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Man in huis overvallen
IJmuiden - Een 40-jarige bewo-
ner van de Snelliusstraat is zon-
dag in zijn woning overvallen. 
Het slachtoffer werd omstreeks 
13.00 uur na het openen van 
de voordeur bedreigd en vast-
gebonden door twee gewapen-
de mannen van ongeveer 20 jaar 
oud. Zij zijn er met een onbe-
kend gebleven geldbedrag van-
door gegaan. De technische re-
cherche is na de overval gestart 
met een sporenonderzoek in de 
woning van de man. (foto: Miz-
zle Media)

Vriendelijke vechtersbazen in Velserbroek

Velsense kickboksers 
klaar voor Fight Night
Velserbroek - Kickboksen is 
een sport in opkomst. In ne-
derland staat het kickbok-
sen op een behoorlijk niveau. 
Haarlem fight night II, op 20 
februari om 14.00 uur in de 
Beijneshal, belooft dan ook 
een spektakel te worden.

In Velserbroek is sinds anderhalf 
jaar een kickboksclub gevestigd, 
Gym Vogel, die nu al 85 leden 
heeft. De leeftijd varieert van 9 
tot 50 jaar en 30 procent van de 
leden is vrouwelijk. Op de Haar-
lem Fight Night zullen twee le-
den, Danny Blomvliet en Alexan-
der Nijman, de ring in gaan. Gym 
Vogel wordt geleid door Remco 
de Vogel, 21 jaar. Zijn broer Ro-
bert de Vogel, 23, geeft ook les. 
En dan is er nog zusje Ange-
lique, 15, die ook aan kickboxen 
doet. Remco, Robert en Ange-
lique doen namens Gym Haar-
lem, waar zij ook trainen, mee 
aan de Haarlem Fight Night. Het 
titelgevecht om het Nederlands 
Kampioenschap wordt uitge-
vochten door Remco de Vogel en 
Robert van Nimwegen (Van Os 
Gym) in de gewichtsklasse 63,5 
kilo. Het belooft een topgevecht 
te worden. 
,,Kickboksen is een uitdaging 
en een verslaving,’’ zegt Rem-

co de Vogel na de training in de 
Springplank. ,,Het gaat om tac-
tiek en kracht, niet om agressie.’ 
De kickboksers Danny, Alexan-
der, Robert, Angelique en Remco 
ogen dan ook heel beschaafd en 
rustig, misschien niet wat je van 
een kickbokser zou verwachten. 
,,De spelregels zijn streng,’’ zegt 
Robert. ,,Niet alles mag, je mag 
stoten, trappen en slaan. Maar 
niet als iemand eenmaal op de 
grond ligt. In de ring mag je 
agressief lijken, na de wedstrijd 
gaan we heel vriendschappe-
lijk met elkaar om.’’ Maar wat is 
nou die drang om elkaar te slaan 
en te schoppen? ,,Het gaat om 
je grenzen verleggen, het over-
winnen van angst, maar van-
uit een veilige cirkel van opge-
bouwde ervaring,’’ zegt Robert. 
En Remco: ,,Tijdens een training 
tik je elkaar amper aan. Pas bij 
wedstrijdtraining raak je elkaar, 
zacht. Alleen bij wedstrijden 
vecht je echt. Bij trainingen gaat 
het om het trainen van je spie-
ren. Bijkomend voordeel is dat 
je er flink van afvalt. Het is echt 
topsport.’’ 
Danny en Alexander zijn betrek-
kelijke nieuwelingen in het kick-
boksen. Ze vechten dan ook zo-
genaamde nieuwelingenpartijen 
in hun gewichtsklasse, Alexan-

der 62,5 en Danny 63,5 kilo. An-
gelique gaat voor de jeugd in 
haar klasse van 45 kilo en Ro-
bert 62 kilo. Het luistert nauw om 
het goede gewicht te behouden, 
te veel afwijken betekent dat de 
wedstrijd niet doorgaat. Alexan-
der moest een paar kilo afval-
len. Naast vijf keer per week trai-
nen heeft hij er veel voor over om 
in conditie te komen: ,,Het is 40 
procent trainen, 30 procent goed 
eten en de rest rusten,’’ zegt hij. 
,,Omdat ik moest afvallen voor 
mij geen eierdrankjes. En een 
patatje met moet wachten tot na 
de wedstrijd.’’ Danny kijkt echt 
uit naar zijn eerste wedstrijd. Hij 
is er trots op straks de eer van 
Gym Vogel te verdedigen. An-
gelique heeft met haar vier jaar 
trainen al wat meer wedstrijden 
gevochten. ,,Zij is een natuur-
talent,’’ zegt broer Remco trots. 
,,Haar jeugdwedstrijd is aan het 
begin van de middag. Mijn wed-
strijd is de laatste van de Fight 
Night. Wij doen als Gym Vogel 
nu voor de tweede keer mee en 
gaan uiteraard voor de winst.’’
Trainen bij Gym Vogel kan op 
dinsdag-, woensdag- of donder-
dagavond en op zaterdag- en 
zondagochtend. Meer weten? 
Bel Remco de Vogel, telefoon 
06-34828432. (Karin Dekkers)
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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: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
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 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 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Vitale 93-jarige plonst 
wekelijks in zwembad
IJmuiden - Klazien Broek is op 
maandag 7 februari 93 jaar ge-
worden. Dat is natuurlijk wel een 
felicitatie waard. Opmerkelijk 
daarbij is dat deze vitale vrouw 
nog wekelijks zwemt in De Hee-
renduinen, tijdens het medisch 
zwemmen met Frank Gutteling 
van Fysiotherapie Driehuis. ,,Kla-
zien Broek is voor ons een inspi-
ratie,’’ zegt Anneke van Croo-
nenborg van haar zwemgroep 
op de woensdag. ,,Ze is er altijd, 
behalve als ze ziek is. Ze wordt 
meestal gehaald door Joke, 
maar als zij er niet is komt Kla-
zien lopend naar het zwembad. 
Ze woont nog zelfstandig, heeft 
geeneens huishoudelijke hulp 
en doet alles zelf, zelfs de gro-
te schoonmaak. Ze heeft nog 
veel interesses, gaat regelmatig 

naar een concert met een goe-
de vriendin en doet alles lopend.’’  
Zo wil iedereen wel oud worden. 

Ankers van biokunststof 
voor ‘groene’ bomen
Velsen-Noord - Op een stra-
lende wintermiddag werd vorige 
week woensdag aan de Gilde-
laan op revolutionaire wijze een 
boom geplant. De jonge eik werd 
dankzij keepers van biokunststof 
stormvast verankerd. De kee-
pers verdwijnen naast de kluit 
in de aarde en door het aantrek-
ken van het biotouw ‘kiepen’ ze, 
waardoor de boom verankerd is 
en geen boompaal nodig is. De-
ze milieuvriendelijke manier van 
bomen planten is ontwikkeld 
door twee Heemskerkse onder-
nemers Bert van Vuuren en Ruud 
Halbersma, van het Noord-Hol-
landse bedrijf Natural Plastics.
Velsense wethouder Robert te 
Beest en gedeputeerde Jaap 
Bond van provincie Noord-Hol-
land hebben de boom geplant, 
zie foto. In totaal worden 170 
bomen in Velsen-Noord op de-
ze ‘groene’ wijze geplant. Natu-
ral Plastics heeft in samenwer-
king met Natural Green volgens 
deze methode al honderden bo-
men geplant in onder meer Am-
sterdam, Diemen, Heemskerk 
en Heerhugowaard. En dat ter-
wijl het gepatenteerde systeem 
pas sinds december 2010 op de 
markt is. Het milieuvriendelij-

ke zit hem niet alleen in het ge-
bruik van biokunststof, zoals de 
touwen, de keepers, de drainage 
en watergeefranden. Het groot-
ste verschil is dat de boompaal 
niet meer nodig is. Bert Hal-
bersma: ,,Voor elke boompaal 
moet een boom gekapt worden. 
Dat vond ik altijd al een onzin-
nige gedachte. Daarom hebben 
we dit systeem ontwikkeld. Nu 
gaan er alleen biokunststoffen 
die volledig verteren de grond 
in. Door de nieuwe verankering 
kan de boom zich beter ontwik-
kelen. Een boom zonder boom-
paal staat mooier, rechter en is 
milieuvriendelijker. En de kosten 
zijn in dit geval heel betaalbaar.’’
Biokunststoffen bestaan uit ve-
zels van planten als mais, stro 
of suikerriet en zijn volledig af-
breekbaar. Natural Plastics ver-
vaardigt via Pipelife in Enkhuizen 
ook platen van biokunststof om 
straatwerk te beschermen. Dit 
product wordt wereldwijd in 28 
landen toegepast. Biokunststof 
kent veel toepassingen. Omdat 
het wordt vervaardigd van rest-
materiaal van planten is het bij-
zonder milieuvriendelijk. Zo kun 
je nog eens een groen boompje 
opzetten. (Karin Dekkers)
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Open podium van 15.00 tot 
18.00 uur bij Café Fort-Zuid in 
Spaarndam. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: A Crossroads Deal, 
cd-presentatie. Aanvang 16.30 
uur. Toegang gratis.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland 
strandexcursie IJmuiden. Ver-
trek achterin de jachthaen van 
IJmuiden, bij eindpunt bus 4 en 
82. Van 14.00 tot 15.30 uur.

Maandag 21 februari

Patronaat, www.patronaal.nl: 
Beide zalen: Smack. 20.30 tot 
01.00 uur. 10,- vvk/12,- ad. Toe-
gang van 13 tot en met 16 jaar. 

Dinsdag 22 februari
 

Stadsschouwburg Velsen: 
Belle Perez. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 23 februari

Vriendjestoernooi bij Stormvo-
gels, sportpark Zeewijk in IJmui-
den. Aanvang 08.30 uur.
Straatvoetbaltoernooi bij FC 
Velsenoord op het veldje aan 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. Start vanaf 10.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg in Driehuis: 
Knutselen eekhoorn van 13.30 
tot 14.30 uur. Kosten 0,50 naast 
entree.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jeroen van Koningsbrugge en 
Dennis van de Ven als duo Jurk. 
Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Cell 211’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 24 februari

NPZK: Speuren naar sporen. 
Van 14.00 tot 15.30 uur. Start in-
gang Koevlak in Overveen bij 
Nationaal Park informatiepa-
neel, achter de parkeerplaats.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Ontrouw’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Shannon 
Lyon. 22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 17 februari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jochen Otten 
met ‘Belastend Materiaal’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: We Be 
Naked. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Vrijdag 18 februari
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Cell 211’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: The Wild Roman-
ce en Diana Ozon. 21.00 uur. 
toegang 15,-. Dommelsch zaal: 
21.00-04.00 uur: The Big Reuni-
on: Party Time. Toegang 19,50 
vvk/22,50 add vanaf 21 jaar. 
Café: Dyabroke. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 19 februari

NPZK: Donker in de duinen 
(vanaf 10 jr.) van 17.00 tot 19.30 
uur. Start Midden-Herenduin, 
Driehuis bij informatiepaneel  
parkeerplaats NPZK.  
Afscheidfeest van 45 jaar 
d’Arc in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden.
Dj Melvin Latin Dance trance 
tint zomergevoel in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. 
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Lilian Hak. 20.30 
uur. Toegang 10,-. 23.00-04.00 
uur: Electri Trash. Toegang 11,- 
vanaf 18 jaar. Dommelsch zaal: 
90’s Now. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: 
Haerlemsche dj contest 2010-
2011, derde voorronde. 21.30-
03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 20 februari
Rommelmarkt, Katholieke 
kerk, Grote Krocht 41 in Zand-
voort. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Klaverjasmarathon in Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldka-
de 12 IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.
Klaverjastoernooi bij Klaver-
sientje, De Delta, Rijnstraat 2 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing door ds. Katrijne Beze-
mer in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.

Velsen - Heeft u onlangs de aan-
slag voor de waterschapsbelas-
tingen (bijvoorbeeld van belas-
tingsamenwerking Gouwe-Rijn-
land BSRG) weer ontvangen? 
En twijfelt u of u misschien recht 
heeft op kwijtschelding?  Formu-
lierenbrigade Velsen kan u hier-
bij helpen. De Formulierenbriga-
de Velsen kan samen met u kij-
ken of u mogelijk in aanmerking 
komt voor kwijtschelding van de 
belastingen. Ook bieden de con-
sulenten van de Formulierenbri-
gade Velsen, indien gewenst, hulp 
bij het invullen van de aanvraag. 
Verder kunnen zij u informeren 
over andere voorzieningen waar u 
mogelijk recht op heeft. U kunt al-
tijd even bellen, mailen of langs-
komen. Als het langskomen niet 
lukt, dan komen de consulenten 
bij u thuis. De Formulierenbrigade 
Velsen is gevestigd in Loket Vel-
sen voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 te 
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de e-mail: formu-
lierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.

Recht op 
kwijtschelding?

‘Tijd voor nieuwe, frisse wind’
Annemieke neemt 
afscheid van bibliotheek
IJmuiden – Ze was 25 jaar in 
dienst van de Bibliotheek Vel-
sen, de helft daarvan was ze er 
directeur. Per 1 augustus ver-
trekt Annemieke Schoen. Ze is 
aan een nieuwe uitdaging toe 
en ze is van mening, dat een 
nieuwe, frisse wind goed voor 
de bibliotheek is.
Eigenlijk wilde Annemieke jour-
nalist worden. Maar die oplei-
ding was in Utrecht en dat von-
den haar ouders te ver weg. 
Iets dichter bij huis, in Amster-
dam, was de opleiding voor bi-
bliothecarissen. Annemie-
ke hield van lezen en vond dat 
een goed alternatief. Na de op-
leiding ging ze aan de slag als 
jeugdbibliothecaris in de Am-
sterdamse Kinkerbuurt. Hierna 
was ze zeven jaar lang docent 
in Groningen, bij de Hbo-op-
leiding voor bibliothecarissen. 
Maar elke dag treinen, van haar 
toenmalige woonplaats Am-
sterdam op en neer naar Gro-
ningen, brak haar op. Haar oog 
viel op een advertentie, waar 
iemand voor de bibliotheek in 
IJmuiden werd gevraagd. Ze 
begon er als jeugdbibliotheca-
ris. ,,Ik dacht: dan heb ik alvast 
wat in de buurt en ga van daar 
uit op zoek naar iets anders’’, 
aldus Annemieke. Het zou an-
ders lopen. ,,Ik was nog nooit in 
IJmuiden geweest en ik snapte 
er in het begin niets van, met al 
die dorpskernen’’, vertelt ze. ,,Ik 
ben het gemeentearchief inge-
doken, dat was toen nog hier in 
het stadhuis. Ik ben gaan lezen 
over de geschiedenis van Vel-
sen. Ik ben erg gehecht geraakt 
aan de plaats en de inwoners.’’ 
Begonnen dus op de jeugd-
afdeling, later werd ze hoofd 
van een afdeling en daarna ad-

junct. Toen kwam de vacature 
van directeur vrij. ,,Ik ben er in-
gerold, kwam hier niet met het 
vooropgezette plan om de baas 
te worden’’, aldus Annemie-
ke. ,,Wel om er voor te zorgen, 
dat er een goede bibliotheek 
met een meerwaarde kwam.’’ Er 
veranderde veel, in die 25 jaar: 
,,Vroeger was het een uitleen-
fabriek. Je zocht een boek uit, 
kreeg een stempel en je ging 
weer, met het boek onder je 
snelbinders. Nu is het een soort 
dorpsplein waar veel activitei-
ten plaatsvinden, waar mensen, 
jong en oud, elkaar ontmoeten. 
Er is een breed en educatief 
aanbod, er is ruimte voor lezin-
gen, workshops en theatervoor-
stellingen.’’ Gevraagd naar een 
dieptepunt in haar loopbaan, 
weet ze direct: ,,Dat de buurt-
bibliotheken moesten verdwij-
nen. Dat deed pijn. Maar we 
konden kiezen tussen de kaas-
schaafmethode of een rigou-
reuze oplossing. Er bleven wel 
twee volwaardige vestigingen 
over, hier in IJmuiden en in Vel-
serbroek.’’ Een hoogtepunt weet 
ze ook meteen: ,,Poëzie op de 
pont. De pont was de hele dag 
van ons. Half Velsen heeft daar 
tijdens het heen en weer varen 
opgetreden. Een gedicht voor-
gedragen, een lied gezongen, 
noem maar op. Geweldig vond 
ik dat.’’ Wat ze na haar vertrek 
gaat doen, weet ze nog niet. Er 
komt wel iets op haar pad, daar 
is ze van overtuigd. Ook blijft ze 
lezingen en workshops geven. 
,,Mijn eerste plan is, om voor-
lopig geen plannen te maken’’, 
zegt Annemieke.
Grinnikend besluit ze: ,,Ik ben 
benieuwd, hoe lang ik dat vol 
ga houden.’’ (Carla Zwart)

IJmuiden - Politieagenten hiel-
den zaterdag omstreeks 20.20 
uur een 41-jarige man uit Spij-
kenisse aan. Hij wordt ervan ver-
dacht kort daarvoor zijn 20-jari-
ge stiefdochter te hebben mis-

handeld. Hij is voor nader onder-
zoek ingesloten. In het politiebu-
reau verzette hij zich waardoor 
er geweld tegen hem moest wor-
den gebruikt om hem te kunnen 
insluiten.

Huiselijk geweld

Santpoort-Noord - Vorige week 
donderdagmiddag rond 16.10 uur 
reed een 16-jarige bromfietsster 
uit Velsen-Noord op de Duin- en 
Kruidbergerweg, toen zij in een 
bocht moest uitwijken voor een 
auto die de bocht te ruim nam. 
De bromfietsster belandde hier-
bij in de berm en kwam ten val. 
Zelf bleef de bestuurder onge-
deerd, maar haar bromfiets raakte 
wel beschadigd. De automobilist 
is doorgereden en de politie komt 
graag in contact met deze per-
soon. De bestuurder of eventuele 
getuigen kunnen zich melden bij 
de politie in Santpoort: 0900-8844.

Doorrijder

Vogel-
verschrikker 
maken
Velsen-Zuid - In de voorjaarsva-
kantie kunnen kinderen op Infor-
matieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude een kleine vogelverschrik-
ker maken. De vogelverschrikker 
komt in een potje met tuinkers-
zaad. Geef het zo af en toe een 
klein beetje water en binnen een 
paar dagen kan er tuinkers wor-
den geoogst. Heerlijk op een bo-
terham met kaas. Het knutselen 
is van maandag 21 tot en met vrij-
dag 25 februari tussen 13.00 en 
16.00 uur, de kosten bedragen 5 
euro. In de boerderij is nog een 
mooie expositie met sneeuwland-
schappen en bloemen te zien van 
Hanna Ladage. Iedere middag 
rond 16.30 uur worden de koeien 
gemolken en vertellen de boeren 
graag over de dieren en de boer-
derij. In de voorjaarsvakantie is 
de boerderij alle dagen van 10.00 
tot 17.00 uur open. Zie ook www.
spaarnwoude.nl. 

IJmuiden - Vorige week vrijdag-
ochtend even voor 12.00 uur heeft 
er een ongeval plaatsgevonden 
aan het Sluisplein. Twee mannen 
die daar op een steiger aan het 
werk waren, zijn hier enkele me-
ters naar beneden gevallen. Bei-
de mannen raakten gewond en 
zijn naar een ziekenhuis vervoerd. 
Hoe het ongeval heeft kunnen ge-
beuren is nog niet bekend. De Ar-
beidsinspectie is een onderzoek 
gestart.

Gewonden na 
val van steiger
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Haarlems schoonmaak-
bedrijf neemt 
Wajonger wél serieus
Regio - Haarlems schoon-
maakbedrijf Ruud Zander 
neemt mensen met een Wa-
jong-uitkering in dienst. Het 
bedrijf gelooft er in dat men-
sen met een beperking goede 
werknemers zijn.

Het bedrijf laat iedereen in hun 
waarde, neemt mensen serieus 
en biedt de juiste leiding en voor-
al de juiste begeleiding! Iedereen 
met een Wajong-uitkering wordt 
op 11 maart uitgenodigd ken-
nis te maken met het bedrijf op 
een speciale dag; ‘De Avonturen-
Baan’. In samenwerking met Sa-
plaza worden de deelnemers be-
geleid op de klimbaan van het 
Outdoor Adventurepark.
Directeur Ella Zander: ,,Ons per-
soneel is ons gereedschap. Wij 
onderscheiden ons door de per-
soonlijke vertrouwensrelatie met 
onze klanten. Zij zien onze men-
sen elke dag, vaker dan dat ik 
ze zie. Wij maken namelijk voor-
al overdag schoon. De goede 
band tussen ons personeel en 
hun ‘collega’s’ op de werkvloer is 
onze reclame. Natuurlijk hoef je 
niet hoog opgeleid te zijn als je 
in de schoonmaakbranche werkt. 
Maar wij geloven dat mensen 
met een beperking dit werk pri-
ma kunnen doen. Het begint na-
tuurlijk met je afspraken nako-
men en je werk secuur doen. 
Maar dan gaat het om de uitstra-
ling. Als die prettig is dan ont-
staat er wederzijdse waardering. 

Dat is de basis van een stabiele 
relatie met de klant.” 
Linda Breed, leidinggevende bij 
het schoonmaakbedrijf, vervolgt: 
,,Wij laten iedereen in zijn waar-
de. Wij zijn er trots op dat er bij 
ons ook mensen werken met 
een lichte verstandelijke beper-
king. Als het hiermee klikt, dan 
heb je zelfs de beste medewer-
kers die je je maar kan wensen. 
Na het werk zitten we met zijn 
allen hier aan de grote tafel. Ie-
dereen wil dan even zijn verhaal 
kwijt. Ik ben niet meer dan een 
luisterend oor. En valt er toch iets 
recht te zetten dan doe ik dat met 
een kwinkslag. Als we echt even 
streng moeten zijn doen we dat 
natuurlijk niet in de groep. Maar 
daarna laten we weer onze waar-
dering blijken. Ik vind  dat ieder-
een een kans verdient. En dat 
kan ik prima in mijn werk kwijt. 
Want een blije medewerker zorgt 
voor een tevreden klant!”
Meer weten over werken bij dit 
bedrijf? Op 11 maart is er een 
speciale dag voor Wajongers 
uit Haarlem en omgeving bij De 
AvonturenBaan bij Saplaza. Een 
leuke dag waarbij belangstel-
lenden getest worden of werk in 
de schoonmaak iets voor hen is. 
Het schoonmaakbedrijf heeft het 
initiatief hiertoe genomen, meer 
bedrijven zullen volgen. Meer 
weten of opgeven voor deze 
KennemerJob AvonturenBaan? 
Bel dan 06-10075880 of kijk op 
www.kennemerjob.nl.

Blom Elektrotechniek: 
alle specialismen in huis 
Beverwijk - Blom Elektrotech-
niek uit Warmenhuizen heeft 
Kooij Elektrotechniek uit Bever-
wijk overgenomen. Directeu-
ren Henk Kooij en Adrie van de 
Gragt hadden geen echte opvol-
gers en besloten onlangs om het 
bedrijf te verkopen. De bedrij-
ven werkten al jaren samen bij 
bepaalde projecten. Blom Elek-
trotechniek heeft al het perso-
neel overgenomen. Kennis en 
ervaring van de twee bedrijven, 
die beide al veertig jaar bestaan, 
wordt op deze manier gekoppeld 
en verder uitgebouwd. Er wordt 
nog naar leerling monteurs en 
een leidinggevend monteur ge-
zocht. 

Het pand van Kooij aan de Groe-
nelaan is verlaten, omdat daar 
te weinig uitbreidingsmogelijk-
heden waren. Aan de Wijker-
meerweg 25 in Beverwijk werd 
een prachtig gebouw gevon-
den. Blom Elektrotechniek wordt 
in Warmenhuizen geleid door 
Arnold Blom en in Beverwijk 
door Peter Mak. ,,We willen bou-
wen aan de toekomst en hebben 

daarom in dit ruime en moder-
ne pand aan de Wijkermeerweg 
gekocht. Er is volop parkeerge-
legenheid. Achter ons bedrijf is 
een grote parkeerplaats en een 
enorm magazijn’’, aldus Peter 
Mak. ,,Het bedrijf zou eerst Kooij 
blijven heten, maar we vonden 
dat onduidelijk voor de klanten, 
daarom is het toch Blom gewor-
den.’’
Blom Elektrotechniek doet alle  
projecten in utiliteit en woning-
bouw en heeft alle specialisti-
sche kennis in huis. Ziekenhui-
zen, bedrijven en nieuwbouw-
projecten, parkeergarages, maar 
ook onderhoud, inbraakbeveili-
ging en telefooninstallaties. Op-
drachtgevers wordt service en 
kwaliteit op hoog niveau gebo-
den. Direct werken met hoge re-
actiesnelheid is een van de ken-
merken.
Wie bij dit bedrijf wil werken 
wordt uitgenodigd contact op 
te nemen met Arnold Blom, te-
lefoon 0251-228748. Blom Elek-
trotechniek, Wijkermeerweg 
25 in Beverwijk. Zie ook www. 
blomelektrotechniek.nl.

IJmuiden - Aanstaande zon-
dag is er weer een open jamses-
sie in de Zeewegbar in IJmui-
den. Het belooft een muzikaal 
samenspel te worden tussen zo-
veel mogelijk verschillende mu-
zikanten. Backline is aanwezig, 
Tom Makkes verzorgt het geluid. 
Ga eens kijken of lekker mee-
spelen. Meld je aan bij Annebel 
of Rafael als je mee wilt doen. 
Wel je eigen instrument meene-
men. De soep is gratis. Aanvang 
17.00 uur.

Jammen in
de Zeewegbar

IJmuiden - Zondag 20 februari 
is in het Stage Café van het Wit-
te Theater de cd presentatie van 
de Velsense band A Crossroads 
Deal. Aanvang 16.30 uur, de toe-
gang is gratis. Het heeft even ge-
duurd, maar zondagmiddag pre-
senteert de band A Crossroads 
Deal hun nieuwe cd in het Stage 
Café. De band bestaat al sinds 
1993 en is opgericht door Rick 
Geenevasen. De band bestaat 
uit zeer ervaren muzikanten met 
ieder een grote passie voor de 
blues. Dankzij ieders inbreng 
onstond het gouden concept 
met een zeer gevarieerd reper-
toire dat je van New-Orleans tot 
Chicago brengt. De band is een 
graag geziene gast in binnen- en 
buitenland, op vele podia en fes-
tivals. C.R.D is al een paar keer 
te gast geweest in het Stage Ca-
fé en was ook de headliner van 
het Bluesstage Event in 2009. Tij-
dens dit optreden werden opna-
mes gemaakt door geluids- en 
opnametechnicus Paul Maas. 
Deze IJmuidenaar heeft al ve-
le cd’s op zijn naam staan waar-
onder Johnny Mastro, Rhythm 
Bombs en Veldman Brothers. 
C.R.D. was dermate onder de in-
druk van de opnamekwaliteit, 
dat besloten werd om dit op cd 
uit te brengen. Voor een avondje 
onvervalste en dampende blues 
luidt het advies dus ook: ‘make 
yourself A Crossroads Deal’. 
C.R.D bestaat uit: Rick Geeneva-
sen, Henk Suurling, Robbert Fos-
sen, Martijn Schok en Gerrit v.d. 
Spaan.

Cd-presentatie 
A Crossroads 
Deal

Historische Kring over genealogie
Velsen - De Historische Kring 
Velsen (HKV) organiseert 
op maandag 28 februari een 
lezing met als onderwerp 
genealogie(stamboom on-
derzoek). 

De lezing heeft plaats in Woon-
zorgcomplex De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
De lezing is toegankelijk voor 
leden en niet-leden. De entree 

is gratis. Wat betekent mijn fa-
milienaam? Waar komen mijn 
voorouders vandaan? Hoe ver-
dienden zij hun brood? Wat wa-
ren hun leefomstandigheden? 
Kortom vragen die veel mensen 
zich wel eens stellen. 
De antwoorden zijn (meestal) 
te vinden via stamboomonder-
zoek, ook wel genealogie ge-
noemd. De lezing wordt gege-
ven door Sytske Visscher. Zij is 
verbonden aan het Centraal Bu-

reau voor Genealogie in Den 
Haag. Genealogie is de hob-
by, de kunst en de wetenschap 
van de verkenning van uw fami-
liegeschiedenis, de ontdekking 
van uw voorouders en van de 
afkomst van uw familie. Sytske 
Visscher zal u deze avond een 
aantal handvatten geven in uw 
zoektocht in de wereld van de 
genealogie. 
Zie ook www.historischekring-
velsen.nl.

Dressuurwedstrijd bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
werden bij manege Hippisch 
Centrum Velsen de FNRS dres-
suurproeven verreden. Een der-
tigtal enthousiaste jeugd- en se-
niorenruiters had zich voor deze 
gezellige wedstrijd ingeschre-
ven.
Om half 7 was het een druk-
te van belang op stal om de po-
ny’s en paarden te toiletteren en 
op te zadelen. In de rubriek ju-
nioren manegepaarden en -po-
ny’s werd knap eerste Julie Baas 
met Orlando met 243 punten. 
Michelle Kraaijenoord met Is-
ka mocht het rode rozet mee 
naar huis nemen met 226 pun-
ten. Een fraaie derde plaats was 
voor Janneke Hogendoorn met 
Lucky met 219 punten. Sid-
ney Kruup met de pony UK en 
Kirsten Broek met Rodeo be-
haalden samen de vierde plaats 
met 215 punten. Daarna moch-

ten de junioren pensionpaarden 
en -pony’s losrijden en daar-
na starten. Eerste werd Liset-
te Wijker met Toronto met 240 
punten. Michelle de Bruijn werd 
knap tweede met haar Friese 
jong paard Tabe met 220 punten 
en Marika Lazet mocht de der-
de prijs, dus het witte rozet, mee 
naar huis nemen met Wodka 
Blingh met 218 punten. Tot slot 
werd Frouke Stienstra met Dushi 
vierde met 214 punten. Daar-
na volgde de rubriek senioren. 
Een groot aantal ruiters had zich 
voor deze wedstrijd ingeschre-
ven en iedereen zag er super 
uit in wedstrijdkleding. De eer-
ste prijs ging naar Petra Bresser 
met Stigur met 242 punten. Eli-
ne de Boer behaalde een fraaie 
tweede plaats met Maximillion 
met 240 punten. Mary Spieren-
burg mocht het witte rozet mee 
naar huis nemen.
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Wij krijgen via een optie een 
woning aangeboden. Wij staan 
nummer 1 op de wachtlijst. Na 
bezichtiging accepteren wij de 
woning, maar moeten aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Ik 
heb zelf een AOW, zonder toe-
slag, en een klein pensioentje. 
Mijn vrouw werkt in een super-
markt. 
Eén van de voorwaarde die ge-
steld is door de wet: Dat per 1 
januari 2011 de meeste wonin-
gen worden verhuurt tot een 
netto huurprijs aan woning-
zoekende met een inkomen tot 
33.614 euro (gezamenlijk belast-
baar inkomen van mij en mijn 
vrouw). Deze inkomensgege-

vens worden getoetst door het 
woningbedrijf door middel van 
een zogenaamt IB60-formu-
lier, welke men moet aanvra-
gen bij de belastingdienst. Dit 
formulier heb ik aangevraagd, 
en wat schetst onze verbazing, 
ons inkomen is te hoog! Het ne-
men van opties heeft voor ons 
én voor vele anderen geen zin 
meer!
Naar mijn mening zullen ve-
le woningbouwcorporaties hier 
problemen mee krijgen. Dus als 
u veel woningen aantreft die 
lang leeg staan, dan is boven-
staand de reden.

Ed van Steenkiste, IJmuiden

IJmuiden – Vrijdag en zaterdag 
was musicalgroep Unidos te zien 
in de Stadsschouwburg Velsen, 
met ‘Dare, the musical’. Dit was 
een Europese première, de Ame-
rikaanse musical werd speciaal 
voor Unidos in het Nederlands 
vertaald. Regie was in handen 
van Marc Schultheis, muzikale 
leiding had Arno Hillige en San-
ne Ooms tekende voor de chore-
ografi e. Geen orkest in de bak dit 
keer, maar een band op het podi-
um. ‘Muziek op maat’ speelde de 
pannen van het dak. 
Bare speelt zich af op een stren-
ge kostschool. Het laat zien waar 
jongeren zoal mee worstelen. Na-
dia (Marloes Verwoort, komisch 
talent met prachtige stem) twij-
felt over haar uiterlijk en vindt 
zichzelf te dik. Ivy (mooi neerge-
zet door Ilse Corver) ligt goed bij 
de jongens en is daarom een slet. 
Verder is er gedoe over geloof, 
liefde, seks en drugs. Daarnaast 
wordt er geoefend voor de jaar-
lijkse musical, onder leiding van 
Zuster Chantelle (Mieke Koers, 
wat kan ze hoog zingen, ze is af 
en toe boven het hele koor uit te 
horen). Centraal staat de verhou-
ding tussen Peter (Allard Derk-
sen) en Jason (Martijn Tigche-
laar). Tijdens het verhaal wordt 
pijnlijk duidelijk, dat homosexua-
liteit nog wel degelijk een taboe 
is. Peter wil zijn moeder (Anni-
ka van Tongeren) tijdens een te-
lefoongesprek over zijn geaard-
heid vertellen, maar krijgt daartoe 
niet de kans. Moeder kletst er ge-
woon overheen. Jason wil er juist 

niet voor uitkomen dat hij homo-
sexueel is: ,,Mijn vader slaat me in 
elkaar en onterft me.’’ Hij wil niet 
in de openbaarheid met zijn ver-
houding met Peter en rommelt af 
en toe wat met meisjes. Zo heeft 
hij een one night stand met Ivy, 
die later zwanger blijkt. Dan is 
Peter het stiekeme gedoe zat en 
maakt het uit. Hij wil niets meer 
met Jason te maken hebben. Die 
komt er achter, dat de liefde voor 
Peter dieper zit dan hij dacht. Hij 
is radeloos en gaat zelfs biechten 
bij de priester (Mattijs Kuiper). 
Die kan hem geen raad geven. 
Tijdens een repetitie voor de mu-
sical valt Jason neer en sterft aan 
een overdosis drugs. Per onge-
luk of expres? Wie het weet mag 
het zeggen. ‘Bare, the musical’ 
was een overweldigende ervaring 
voor het publiek, met veel vaart 
en overtuigingskracht neergezet. 
Heel aparte, prachtige muziek 
en meerstemmige zangpartijen, 
die af en toe dwars door elkaar 
heen gingen. Compliment voor 
het lichtplan van Martijn Satter. 
Dat liet zien wat licht, naast een 
eenvoudig maar mooi decor, voor 
een voorstelling kan doen. Jam-
mer dat de musical maar twee 
keer te zien was. Maanden van 
voorbereiding zijn in een vloek en 
een zucht voorbij. Unidos heeft 
zichzelf met deze musical over-
troffen, ze doen niet onder voor 
professionals. Ze hadden er zo 
mee op tournee door het he-
le land gekund. Joehoe! Meneer 
van de Ende, bent u daar? (Carla 
Zwart, foto: Foto Michel)

Dare, the musical:
Unidos overtreft zichzelf

Afvaardiging uit IJmond 
naar World Games
Regio - Op donderdag 23 fe-
bruari komt een karateteam 
van Sportschool Frank Phili-
poom voor Nederland uit op de 
World Martial Arts Games in Tal-
linn (Estland). Tallinn is dit jaar 
culturele hoofdstad van Euro-
pa. In dit kader zijn de spelen 
in Estland georganiseerd. De-
ze World Games worden ook 
wel de Olympische Spelen van 
de krijgskunsten genoemd en 
wordt dan ook mede georgani-
seerd door het I.O.C. Het team 
zal uitkomen in de categorie 
karate Wado-ryu Kata’s. In het 
team bevinden zich meervoudig 
Europees en Wereldkampioe-
nen waaronder Judith Korhorn 
(cadets), Frank Zantvoord (seni-
or), Marjoke Bangma en Maar-
ten Duijn in de categorie Mas-
ter. De vier deelnemers worden 

begeleid door een offi cial Hans 
Korhorn. De Focus van dit team 
is de laatste vijf maanden volle-
dig gericht geweest op dit eve-
nement er is dan ook het laat-
ste half jaar vijf dagen per week 
getraind. ,,Dit wordt een gewel-
dige opgaaf op het hoogste ni-
veau voor het team, maar voor-
al een geweldige ervaring”, aldus 
Maarten Duijn uit Velsen- Noord. 
Hans Korhorn: ,,Als offi cial is 
mijn taak het team te begelei-
den en probeer het zo comfor-
tabel mogelijk te maken.” Het 
team vanuit mijn sportschool is 
er klaar voor, ik ben dan ook erg 
trots dat dit gebeurt. ,,Het wordt 
de eerste keer voor ons dat we 
uitkomen op de World Games, 
maar dat dit een onvergetelijke 
ervaring wordt staat vast”, aldus 
Frank Philipoom.

Vriendjestoernooi
IJmuiden - Woensdag 23 februa-
ri, in de voorjaarsvakantie, organi-
seert IJVV Stormvogels op Sport-
park Zeewijk weer het jaarlijk-
se  vriendjes- en vriendinnetjes-
toernooi. In de ochtend spelen de 
Guppen en de F en E pupillen hun 
wedstrijdjes en in de middagen 
de D en C junioren. De wedstrij-
den worden op de kunstgrasvel-
den gespeeld. Ook niet-leden zijn 

van harte welkom. Diverse spelers 
van de selectie van Stormvogels 
en mogelijkerwijs ook van Telstar 
zullen als toeschouwer aanwe-
zig zijn. Inschrijven kan voor het 
ochtendprogramma vanaf 08.30 
uur en voor het middagprogram-
ma vanaf 12.00 uur. Voor de win-
naars zijn leuke prijzen beschik-
baar. Meer informatie: Jelle An-
ker, 06-13582324.

Rick Hartman wint
Van der Wiele toernooi
IJmuiden - Het leek of Rick 
Hartman geen tegenstand 
heeft ondervonden. Al zijn par-
tijen wist Rick te winnen behal-
ve de laatste wedstrijd, die hij 
in een gewonnen stand remise 
gaf, zodat hij kampioen werd. 
Alleen in de voorlaatste wed-
strijd tegen Max Doornbosch, 
een ander talent uit IJmuiden, 
moest Rick nog even de tan-
den op elkaar bijten. De uit-
verkiezing van Rick in het eer-
ste van IJmuiden was blijkbaar 

geen vergissing. De coaches 
van IJmuiden schatten zijn vor-
deringen naar waarde in. Mit-
chel Mensinga en Raymond 
Koopmanschap uit Heerhugo-
waard eindigden als tweede en 
derde met liefst twee punten 
achterstand. In het druk bezet-
te toernooi met 30 dammertjes 
uit heel Noord-Holland werd de 
B-groep gewonnen door Dani-
que Smids. Tweede werd Sem 
Janmaat uit Haarlem en derde 
Maurice Koopmanschap.

Stormvogels 
slaat van 
zich af
IJmuiden - Met verschillende 
verliespartijen tegen de Kenne-
mers in de herinnering, begon 
Stormvogels zondag de strijd te-
gen de Beverwijkers. In het eer-
ste kwartier liep Jurjen Dik-
ker een gevoelige gele kaart 
op, die een schorsing als gevolg 
zal hebben. In de 21ste minuut 
scoorde Peter Dietz uit een on-
terecht toegewezen vrije trap. 
Stormvogels moest die domper 
even verwerken terwijl de Wij-
kers geloof in hun kunnen kre-
gen. Het was Rick Kluyskens die 
dat geloof weer verstoorde met 
zijn befaamde pingel uit een vrije 
trap, 1-1. Stormvogels kwam na 
de thee beter uit de blokken,  
maar kon toch niet het niveau 
halen van voorheen. Begrijpelijk 
want er ontbraken wel een aan-
tal basisspelers. Lars de Kort viel 
na de thee in voor Ton Stelling-
werf. De geblesseerde Ronnie 
Nolles kreeg op de bank nog een 
vermaning van de arbiter. Hanni-
bal Jacob kreeg geel met ook 
gevolgen voor een schorsing. 
En ook aan de andere zijde ont-
kwam men niet aan de gele rak-
kers.Jurjen Dikker die een lich-
te hoofdblessure had opgelopen 
werd gewisseld voor Danny Blok. 
In de 63ste minuut scoorde de 
jeugdige Kevin Sterling zijn eer-
ste doelpunt voor Stormvogels, 
na een voorzet van Tim Groene-
woud, 2-1. Kevin Sterling raak-
te licht geblesseerd en werd het 
laatste kwartier vervangen door 
de 17-jarige A1 junior Fernan-
do Alphenaar. 2-1 was de eind-
stand. Rick Kluijskens werd te-
recht als ‘man of the match’ om-
geroepen. Zondag volgt de uit-
wedstrijd tegen Rksv Pancrati-
us. De opstelling was: Jan Zie-
re, Mischa Plug, Floyd Hille, Tim 
Binkhorst, Jesper Gutteling, Jurj-
en Dikker, (Danny Blok), Rick 
Kluijskens, Hannibal Jacob, Tim 
Groenewoud, Tom Stellingwerf, 
(Lars de Kort) en Kevin Sterling, 
(Fernando Alphenaar).

Santpoort-Noord - De politie 
heeft vorige week meldingen bin-
nengekregen van bewoners die 
benaderd zijn door klusjesman-
nen die zeer opdringerig te werk 
gaan. Zij benaderen een bewo-
ner aan de deur, met de mede-
deling dat ze voor een paar tien-
tjes iets doen aan bijvoorbeeld de 
dakgoot. Nadat de werkzaamhe-
den verricht zijn, wordt er zon-
der pardon een veel groter geld-
bedrag in rekening gebracht. De 
politie wil mensen dringend advi-
seren om niet in te gaan op bena-
deringen van klussers die aan de 
deur komen. Bedank vriendelijk 
voor het aanbod, maar ga nooit in 
op voorstellen. Ook niet wanneer 
de klussers aardig overkomen.

Opdringerige 
klussers
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Baseball & softbalclinic
Regio - The National Baseball 
& Softball Clinic is een initia-
tief van het Hoofddorpse evene-
mentenbureau Boom! Experien-
ce. Begin 2009 zijn de eerste ge-
sprekken gevoerd met Interna-
tionals Robin van Doornspeek 
(honkbal) en Nathalie Gosewehr 
(softball) om een geheel ver-
zorgd clinicweekend in Neder-
land te organiseren.
Deze clinics worden gegeven 
door NL team spelers/sters en/
of ex-NLteam spelers/sters. 
De instructeurs die al eerder 
hebben meegewerkt zijn on-
der andere Kevin Weijgertse, 
Alexander Smit, Marloes Fellin-
ger, Kirsten Scheele, Paul Nan-
ne, Michiel van Kampen, An-
ne Blaauwgeers, Eelco Jansen, 
Michael Duursma, Danny Rom-
bley, Areke Spel, Rob Walgien, 
Swen Huijer, Sidney de Jong en 
Brian Engelhardt. Het weekend 
is gericht op honk- en softbal-
lertjes van 6 tot 16 jaar, uit al-
le provincies van Nederland. Er 

wordt veel (persoonlijke) aan-
dacht geschonken aan bijvoor-
beeld slaan, vangen, honklopen 
en de specifieke onderdelen pit-
ching en catching. Deze clinic 
wordt twee maal per jaar geor-
ganiseerd, deze editie op 12 en 
13 maart is op het schitterende 
complex van Olympia in Haar-
lem. Sinds vorig jaar staat de cli-
nic in het teken van de organi-
satie Right to Play. Een nieuwe 
weg die onlangs is ingeslagen, is 
de coachclinic en/of de winter-
training op het complex zelf van 
de vereniging. Bij de coachcli-
nic krijgen de verschillende trai-
ners van de betreffende vereni-
ging ondersteuning om op de 
juiste manier jongens en meis-
jes uit de breedtesport te trai-
nen. Zowel aan de theorie, als 
aan de praktijk wordt alle aan-
dacht geschonken. Ook voor 
deze trainingen staan ervaren 
en enthousiaste coaches ter be-
schikking. 
Zie ook www.baseballclinic.nl.

Verhagen en Bond op 
werkbezoek in IJmond
Velsen - Vorige week bezocht 
Maxime Verhagen Noord Hol-
land. De CDA minister van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en 
Innovatie bracht allereerst een 
bezoek aan de duurzame bedrij-
vendag in Wijk aan Zee in het Ta-
ta Chess Paviljoen. 
Hij werd ontvangen door de 
voorzitter van de haven onder-
nemers vereniging, Bert Zijl. Na 
een boeiende toespraak, wel-
ke door de ondernemers goed 
werd ontvangen, ging de Minis-
ter de kramen langs van de be-
drijven die hun duurzame artike-
len in hun stands presenteerden. 
Ook CDA-gedeputeerde en lijst-
trekker voor de komende provin-
ciale staten Jaap Bond hield een 
speech voor de IJmondse onder-
nemers. Na het bezoek togen de 
politici, waaronder ook onze Vel-
sense CDA Wethouder Robert 

te Beest, naar de Amsterdamse 
Zuidas. Bureau Zuidas had be-
langhebbende bedrijven uit de 
omgeving uitgenodigd voor een 
informele bijeenkomst, om met 
de CDA politici te praten over de 
toekomst van de Zuidas. De in-
formatieve avond werd afgeslo-
ten met een borrel in Bright Ci-
ty, het brandpunt op de Zuidas 
waar mensen, business, kennis 
en ervaring samenkomen. Deze 
avond waren daar politici (CDA), 
ondernemers van de Zuidas en 
leden van de internationale stu-
denten vereniging AISEC te gast. 
Zowel het werkbezoek in de 
IJmond als in Amsterdam heb-
ben de CDA politici als zeer 
waardevol beschouwd. Met na-
me de innovatie in duurzaam-
heid van de IJmondse onderne-
mers is weer eens goed op de 
kaart gezet.

GGD opent
seks- en- 
soa-spreekuur
Regio - GGD Kennemerland 
opent in Haarlem een seks-en-
soa spreekuur speciaal voor jon-
geren in de regio Kennemerland. 
Hoewel de meeste jongeren wel 
weten hoe je veilig kunt vrij-
en, blijkt de praktijk soms weer-
barstig. Dit blijkt uit de resulta-
ten van het onlangs gepubliceer-
de scholierenonderzoek E-movo 
van GGD Kennemerland naar ge-
zondheid en leefstijl van jonge-
ren in Kennemerland. Bijna 30% 
van de Kennemerlandse vierde 
klassers van het voortgezet on-
derwijs heeft geslachtsgemeen-
schap gehad. Van deze scholie-
ren die wel eens geslachtsge-
meenschap hebben gehad, heeft 
45% niet altijd een condoom ge-
bruikt. Van deze groep denkt de 
meerderheid (84%) dat ze geen 
risico hebben gelopen. Op het 
seks-en-soa spreekuur kunnen 
jongeren terecht met al hun vra-
gen en onzekerheden op het ge-
bied van seksualiteit. Zo zal een 
recept van de anticonceptiepil te 
krijgen zijn, en kunnen jongeren 
terecht voor vragen over onder-
meer voorbehoedsmiddelen, on-
gewenste zwangerschap, seksu-
eel geweld, pijn bij het vrijen of 
erectiestoornissen. Op een laag-
drempelige manier en in een vei-
lige omgeving. Ook kunnen jon-
geren zich tijdens het spreekuur 
gratis en anoniem op SOA en 
HIV laten testen. GGD Kenne-
merland biedt al jarenlang gra-
tis en anonieme soa-zorg in het 
Kennemer Gasthuis. Het nieu-
we jongerenspreekuur is iedere 
donderdagmiddag aan Zijlweg 
200 te Haarlem en alleen volgens 
afspraak. Een afspraak kan ge-
maakt worden via 023-7891610. 
Voor meer informatie: www.ggd-
kennemerland.nl. Velsen-Zuid - Ongeloof, veront-

waardiging en verdriet. Het be-
gint nu pas door te dringen wat 
de brand uiteindelijk allemaal in-
houdt. Vorige week zondag is er 
brand gesticht bij het clubhuis 
van de scoutinggroep Wiawaha 
in Velsen-Zuid. Dankzij een oplet-
tende buurtbewoner is de brand-
weer gewaarschuwd en is het ge-
bouw niet volledig afgebrand. Af-
gelopen zaterdag werd de jeugd-
leden en hun ouders de mogelijk-
heid geboden om ‘even binnen 
te kijken’. Confronterende zwar-
te wanden, vloer en plafond, ga-
ten waardoor je naar buiten kunt 
kijken, alle verlichting wegge-
brand en kapot gesprongen ra-
men. Terwijl ouders en bestuur 
van de groep al praten over verze-
keringszaken en hoe de wederop-
bouw zo snel mogelijk kan wor-
den ingezet, zien de jonge scouts 
door hun ogen datgene dat ‘niet 
meer te redden valt’. Pijnlijk zien 
ze weggebrande herinneringen 
die onvervangbaar zijn. Muur-
schilderingen, kampherinnerings-
bordjes, sommige van jaren te-
rug, foto’s en niet te vergeten de 
grenspaal waardoor de kinderen 
iedere week symbolisch het ka-

bouterland Bambilie betreden. Al-
lemaal hopeloos verloren! Reini-
gen (de brandlucht is afschuwe-
lijk) en wind en waterdicht maken 
zijn naast de enorme papierwin-
kel nu de belangrijkste zaken. De 
opkomsten van de kinderen gaan 
gewoon door, deels dankzij de 
buren van scoutinggroep Michiel 
Adriaenszn de Ruyter. Handen uit 
de mouwen dus en dat is wel aan 
de scouts toevertrouwd. Materia-
len die wellicht nog bruikbaar zijn, 
werden zaterdag schoongemaakt 
en staan voorlopig opgeslagen. 

Verdriet bij scouts 
Wiawaha na brandDe Avondschool Kiest Nu

IJmuiden - Onder de titel De 
Avondschool Kiest Nu organi-
seert Stichting Naschoolse Vor-
ming (Avondschool) op 17 fe-
bruari vanaf 19.15 uur in het 
Tender College, Eenhoornstraat 
8 te IJmuiden een speciale ver-
kiezingsavond.
Zeven partijen (SP, CDA, VVD, 
PvdA, Groen Links, D’66 en 
Christen Unie) die aan de Pro-
vinciale Statenverkiezingen 
meedoen zullen hun opwach-
ting maken om in debat te gaan 
met deelnemers van de Na-
schoolse Vorming over vervoer/ 
de OV-taxi, milieu, landschap 
en natuur, de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, wonen, 
huisvesting voor mensen met 
een beperking en werkgele-
genheid. Voor de Partij van de 
Arbeid zal gedeputeerde Rob 
Meerhof aanwezig zijn. De po-
litici zullen stevig aan de tand 
gevoeld worden door de deel-
nemers, volwassenen met een 
verstandelijke beperking. De 
avond heeft een speciaal karak-
ter, omdat de aanwezige politi-
ci heel concreet zullen moeten 
ingaan op die onderwerpen die 
voor mensen met een beper-

king belangrijk zijn. Zwaailicht  
en toeter zullen ingezet worden 
om de politici aan de toegeme-
ten tijd te houden. Door middel 
van stemmingsronden zullen de 
politieke voorkeuren worden 
gepeild.
De Stichting Naschoolse Vor-
ming is een uniek instituut in 
Nederland. Al veertig jaar lang 
wordt er op een heel plezierige 
manier in de avonduren edu-
catie aangeboden aan volwas-
sen mensen met een beperking. 
Op slechts enkele plekken in 
het land bestaan vergelijkbare 
avondscholen.
In het afgelopen jaar heeft 
Stichting Naschoolse Vorming 
aandacht besteed aan de ge-
meenteraadsverkiezingen en 
hebben deelnemers aan de ge-
meenteraadsleden aanwijzin-
gen meegegeven voor een be-
leid dat ten goede kan komen 
voor burgers met een beper-
king.  
Donderdag is het de beurt aan 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen  Alle burgers met een be-
perking uit IJmuiden en omge-
ving zijn van harte welkom op 
deze speciale avond.

Strandexcursie 
Zuidpier
IJmuiden - Zondag 20 februa-
ri houdt IVN Zuid-Kennemerland 
onder leiding van IVN-Natuur-
gidsen een leuke strandexcursie 
op het strand van IJmuiden. Op 
het strand worden veel Goud-
kammetjes losgewoeld door de 
branding; meestal vind je alleen 
de kokertjes en heel soms vind 
je een prachtig levend exem-
plaar. Het Goudkammetje is een 
borstelworm van 5 centimeter en 
leeft ingegraven in het zand, met 
de kop naar beneden, rond de 
laagwaterlijn en dieper. Voor de 
echte strandliefhebber, jong of 
oud, is het leuk om aan deze ex-
cursie mee te doen. Vertrek om 
14.00 uur bij het eindpunt van 
bus 4 en 82 achterin de jachtha-
ven; binnen één minuut sta je op 
het strand. Deelname is gratis. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Informatie bij Erna Schreuder, 
023–5314647 of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.
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Peter is gescheiden van 
Marijke en leeft alweer 
jaren samen met Gea. 
Peter heeft 3 kinderen en 
5 kleinkinderen. Gea is 
gescheiden van Paul. Zij 
hebben samen 2 kinde-
ren en 1 kleinkind.
Als Peter plotseling over-
lijdt moet de uitvaart wor-
den geregeld. Peter heeft 
niets op papier gezet. Hij 
wilde daar liever niet over 
praten. Niemand weet 
wat zijn wensen zijn voor 
de uitvaart.
Als wij worden gebeld 
zitten wij met de verschil-
lende gezinnen om de ta-
fel en tasten af om tot de 
juiste besluiten te komen. 
Iedereen heeft hetzelfde 
belang voor ogen: een 
waardig afscheid in de 
geest van Peter en waar 
iedereen zich in kan vin-
den.
Voor ons is het belang-
rijk om vooral aandachtig 
aanwezig te zijn vanuit 
het besef dat al deze 
mensen een speciale re-
latie met Peter hebben 
gehad. Het kost soms de 
nodige tijd, maar ervaring 
leert dat juist het geza-
menlijk gevoelde verdriet 
ertoe kan bijdragen dat 
een band ontstaat en er 
verbondenheid is. En dat 
helpt de pijn te dragen en 
brengt dichter bij elkaar.
Als Peter zijn wensen 
echter wel op papier had 

gezet, is het wettelijk ge-
zien de plicht om deze re-
delijkerwijs uit te voeren. 
En dat maakt de situatie 
wel wat gemakkelijker.
Een op de 10 gezinnen 
is op dit moment een 
z.g. samengesteld gezin. 
Er vinden jaarlijks 35.000 
scheidingen plaats. Van 
de kinderen van geschei-
den ouders krijgt 40% te 
maken met een stiefou-
der.
Ze worden ook wel 
patchworkgezinnen ge-
noemd. Patchworkdelen 
leveren meestal een mooi 
eindresultaat op. Als de 
verschillende gezinsle-
den goed samenwerken 
in goede harmonie levert 
dit ook een mooi eind-
resultaat: een waardig, 
warm en troostrijk af-
scheid.

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Patchwork

Welkom in de wereld 
van projectouder
Santpoort-Noord - OCK het 
Spalier is een grote organisa-
tie voor Jeugd & Opvoedhulp 
in Kennemerland. In deze regio 
bieden zij hulp, bescherming en 
opvang aan kinderen van 0 tot 
ongeveer 18 jaar, die te maken 
hebben met psychosociale pro-
blemen. Dit doen zij vanuit ve-
le vestigingen en met een scala 
van hulpvormen. De hulpverle-
ningsvariant ‘projectgezin’ biedt 
extra mogelijkheden om de ont-
wikkeling van kinderen positief 
te beïnvloeden.
Het gaat om normaal intelligen-
te kinderen in de leeftijd van 4 
tot 14 jaar die veel hebben mee-
gemaakt en (voorlopig) niet 
thuis of in een pleeggezin kun-
nen wonen. Doordat de ouders 
hun kind niet de zorg en opvoe-
ding kunnen geven die het no-
dig heeft, komt de ontwikkeling 
van het kind in de knel. In re-
actie op de (onvoorspelbare of 
onveilige) gezinssituatie ontwik-
kelt het kind ‘eigen-aardig’ ge-
drag. Dit gedrag kan variëren 
van teruggetrokken, stil tot druk, 
zenuwachtig en gespannen. 
Een projectgezin is een stabiel 
gezin met of zonder kinderen, 
waar het kind (met toestem-
ming van zijn/haar biologische 
ouders) voor korte (± 2 jaar) of 
langere tijd kan wonen. Rust, 
veiligheid, aandacht en duide-
lijkheid zijn kernbegrippen in de 

omgang met het kind. Tussen 
het kind en zijn/haar ouders is 
zo veel contact als mogelijk en 
wenselijk is. Begrip voor de bio-
logische ouders en voor de loy-
ale houding van het kind naar 
zijn/haar ouders is belangrijk.
Met het gezin waar het kind 
gaat wonen, wordt een samen-
werkingsovereenkomst afge-
sloten. Hierin wordt niet alleen 
een vergoeding voor de verzor-
gingskosten voor het kind gere-
geld, maar ook voor de begelei-
ding en zorg die men het kind 
biedt. Daarnaast zorgt OCK Het 
Spalier voor individuele begelei-
ding en deskundigheidsbevor-
dering.
Wie mensen in zijn omgeving 
kent, die mogelijk geïnteres-
seerd zijn projectouder te wor-
den, wordt verzocht deze hulp-
vorm onder hun aandacht te 
brengen. Bent u zelf geïnteres-
seerd en wilt u meer informatie? 
Kijk dan op dinsdag 22 februa-
ri naar het programma ‘Welkom 
in mijn wereld’ van RTV Noord-
Holland, waarin één van de pro-
jectouders centraal staat. De 
uitzending is om 17.30 uur en 
wordt daarna elk uur herhaald. 
Zie ook www.ockhetspalier.nl of 
neem contact op met José de 
Boer of Walter Smits, telefoon 
023–5712095 of e-mail naar jde-
boer@ockhetspalier.nl of naar 
wsmits@ockhetspalier.nl.

Zaterdag Arc Eindfeest 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag om 
20.30 opent het Witte Thea-
ter haar deuren voor het Arc 
Eindfeest.

Het belooft een waar spektakel 
te worden met optredens van 
The Local Boyzz, een gelegen-
heidscoverband met muzikan-
ten uit de regio die het publiek 
een aantal ware Arcklassie-
kers zullen voorschotelen, en 
van 3FM Serious Talent-band 
The Hype, bestaande uit voor-
malig Arc-bezoekers. Zij zullen 
de avond verder in gang zet-
ten met hun aanstekelijke 60’s-

sound. Aansluitend zullen de 
traditionele Arc-dj’s zorgen dat 
niemand de dansvloer meer 
verlaat tot de lichten aan sprin-
gen en het feest is afgelopen.
Kaarten à 7,50 euro kunnen 
tussen 13.00 en 14.00 uur wor-
den afgehaald bij het Witte 
Theater of ’s avonds een uur 
voor een voorstelling. Echter, 
op de dag van het feest kun-
nen kaarten niet meer worden 
afgehaald! Dan zijn ze alleen 
nog aan de deur verkrijgbaar 
en kosten ze 10 euro. Wees er 
snel bij want de voorverkoop 
gaat hard.

Indigo op nieuwe plek
IJmuiden – Dinsdag was het 
personeel nog druk bezig met de 
laatste klussen en het uitpakken 
van de verhuisdozen: woensdag 
hing alles in de rekken en werd 
de nieuwe zaak geopend. Mode-
zaak Indigo Style verhuisde naar 
de andere kant van het Plein ’45, 
naar nummer 7.
Deze zaak is veel groter, hier kan 
de collectie ook uitgebreid wor-
den. Weken lang was men in 
de weer, het winkelpand onder-

ging een ware metamorfose. Een 
nieuwe vloer, een nieuw plafond 
en er moesten natuurlijk pashok-
jes komen. Het resultaat mag er 
zijn. De modezaak oogt heel ruim 
en licht, de leuke collectie komt 
er goed tot zijn recht. Op donder-
dag, vrijdag en zaterdag ontvangt 
elk klant gratis een mooie tas, zo 
lang de voorraad strekt. Op 31 
maart viert Indigo Style het tien-
jarig bestaan. Ook dat zal ge-
paard gaan met leuke acties.

TSN: Thuiszorg 
op de manier 
zoals het hoort
Beverwijk - TSN Thuiszorg is 
een landelijke, door de over-
heid erkende thuiszorgorganisa-
tie. TSN Thuiszorg is AWBZ-er-
kend en HKZ/ISO gecertificeerd. 
TSN Thuiszorg is 10 jaar geleden 
opgericht door zorgverleners die 
meer tijd én kwaliteit wilden bie-
den aan de mensen die hulp thuis 
hard nodig hebben. Met dat als 
uitgangspunt is TSN Thuiszorg 
uitgegroeid tot de grootste thuis-
zorgspecialist. TSN Thuiszorg is 
een degelijk bedrijf met een so-
lide financiële positie. TSN Thuis-
zorg biedt alle vormen van thuis-
zorg: van verpleging en verzor-
ging tot hulp bij het huishouden. 
Van 1 minuut tot 24 uur per dag.
De missie van TSN Thuiszorg is 
helder: TSN Thuiszorg biedt haar 
cliënten een superieure vorm 
van dienstverlening, gericht op 
een zolang mogelijk verblijf in 
de thuissituatie. Dat wordt ge-
daan vanuit een groot aantal lo-
kale vestigingen in de directe na-
bijheid van cliënten en medewer-
kers. TSN Thuiszorg gelooft dat 
zorg om de hoek moet worden 
georganiseerd en niet vanuit log-
ge hoofdkantoren. 
Er is gekozen voor een fijnmazig 
netwerk van lokale vestigingen, 
inmiddels ruim 40 in Nederland. 
De huishoudelijk zorgverleners, 
verplegers en verzorgenden ko-
men uit de buurt, net als de zorg-
coördinatoren op de vestiging. 
Marion Louw is de gedreven ray-
onmanager, die verantwoordelijk 
is voor de vestigingen in Noord-
Holland, waaronder Beverwijk. 
Marion: ,,Wij zijn flexibel én mak-
kelijk bereikbaar. Als je naar een 
lokale vestiging belt, krijg je ech-
te mensen aan de lijn. Je staat 
niet eindeloos in de wacht, om 
vervolgens iemand aan de lijn te 
krijgen die je niet verder kan hel-
pen. We zijn in staat snel te re-
ageren bij ziekte of andere wijzi-
gingen. De automatisering neemt 
ons veel werk uit handen, waar-
door we maximaal tijd hebben om 
te doen waar we voor zijn en wat 
we het liefst doen: de best mo-
gelijke zorg verlenen aan mensen 
die ons nodig hebben. Zo kun-
nen we zorg bieden zoals we dat 
zelf graag zouden willen hebben. 
Thuiszorg, zoals het hoort.’’
TSN Thuiszorg is geen organi-
satie die snel tevreden is. Mari-
on Louw: ,,Bij elke zorgverlening 
stellen wij de vraag: ‘Hoe willen 
wij de zorg geregeld zien, wan-
neer het onszelf zou betreffen’. 
Het continu leveren van zorg op 
het door de cliënt gewenste tijd-
stip en door steeds dezelfde ge-
kwalificeerde zorgverlener is het 
vertrekpunt bij de inzet van de 
zorg. Het zijn de uitgangspunten 
voor onze werkwijze, onze orga-
nisatiestructuur en onze aanpak. 
Dat maakt dat we anders dan an-
dere thuiszorgaanbieders zijn.” 
TSN Thuiszorg, Jacob van Deven-
terstraat 5 in Beverwijk, telefoon 
0251-261490.
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IJmuiden - Zondag 20 februa-
ri organiseert klaverjasvereniging  
Klaversientje een klaverjastoer-
nooi in wijksteunpunt De Delta, 
Rijnstraat 2. Er worden zes partijen 
gespeelt. Het toernooi begint om 
10.30 uur. De toegang bedraagt 7 
euro per koppel. Opgeen kan via 
telefoonnummer 0255-520332.

Klaverjas-
toernooi

IJmuiden - Zondag 20 febru-
ari wordt in Café Kamperduin 
aan de Bik en Arnoldkade 12 
een klaverjasmarathon georga-
niseerd. Het klaverjassen begint 
om 10.00 uur, café geopend om 
09.00 uur. De kosten bedragen 
8,50 euro, inclusief lunch. Meer 
informatie: 0255-534213.

Klaverjas-
marathon

Bijzondere jubilea bij 
Tata Steel Orkest
IJmuiden - Tijdens het Midwin-
terconcert van Tata Steel Orkest 
werd het startsein gegeven voor 
het 70-jarige jubileum met de 
leus ‘Tata Steel Orkest, 70 jaar 
muzikaal in bedrijf’. Tijdens het 
concert werd ook twee bijzonde-
re jubilea van twee bijzondere le-
den gevierd.
Allereerst werd erelid Æbe 
Hoogeterp door Arnold van Wor-
kum, voorzitter van de Konink-
lijke Federatie van Muziekge-
zelschappen (KNFM) afdeling 
Noord-Holland, gehuldigd met 
zijn 65 jarige jubileum als mu-
zikant. Æbe Hoogeterp, oud se-
cretaris van het orkest, is nog 
steeds spelend lid in het Sym-

fonisch Blaasorkest. Vervolgens 
werd Renze Mook gehuldigd 
door Arnold van Workum voor 
zijn 60-jarige lidmaatschap van 
Tata Steel Orkest. Renze Mook 
is welliswaar geen spelend lid 
meer, maar wel nog steeds be-
trokken bij het onderhoud aan 
de instrumenten en een zeer 
trouwe bezoeker van de concer-
ten.
Tevens werd Renze Mook voor 
zijn verdiensten door voorzitter 
Peter Ament benoemd tot ere-
lid van Tata Steel Orkest. Zowel 
Renze Mook als Æbe Hoogeterp 
waren tot aan hun pensionering 
werkzaam bij Hoogovens (nu Ta-
ta Steel).

Voorspeelavond een 
daverend succes
IJmuiden - Vorige week dins-
dagavond had de jeugdafde-
ling van de IJmuider Harmo-
nie een voorspeelavond. Op de-
ze avond konden de jeugdleden 
hun nieuw geleerde muziek aan 
hun ouders, opa’s, oma’s en an-
dere belangstellenden laten ho-
ren. De avond was een door-
slaand succes. Niet alleen de 
ouders, opa’s en oma’s waren 
in grote getale gekomen, maar 
ook mensen van buiten de ver-
eniging en geïnteresseerden. Er 
werd door de jeugdleden on-
der andere muziek gemaakt op 
de klarinet, trompet, slagwerk, 
trombone, dwarsfluit en saxo-

foon. De avond werd niet alleen 
gevuld met muziek, maar ook de 
guardgroep verzorgde een op-
treden compleet met vlaggen en 
een hippe beat.
De jeugdafdeling van de IJmui-
der Harmonie is een snel groei-
ende afdeling, maar ondanks 
deze groei kan de jeugdafdeling 
nog wel wat versterking gebrui-
ken bij het slagwerk, het koper 
en guard. Geïnteresseerd? Kom 
dan gerust langs op de dinsdag 
tussen 19.00 en 20.00 uur bij de 
IJmuider Harmonie, Tolsduiner-
laan 12 in Velsen-Zuid. Mailen 
kan ook via jeugdband-ijh@hot-
mail.com.

VV IJmuiden met
Schot naar Telstar
IJmuiden - Sponsor Schot In-
fra-, Sloop- en Milieutechniek 
heeft voor de wedstrijd Telstar-
RKC Waalwijk 50 kaarten en 
caps voor VV IJmuiden-leden ter 
beschikking gesteld. Uit de bij-
na 600 leden van de VV IJmui-
den, die de club elke week op 
een waardige manier uitdragen, 
zijn de volgende teams/vrijwilli-
gers uitgekozen C1, C2, vetera-

nen zaalvoetbal, IJmuiden 7 se-
nioren en de aanvoerders van de 
overige senioren teams. Helaas 
werd de wedstrijd, ondanks luid-
ruchtige aanmoedigingen van de 
VV IJmuiden leden, door Telstar 
met 1-0 verloren. 
Hierbij willen zij sponsor Schot 
bedanken voor het ter beschik-
king stellen van de kaartjes en 
de caps.

Twee jaar 
buurtbemiddeling
IJmuiden – De buurtbemidde-
ling bestaat twee jaar. Dit werd 
vorige week woensdag gevierd 
met een bescheiden feestje, met 
koffie en gebak. Ook kregen al-
le deelnemers een boek over de 
landelijke ontwikkeling van de 
buurtbemiddeling overhandigd. 
Bij die gelegenheid vertelden de 
buurtbemiddelaars en coördina-
tor Suleika van Holland dat ze te-
vreden waren over de gang van 
zaken, de afgelopen twee jaar en 
ook over de prettige samenwer-
king. Ze hopen zo nog lange tijd 
door te gaan.
Buurtbemiddeling is een samen-
werkingsproject van Stichting 
Welzijn Velsen, de wooncorpora-
ties, politie en gemeente Velsen. 
Het is in het leven geroepen voor 
buren met huis-, tuin- en keu-
kenconflicten. Dat kan bijvoor-
beeld gaan over parkeerproble-
men, geluidsoverlast en huisdie-
ren. Zulke conflicten kunnen lang 
voortslepen met het risico te es-

caleren, dan slaat de vlam in de 
pan. Buurtbemiddeling probeert 
dit te voorkomen. De buren die 
overlast ondervinden, kloppen 
aan bij de buurtbemiddelaar. Die 
nodigt beide partijen uit op neu-
traal terrein, dat kan een wijk- of 
een buurtcentrum zijn. Men gaat 
om tafel en probeert er met el-
kaar uit te komen. Ruim 60 pro-
cent van alle bemiddelingen sla-
gen en komen tot een goed ein-
de. Wooncorporaties en de politie 
verwijzen door, hebben er daar-
door minder bemoeienis mee en 
kunnen hun tijd anders beste-
den. Meer naamsbekendheid, zo-
dat mensen de buurtbemiddeling 
rechtstreeks gaan benaderen, dat 
is waar de komende tijd aan ge-
werkt gaat worden. Buurtbemid-
deling is gratis, belangeloos en 
laagdrempelig. Wie meer wil we-
ten kan bellen met Suleika van 
Holland via 0255-548520, of kijk 
op www.buurtbemiddelingvelsen.
nl. (Carla Zwart)

Straatvoetbal-
toernooi bij 
FC Velsenoord
Velsen-Noord - Woensdag 23 
februari organiseert FC Velsen-
oord weer haar jaarlijkse straat-
voetbaltoernooi op het veldje aan 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. Deelname aan het toer-
nooi is gratis, iedere deelnemer 
krijgt na afloop een prijsje en een 
pannenkoek. De wedstrijden voor 
de deelnemers van 4 tot en met 6 
jaar, zijn van 10.00 tot 10.45 uur. 
Kinderen van 7 tot en met 9 jaar 
spelen van 10.45 tot 13.00 uur, als 
laatste groep zijn de 10 tot en met 
15-jarige aan de beurt, zij spelen 
tussen 13.00 tot en met 15.00 uur. 
Opgeven kan vóór 20 februari via 
jbrussel@detriangelvelsen.nl. Zie 
ook www.fcvelsenoord.nl.

IJmuiden - Vorige week don-
derdagavond meldde zich rond 
23.30 uur een 23-jarige jongen 
aan het politiebureau, die zo-
juist was overvallen. Dit was een 
klein halfuurtje daarvoor ge-
beurd aan het Zeewijkplein. De 
jongen werd benaderd door een 
man met de vraag wat de tijd was. 
Toen de jongen het tijdstip voor-
las vanaf zijn telefoon, kreeg hij 
een klap in zijn gezicht. De man 
greep de telefoon en ging er van-
door. De jongen liet het er niet bij 
zitten en zette de achtervolging in. 
Ter hoogte van de parkeergarage 
sprong de IJmuidenaar op de rug 
van de verdachte, waardoor ze 
beiden vielen. Na een korte wor-
steling wist de jongen zijn tele-
foon terug te pakken. De ver-
dachte is ontkomen, maar de po-
litie wil deze man uiteraard graag 
aanhouden. Getuigen die iets ge-
zien hebben van het voorval of die 
lange man (1.95 m) met een slan-
ke bouw en donkere kleding in de 
omgeving hebben gezien, worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie in IJmuiden: 0900-8844.

Straatroof
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Loopbaan-
coach, 
dat werkt
Niet alleen werknemers, ook lei-
dinggevenden klagen. Vaak gaat 
het over het personeel. ‘Ik moet 
hen alles tien keer uitleggen. Als 
je even niet oplet laten ze de zaak 
versloffen. Het werkoverleg heb 
ik afgeschaft, niemand had er zin 
in. En waarom komen ze niet met 
ideeën in de ideeënbus!?’ 
Ik maak mee dat een directeur 
wanhopig probeert te inspireren, 
motiveren en stimuleren, en dat 
medewerkers dat gelaten aanho-
ren en zich terugtrekken. Maar 
iedereen wordt er doodmoe van. 
Wat is er aan de hand? Vier za-
ken spelen een rol.
Ten eerste moet een medewerker 
in een functieprofi el passen, ge-
schreven voor het ‘schaap met de 
vijf poten’. Veel mensen willen aan 
die eisen voldoen, en stellen hun 
eigen ideeën en sterke en zwak-
ke kanten op de achtergrond. 
Dat gaat even goed, maar daar-
na begint de onvrede. Ten tweede 
zoekt een bedrijf vakmensen met 
ervaring maar is men niet bereid 
om hen als zodanig en met res-
pect te behandelen. Nee, de vak-
man of –vrouw moet zich aanpas-
sen aan de bedrijfscultuur, en die 
staat niet ter discussie. Ten derde 
worden medewerkers ook gezien 
als ‘menselijk kapitaal’ dat inzet-
baar is naar believen. “Je krijgt 
toch betaald? Nou, doe dan ge-
woon wat je gezegd wordt!” Ten-
slotte wordt het werkoverleg door 
de leiding vaak alleen gebruikt 
om instructies te geven, en door 
werknemers om problemen niet 
te bespreken, zodat ze blijven be-
staan.
Hoe is zo’n negatieve situatie te 
doorbreken? Dat begint met het 
kritisch beschouwen van de me-
thode van leidinggeven en over-
leggen. Begrijpt het management 
werkelijk de vragen en proble-
men op de werkvloer? En begrij-
pen medewerkers de achtergron-
den van opdrachten? Wordt over-
leg met dit doel georganiseerd? 
Is uw antwoord op één van deze 
vragen ‘nee’, en wilt u als mana-
ger niet alleen klagen maar echt 
samenwerking verbeteren? Dat 
kan: met een andere manage-
mentmethode.

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleiding
ijmond.nl

VVH-nieuws
Velserbroek - De jongens van 
VVH/Velserbroek E1 hebben 
de eerste seizoenshelft uitste-
kend afgesloten met een kam-
pioenschap in de vijfde klas-
se. Het team, begeleid door Rik 
Bakker, Tom Demmers en Lars 
van Leeuwen, wist vorig sei-
zoen ook al de titel binnen te 
slepen. Dit bleef bij de KNVB 
niet onopgemerkt want de E1 
is nu weer een klasse omhoog 
gegaan en draait weer zeer 
goed mee. De kids staan op 
dit moment eerste in de vier-
de klasse.
De F1 had een beduidend min-
dere vorm, zij wisten voor de 
winterstop niet één punt bin-
nen te halen. Maar na een wel-
verdiende kerstvakantie lijken 
ook deze jongens de smaak te 
pakken te hebben en werd na 
de winterstop de eerste over-
winning in de wacht gesleept. 
Ook voor de jongste jeugd is er 
plek bij VVH/Velserbroek. Iede-
re woensdag en zaterdag spe-
len de kinderen van de cham-

pions league. Op woensdag 
trainen deze jongens en meis-
jes en op zaterdag spelen zij 
onderling wedstrijden op het 
eigen veld in kleding van gro-
te Europese topclubs. Deze 
kleding is geheel gefi nancierd 
door VVH/Velserbroek, de kos-
ten voor een volledig seizoen 
zijn slechts 25,- euro. Meer in-
formatie hierover op de website 
www.vvhvelserbroek.nl. 
Dan staat er ook nog een open 
dag gepland op 14 mei. Jon-
gens en meisjes tussen de 6 
en10 jaar zullen de hele dag 
zoet zijn met ’s morgens trai-
ningen en ’s middags een toer-
nooi, geheel verzorgd door 
VVH/Velserbroek. Men hoopt 
op deze dag veel kinderen te 
kunnen verwelkomen en ze 
een onvergetelijke voetbaldag 
te bezorgen. Meer informatie 
over deze dag volgt.
VVH Velserbroek, het hele jaar 
in beweging. Zie ook de adver-
tentie elders in deze krant.

Kundalini Yoga
in Bloemendaal
Regio - Op dinsdagavond 1 
maart om 19.30 uur start een 
wekelijkse cursus Kundalini Yo-
ga in de ruime benedenzaal van 
Hogeschool voor Natuurgenees-
kunde Hippocrates aan de Koe-
pellaan 8 in Bloemendaal.
Kundalini Yoga maakt je levens-
kracht wakker en ontwikkelt de-
ze op een uitgebalanceerde ma-
nier. Door deze vorm van yoga te 
beoefenen kom je beter in je vel 
te zitten, waardoor je lichamelijk 
en geestelijk steviger en stabie-

ler wordt. In de yogales wisselen 
inspanning en ontspanning el-
kaar af en wordt aandacht be-
steed aan lichaamshoudingen 
(asana’s), ademhaling (pranay-
ama), houdingen voor de armen 
en handen (mudra’s), het stil 
maken van de geest (meditatie). 
De les kent een vaste opbouw. 
Daarbinnen staan we wekelijks 
stil bij een ander thema. Daar-
door zijn de lessen gevarieerd en 
is elke les anders. De kosten zijn 
12,50 euro per les van anderhalf 
uur. Boukje Bannenberg (1964) 
beoefent sinds 1988 Iyengar yo-
ga, een vorm van hatha yoga.  De 
laatste jaren wordt ze geïnspi-
reerd door Kundalini Yoga, het-
geen ze als een complete vorm 
van yoga ervaart. Ze begeleidt 
haar eigen yogagroepen sinds 
2006. Ze volgde de lerarenoplei-
ding voor Kundalini Yoga en Me-
ditatie in Amsterdam. Het diplo-
ma voldoet aan de normen van 
IKYTA (International Kundalini 
Yoga Teachers Association).
Maak kennis met Kundalini Yo-
ga en geef je op voor de gra-
tis proefl es op dinsdagavond 1 
maart. Informatiefolder en opga-
ve: b.bannenberg@planet.nl, te-
lefoon 06-38167535.

Drie I-Pod winnaars 
dankzij vuurwerkafval
Santpoort-Noord - Een uurtje 
vuurwerk rapen leverde drie prijs-
winnaars donderdag een hippe I-
Pod Nano op. De vuurwerkactie 
van Politie, ReinUnie, Welzijn Vel-
sen, Tuinsuper Vuurwerk Winkel en 
McDonald’ s Santpoort-Noord was 
voor de vierde achtereenvolgende 
keer een succes. Dit jaar werd op 2 
januari aan het Vestingplein 9 kuub 
vuurwerkafval ingezameld. Toch 
weer meer dan vorig jaar.
Het enthousiasme van de jonge 
deelnemers wordt mede gevoed 
door de belofte van een hambur-
ger van McDonald’s en de kans op 
een van de drie I-Pod Nano’s.  En 
de winkans is groot, want in to-
taal werden 175 bonnen voor een 
gratis hamburger uitgedeeld bij de 
vuurwerkinzameling. Daarvan wer-
den slechts 140 bonnen ingeleverd 

voor de hamburger. Dat leverde op 
2 januari lange rijen op bij McDo-
nald’s. Maar ook de weken erna 
werden er nog hamburgers opge-
haald. Vorige week werden uit de 
bonnen drie winnaars getrokken 
door trouwe klant de heer Bakker. 
De gelukkige winnaars zijn Julia 
Hogerheijde, 8 jaar; Daan Beljaars, 
13 jaar en Mathijs Alta, 11 jaar, alle 
drie uit Velserbroek. Voor alle drie is 
de I Pod Nano een welkom cadeau 
en een prachtige beloning voor het 
vuurwerk inzamelen, waardoor de 
straten in Velserbroek en omge-
ving na oud en nieuw weer snel 
mooi schoon werden. Op de foto 
de drie prijswinnaars met Han Mul-
der van de Milieupoltie, Piet Nijs-
sen van Tuinsuper Vuurwerk Win-
kel en Robert de Gruyter van Mc-
Donalds’. (Karin Dekkers)

Meer verlichte banen 
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Op dit 
moment wordt er nog hard 
aan gewerkt, maar met ingang 
van het nieuwe tennisseizoen 
zijn er nog  eens drie extra 
banen verlicht bij LTC Brede-
rode. Dat betekent dat de le-
den op meer banen tot laat in 
de avond nog even een balle-
tje kunnen slaan, ook al komen 
ze laat thuis van hun werk of 
eerst hun huiswerk afgemaakt  
hebben.
Tennisvereniging LTC Brede-
rode is in Velsen centraal ge-
legen op het prachtige Park 
Groeneveen in Santpoort-
Noord, nabij station Driehuis. 
De vereniging beschikt over 
totaal dertien banen, waarvan 
er per 1 april elf verlicht zullen 
zijn. Deze verlichting is daar 
waar mogelijk door vrijwilligers 
van de parkcommissie aange-
legd. Door het afhangsysteem 
dat LTC Brederode hanteert is 

er in principe iedere dag en 
avond en op elk moment veel 
ruimte om te tennissen. Daar-
door kan de tennisvereniging 
nieuwe leden gebruiken. Ie-
dereen, jong en oud is wel-
kom! Wedstrijd- en recreatie-
tennis gaan bij LTC Brederode 
hand in hand. Het jeugdplan 
biedt volop kansen voor ge-
talenteerde spelers. Zo is een 
aantal jeugdspelers doorge-
stroomd naar het eerste mix-
team van de zondagcompetitie 
dat op vrij hoog niveau speelt. 
Daarnaast wordt er dames-, 
heren- en mix- en jeugdcom-
petitie gespeeld. Ook vindt er 
voor de jeugd een parkcom-
petitie plaats. En mocht er een 
tennistalent in iemand schuil 
gaan dan krijgt die bij LTC Bre-
derode alle aandacht om uit 
te groeien tot een supertalent! 
Voor meer informatie: www.ltc-
brederode.nl.
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Mooie bloemen voor 
bijzondere Velserbroekers
Velserbroek - Ruim tweehon-
derd ingevulde kaartjes werden 
er afgelopen zaterdag ingele-
verd in de speciale grote brie-
venbus in het hartje van Win-
kelcentrum Velserbroek. 
Op elk kaartje stond een goe-
de reden om iemand op Valen-
tijnsdag een mooie bos bloe-
men te geven. Uiteindelijk wer-
den er elf verzoeken gehono-
reerd door de winkeliersver-
eniging. Bij drie van deze bij-
zondere Velserbroekers ging 
voorzitter en bloemist Rob van 
den Berg maandag persoonlijk 
langs om het boeket af te leve-
ren.

De eerste bos was voor Git-
ta de Vries. ,,Na het verlies van 
haar man krabbelde ze weer 
op’’, schreef haar nieuwe part-
ner Loek Hefkens. ,,Ik leerde 
haar kennen in de supermarkt, 
waar ze broodjes verkocht. Ik 
gaf haar bloemen, terwijl ik niet 
eens wist hoe ze heette. Nu zijn 
we alweer een jaar getrouwd 
en hebben we samen een mooi 
gezin met zes kinderen. Al zijn 
die bijna allemaal het huis al 
uit.’’ Bloemen waren er ook voor 
Bert Stöver. ,,Twee jaar geleden 
is er bij mijn man een hersentu-
mor geconstateerd’ schreef zijn 
vrouw Rita op het kaartje. ‘Het 
is kwaadaardig en niet te ope-

reren, toch is hij nog zó positief 
Op dit moment groeit de tumor 
niet. Dat kan een tijdje zo blij-
ven, maar het blijft erg onzeker. 
We leven bij de dag.’’
Het derde boeket was aange-
vraagd door de elfjarige Me-
rel Anderiesen voor haar vader 

Cor. ,,Omdat hij zo zijn best doet 
om weer te leren lopen.’’ Veer-
tien maanden geleden kreeg 
Cor in Italië een hartaanval tij-
dens een zakenreis. Hij werd op 
het nippertje gereanimeerd en 
lag een tijdje in coma. Ondanks 
zijn hersenbeschadiging her-
stelt hij op wonderbaarlijke wij-
ze en verbaast hij alle deskun-
digen. Dat is zeker een mooie 
bos bloemen waard!

Santpoort-Zuid - Binnenkort 
wordt het tijd om de winterkle-
ding te ruilen voor voorjaarskle-
ding. Gooi die mooie kleding-
stukken waar de kids uit zijn ge-
groeid niet weg, maar geef het 
een tweede kans. Meld je aan bij 
kledingbeursbrederode@live.nl 
om deel te nemen aan de beurs 
voor ouders door ouders op de 
Brederode Daltonschool. Er is  
nu nog een aantal plaatsen be-
schikbaar. Zet de datum vast in 
de agenda. Op 19 maart wordt 
de kinderkledingbeurs in de 
school in Santpoort-Zuid, tegen-
over het station, gehouden. Alle 
informatie over de beurs staat op 
www.kledingbeursbrederode.nl.

Kledingbeurs 
Brederode

Zaalvoetbal
voor jeugd 
en jongeren
Velserbroek - Maandag 21 fe-
bruari worden in de OG-hal 
drie zaalvoetbaltoernooien ge-
houden voor jeugd en jonge-
ren van Velserbroek. De organi-
satie hiervan is in handen van 
Buurtsport Velsen in samenwer-
king met het ambulant jonge-
renwerk Velserbroek. Van 14.00 
tot 16.30 uur is er een toernooi 
voor jongerenteams in de leeftijd 
van 14 tot 19 jaar. Deze teams 
bestaan uit vrienden en beken-
den, die elkaar meestal kennen 
uit de buurt, via het jongeren-
centrum de Koe of via de school. 
De drie beste teams van dit toer-
nooi zullen later in de tijd,  zo-
als inmiddels al een paar jaar 
gebruikelijk is, de winnaar van 
het Stratenvoetbaltoernooi Vel-
serbroek, dit jaar Bagijnenkamp, 
uitdagen voor een sportief tref-
fen. In het verleden wonnen de 
jongeren van de Marie Jungius-
straat en verloor men vorig jaar 
van het Ossenland-team. Ook 
voor de jeugd jonger dan 14 zijn 
er aanstaande maandag twee 
zaalvoetbaltoernooien. ’s Och-
tends van 10.30 tot 12.00 uur is 
er een zaalvoetbaltoernooi voor 
de jeugd van 8 tot en met 10 jaar. 
Van 12.00 uur tot 14.00 uur is de 
jeugd in de leeftijd van 11 tot en 
met 13 jaar aan de beurt. Het 
dragen van zaalschoenen (geen 
zwarte zolen) is verplicht. Meer 
weten? Bel met Ad Otten van 
Buurtsport Velsen, telefoon 06-
11883720.

Velserbroek - Vorige week 
woensdagmiddag kwam er even 
na 15.00 uur een melding binnen 
dat twee mannen zich verdacht 
ophielden bij een auto aan De 
Kamp. Politiemensen kwamen 
direct naar de locatie en hiel-
den de mannen staande. Zij ga-
ven direct toe dat ze eerder had-
den getankt zonder te betalen bij 
een naastgelegen benzinestati-
on. Het tweetal is aangehouden.

Benzinediefstal

‘Kleine, gezellige school’
Open dag Duin en 
Kruidbergmavo
Driehuis – ‘Voor jou, voor nu, voor 
later’, dat is de slogan van de Duin 
en Kruidbergmavo. Zaterdag was 
er een open dag, die druk bezocht 
werd. Er heerste grote bedrijvig-
heid: in het tekenlokaal zijn kunst-
werken uitgestald, in het gym-
lokaal wordt er een salto op de 
trampoline gemaakt en in het bi-
ologielokaal laat leerling Jessi-
ca aan bezoeker Maurits zien hoe 
je badolie maakt. Nigel (11) krijgt 
een rondleiding van brugklasser 
Denise (12). Hij zit nu nog in groep 
8 van De Klipper, hij kreeg een 
Havo-advies. In de brugklas doen 
alle leerlingen Mavo en Havo. Wie 
daarna de Mavo gaat doen, blijft in 
hetzelfde gebouw. Leerlingen die 
na het eerste jaar Havo gaan doen, 
stromen door naar het Ichthus Ly-
ceum of het Vellesan College.
Nigel heeft een goede indruk van 
de school, hij vindt het er leuk en 
gezellig en alles ziet er goed uit. 
,,Het is ook een gezellige school, 
met aardige leraren’’, zegt De-
nise. Nigel wil later graag ver-
der met voetbal. Nu traint hij zes 
keer per week, hij doet ook de 
keeperstraining bij AZ. En als hij 

daar zijn beroep niet van kan ma-
ken, dan wordt hij piloot. Waren 
eerst de Mavo, Havo en Vwo sa-
men het Ichthus College, vier jaar 
geleden veranderde dat. Havo en 
Vwo gingen verder als Ichthus Ly-
ceum, de Mavo ging verder als 
Duin en Kruidbergmavo. ,,We zijn 
een kleine school en we bieden 
regelmaat, duidelijkheid en rust’’, 
zegt Carla Stokman, afdelingslei-
der van de onderbouw. ,,Mavo-
leerlingen hebben wat meer bege-
leiding nodig, dat kan hier. We lei-
den op voor een Mbo-opleiding of 
de overstap naar de Havo. Eigen-
lijk zijn we een school voor Vmbo-
T, maar we hebben bewust voor de 
naam Mavo gekozen, dat is dui-
delijker.’’ Carla vervolgt: ,,Bij ons 
krijgen de leerlingen geen sport-
dag in een lesweek, dat zorgt maar 
voor onrust. In lesweken krijgen ze 
les, dan moeten ze woordjes leren 
en wiskundesommen maken. Dat 
proberen we wel zo leuk mogelijk 
aan te bieden, het moet niet saai 
worden. En vier keer per jaar is er 
een hele week vol met gekkigheid. 
Dan gaan we sporten, of op excur-
sie, of bakken en braden.’’

Schaakclub Santpoort 2 
stunt tegen Purmerend
Velserbroek - Het vorig jaar naar 
de eerste klasse gepromoveer-
de Santpoort 2 speelde afgelopen 
vrijdag in het Polderhuis  tegen de 
ongenaakbare koploper Purme-
rend 1, met een gemiddelde ra-
ting van 2000, zijn beste wedstrijd 
dit seizoen. Na de snelle nederlaag 
van Gijsbert de Bock dachten de 
Velserbroekers dat het een zware 
avond zou worden, niets was min-
der waar. Op bord 1 speelde Jan 
Burggraaf (die zowel in groep 1 
als in groep 2 aan de leiding gaat) 
keurig remise, evenals Natha-
lie van der Lende. Bas Haver aan 
bord 2 lijkt net als zijn broer Daan 
elke week sterker te te gaan spe-
len, Bas speelde keurig remise en 
Daan wist zelfs de winst te pak-
ken. Stefan Fokkink lijkt zijn dip-
je te boven en speelde net als Bri-
an Mollenkamp remise, 3,5-3,5. Al-

les draaide om bord 5 van Rob de 
Roode die de meest spectaculai-
re partij van de avond speelde en 
maar liefst twee stukken offerde 
voor de aanval. Rob bleef in tijd-
nood de goede zetten spelen en 
na zijn beslissende zetten gedaan 
te hebben explodeerde de zaal: 
4,5-3,5, de punten bleven in Vel-
serbroek. Het derde van Santpoort 
won voor de vierde maal op rij, nu 
tegen KC8! De puntenmakers wa-
ren Hans Kors, Ronald Hoekstra, 
Henk Swier en Bert Stangenber-
ger. Ouker de Jong, Gerard Swier 
en Wim Dijkman speelden gelijk 
2,5-5,5. In het kader van 25 jaar 
Velserbroek komt op zaterdag 26 
februari Hans Böhm bij autobe-
drijf Tinholt in Velserbroek een si-
multaan geven Opgeven via www.
schaakclubsantpoort.nl. De deel-
name is gratis.
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Een huis kopen in 2011
Driehuis - Volgens Daniëlle Smit 
van de SB Groep Makelaars bent 
u slim bezig wanneer u binnen-
kort een huis gaat kopen. Want 
juist nu is de keuze ruim, zijn de 
prijzen gunstig en staat de rente 
relatief laag.
,,Of u nu voor het eerst een huis 
koopt, groter wilt wonen of uit-
kijkt naar een appartement: 2011 
is misschien ook voor u het juis-
te jaar om een huis te kopen. Een 
huis kopen is een goede inves-
tering op langere termijn’’, aldus 
Daniëlle Smit. 
Men profi teert als koper volop 
van de lage rente en hypotheek-
renteaftrek. Bovendien is het tot 
een bedrag van 350.000 euro met 
de Nationale Hypotheek Garan-
tie goedkoop een hypotheek af-

sluiten. Wie al een woning heeft 
en groter wil wonen, kan wellicht 
met een iets hogere maandlast 
zijn droomhuis realiseren. Met 
de No Risk Clausule wordt dub-
bel huisbezit voorkomen. Men zit 
dan nooit aan twee woningen te-
gelijkertijd vast. Bij een huis ko-
pen komt heel wat kijken. U kunt 
Daniëlle Smit, SB Groep Make-
laars inschakelen als aankoop-
makelaar waardoor uw belan-
gen door een professional be-
hartigd worden. De beste strate-
gie om een huis te kopen: scher-
pe onderhandelingen, zekerheid, 
veiligheid en begeleiding van het 
gehele aankooptraject.
Voor meer info kan men bel-
len 0255-533350 of mailen drie-
huis@sbgroep.nl.

Specialistisch reinigen bij 
IJmond Gevelreiniging
IJmuiden -IJmond Gevelreini-
ging is al heel wat jaren actief 
op het gebied van specialistisch 
reinigen. Er wordt gewerkt vol-
gens de laatste milieunormen 
met moderne apparatuur. Dit be-
treft het reinigen van gebouwen, 
woningen en allerlei publieke 
objecten. Veelal volstaat stoom-
reiniging, maar dit is afhanke-
lijk van de staat van onderhoud. 
In het uiterste geval moet er, be-
halve zandstralen, ook nog voeg-
werk opnieuw gedaan worden. 
Het resultaat is meestal verbluf-
fend. Periodieke reiniging en im-
pregneren is op de lange duur 
het behoud van een gevel. Ingrij-
pende reparaties worden zo voor 
langere tijd voorkomen. Het ge-
zegde luidt: wie zijn aangezicht 
schendt, schendt zijn aanzien. 
Zeker nu, met meer concurren-
tie op de huizenmarkt, is dit be-

langrijk. Ook is IJmond Gevel-
reiniging al heel wat jaren ac-
tief voor de gemeente als het 
gaat om het snel verwijderen 
van Graffi ti en vele andere vor-
men van het bekladden van ge-
bouwen, verkeersborden, brug-
gen en wegen. Het is van belang 
om op dit soort ergernissen snel 

te kunnen reageren. IJmond Ge-
velreiniging is fl exibel. Vaak kan 
er dezelfde dag nog (of uiterlijk 
de dag na melding) schoonge-
maakt worden, tegen concurre-
rende tarieven. IJmond Gevelrei-
niging is telefonisch bereikbaar 
via 06-12120370, zie ook www.
ijmondgevelreiniging.nl.

Rabobank Velsen & Omstreken

Hetzelfde huis,
een ander leven
Velsen - Voor veel mensen ziet 
het leven er nu totaal anders uit 
dan op het moment dat ze hun 
huis kochten. 
Misschien bent u uit uw huis ge-
groeid? Of heeft u verbouwplan-
nen? En hoe zit het met uw hy-
potheek? Bij de Rabobank kunt 
u op elk moment een adviesge-
sprek aanvragen. Samen met uw 

adviseur bekijkt u of uw hypo-
theek nog helemaal up-to-date 
is en wat de mogelijkheden zijn. 
Ga naar uw adviseur of vraag di-
rect zelf online een hypotheekaf-
spraak aan via www.rabobank.
nl/velsen.

Een huis moet rust geven.
Dat is het idee.

De vele mogelijkheden van T. Wassink 
Zonweringsbedrijf
IJmuiden – Ruim 20 jaar ervaring 
heeft Tony Wassink in buitenzon-
wering, nu veertien jaar met zijn 
eigen bedrijf T. Wassink Zonwe-
ringsbedrijf. Volgend jaar bestaat 
het bedrijf vijftien jaar, dat gaat ge-
vierd worden met leuke acties. Bij 
Wassink wordt alles gemaakt op 
het gebied van buitenzonwering. 
De nadruk ligt op de markiezen, 
helemaal op maat gemaakt. ,,Kan 
niet bestaat niet, overal is een op-
lossing voor’’, zegt Tony, die vindt 
dat hij een mooi beroep heeft waar 
hij zijn hele ziel en zaligheid in kan 
leggen. Goede service en klant-
vriendelijkheid staan bij hem hoog 
in het vaandel. Laat Wassink aan 
het woord over markiezen en hij 
barst enthousiast los: ,,Een mar-
kies is de mooiste en beste zon-
wering en het is een rijk gezicht 
aan de gevel. De zijkanten zijn 
dicht, daardoor heb je minder last 
van de draaiende zon.’’ Er is keu-
ze uit maar liefst 300 verschillen-
de dessins voor het doek. ,,Grijs is 
nu de trend, maar dat is aan mo-
de onderhevig. Dat wil je op een 
gegeven moment weer vervangen, 
dan ben je het zat. Het is beter om 

voor een neutrale kleur te kiezen, 
zoals groen, dat past altijd’’, aldus 
Tony. Tot eind maart kan men pro-
fi teren van tien procent korting 
op alle markiezen. En daar moe-
ten de mensen gebruik van ma-
ken volgens Tony, want: ,,We krij-
gen een mooie zomer, ik heb er 
een goed gevoel over. De zon gaat 
vaak schijnen en het wordt prach-
tig zomerweer. We mogen ook wel 
eens mazzel hebben.’’ Die mazzel 

hebben mensen ook, die profi te-
ren van de tien procent korting op 
een markies. 
Alles is maatwerk bij T. Wassink 
Zonweringsbedrijf, het bedrijf le-
vert uitsluitend kwaliteit en al-
tijd maatwerk. Informeer naar de 
mogelijkheden. Het is ook moge-
lijk om vrijblijvend een prijsopga-
ve aan te vragen. Tony Wassink 
is telefonisch bereikbaar via 06-
53941095.

Mucayit Özcan, fi nancieel adviseur Rabobank Velsen en Omstreken

Meubelknaller ruimt op
IJmuiden - Sinds enkele jaren is 
de Meubelknaller gevestigd aan 
de Rembrandtlaan. Dit voormalige 
theater is gerenoveerd en doet nu 
dienst als gezellige woonwinkel.
In de winkel, met meer dan 600 
vierkante meter winkelplezier, is 
er  een grote verscheidenheid aan 
producten en materialen. 
Naast deze vestiging is er ook 
een showroom aan het Markt-
plein. Beide winkels bieden een 
verschillend assortiment zodat de 
klanten verzekerd zijn van een rui-

me keuze en een zo groot moge-
lijke kans van slagen. De Meubel-
knaller heeft onder meer vitrine-
kasten, banken, stoelen, tafels en 
houten meubels in de collectie. De 
producten zijn er in vele varianten 
en maten en worden tegen scher-
pe prijzen en met uitstekende ga-
rantievoorwaarden aangeboden. 
De collectie kent een groot aantal 
gerenommeerde leveranciers. 
De meubels hebben een hoge 
mate van afwerking en kunnen 
ook thuis worden bezorgd. Tevens 

is er een webwinkel waar een 
groot deel van de collectie te zien 
en te bestellen is: www.meubel-
knaller.nl. Hier staan ook de meest 
recente acties. In het fi liaal aan het 
Marktplein is de laatste ronde van 
de uitverkoop in volle gang. 

Veel leuke meubels die tegen 
vriendelijke prijsjes worden aan-
geboden, zo lang de voorraad 
strekt. Wie wil profi teren van de-
ze opruiming, is er maar beter snel 
bij.
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Nieuw: IO-Home 
control bij BonLite 
IJmuiden – De techniek ont-
wikkelt zich steeds verder en 
maakt het de mens aanzienlijk 
gemakkelijker. Dit is ook te zien 
bij BonLite Zonweringen: via 
een scherm in de showroom zijn 
de talloze mogelijkheden van de 
IO-Home Control te zien. Appa-
ratuur kan hiermee op afstand 
bediend worden, via bijvoor-
beeld het internet of de smart-
fone. 

Wie op het werk bedenkt dat hij 
vergeten is de verwarming la-
ger te zetten, doet dit via inter-
net. Zo kunnen zonwering, ver-

lichting, verwarming en dakra-
men op afstand bediend wor-
den, reuze handig. Het is zelfs 
mogelijk om in Frankrijk via de 
telefoon de verwarming uit te 
schakelen of de rolluiken te la-
ten zakken. In 2012 krijgt de IO-
Home Control een Somfy alarm. 
Als dit ingeschakeld wordt, dan 
gaan de rolluiken omlaag, de 
verwarming en de verlichting 
gaan uit. Dit kan geheel naar ei-
gen wens ingesteld worden. 

Kom rustig eens vrijblijvend 
langs bij BonLite Zonweringen 
om de mogelijkheden van de 

Stukadoorsbedrijf 
Dennis Looy
IJmuiden - Ook dit jaar staat 
vakman Dennis Looy weer klaar, 
voor al het stucwerk. Zeker nu 
de lente weer voor de deur staat 
en mensen die last van verbou-
wingskriebels krijgen, zijn bij 
Dennis Looy aan het juiste adres. 
Hij staat graag met raad en daad 
klaar.
Sinds januari is de showroom 
aan de Vlaardingenstraat 3 ge-
opend. Veel mensen zijn al ko-
men kijken, om zo een goede in-
druk te krijgen van de mogelijk-
heden die Dennis biedt. Tot nu 
toe zijn de reacties op dit initi-
atief erg positief., want men kan 
nu van te voren exact zien hoe 

de muur, wand, plafond of ge-
vel eruit zal komen te zien. De-
ze mogelijkheid is uniek in de-
ze regio en wijde omgeving. Wel 
graag van te voren even een af-
spraak maken.
Via de website: www.destukad-
oorlooy.nl kan men contact met 
Dennis opnemen. Tevens is het 
mogelijk om via deze site een of-
ferte aan te vragen. Telefonisch 
is Dennis bereikbaar via 06-
54675088. 
Vakman Dennis Looy verwelkomt 
graag mensen in zijn showroom 
om ze uitgebreid te informeren 
en alle mogelijkheden te laten 
zien.

IO-Home Control te bekijken, 
of maak een gezellig uitje naar 
de Villa Arena in Amsterdam en 
bekijk op de tweede verdieping 
het www.homemtionhouse.nl 
van Somfy.

Er is ook nog een leuke actie bij 
BonLite gaande: wie nu een rol-
luik van Velux aanschaft, ont-
vangt 75 euro korting per rol-
luik. Dat is toch mooi meege-
nomen. Dan nog een noviteit: 
Luxafl ex heeft een nieuw bedie-
ningsysteem. Dit gaat deels au-
tomatisch en gaat vanzelf naar 
beneden. Dit is supergemak-
kelijk en koordloos. Hierop is 
een garantie van vijf jaar gel-
dig. Binnenkort volgt er nog iets 
nieuws: zonwering die uit ge-
kantelde lamellen bestaat.

De ruimte wordt hierdoor niet 
geheel afgesloten, er komt wel 
licht maar geen warmte naar 
binnen. BonLite: vakmanschap 
op het gebied van zonwering en 
alle raamdecoratie. Er is een ei-
gen service- en montagedienst 
en levering gebeurt altijd met 
garantiebewijs. 

Loop gerust eens binnen voor 
een persoonlijk advies of een 
vrijblijvende offerte. Of om na-
tuurlijk de vele mogelijkheden 
van de IO-Home Control in de 
showroom te bekijken. BonLite 
is te vinden aan de Kennemer-
laan 39, telefonisch bereikbaar 
via 0255-531324.

Rob Basjes: voor alle 
bouwplannen
IJmuiden - Rob Basjes is 
trots op zijn bouwkundig ad-
viesburo, dat dit jaar vijf jaar 
bestaat.,,Het is nog elke dag 
gezond druk’’, zegt Rob. ,,Men-
sen hebben vertrouwen in wat 
ik doe en dan functioneer ik 
het best.’’ Kenmerkend voor 
het buro is de veelvoud aan 
werkzaamheden op het bouw-
kundig vlak. 

Bij aan- en verkoop van een 
woning staat Rob Basjes de 
verkoper bij met een bouw-
kundige inspectie. Hij advi-
seert over de noodzakelijke 
kosten voor herstel en stelt 
desgewenst een rapportage 
op. Maar ook voor meerjaren 
onderhoudsplanning of ople-
vering van een nieuwbouwwo-
ning kan men bij Rob aanklop-
pen. Nieuwbouw en verbouw 
is Rob ook niet vreemd. 

Zijn jarenlange ervaring als 
bouwtoezichtambtenaar maakt
hem de perfecte partner bij 
het verzorgen en verkrijgen 
van benodigde vergunningen.  
Bij hem is een plan in goe-
de handen. Vanaf het eerste 
idee tot aan de laatste schroef 
is Rob Basjes tot hulp om het 

plan tot een prachtig eind te 
brengen.  Onderzoek, ontwerp, 
bouwkosten, tekenwerk, ver-
gunning, constructies, bouw-
begeleiding: allemaal moge-
lijk onder de noemer bouwma-
nagement. Met het vijfjarig be-
staan presenteert Rob tevens 
zijn gemoderniseerde uitstra-
ling. Zie de advertentie elders 
in dit blad. 

De vertrouwde herkenbaar-
heid is gebleven met een fris-
se vernieuwde 2011 look. Als 
Rob Basjes iets voor mensen 
kan betekenen: hij staat graag 
voor ze klaar. 

Contact opnemen kan via te-
lefoonnummer 0255-707850 of 
via info@robbasjes.nl. Of kom 
even langs: Kennemerlaan 46 
A.

Derde generatie Rigo
IJmuiden - Rigo verfcentrum is al 
jarenlang een begrip in deze om-
streken. In 1938 werd Rigo opge-
richt aan de IJmuiderstraatweg 
door de heer H. van Westerhoven 
en zijn echtgenote. Rigo was toen 
nog een verffabriek die leverde 
aan de bouwsector. 
In 1970 en 1972 komen de beide 
zoons Arnold en Robert van Wes-
terhoven in het bedrijf. De jonge 
directeuren kiezen voor een nieu-
we strategie, waarbij de minder 
milieubelastende varianten cen-
traal staan. Met deze milieube-
wuste keuze voor watergedra-
gen systemen waren zij hun tijd 
ver vooruit.
In 1984 verhuist Rigo naar het in-
dustrieterrein in IJmuiden, waar zij 
nog altijd haar verffabriek heeft. 
Op de oude locatie aan de IJmui-
derstraatweg wordt een verfspe-
ciaalzaak, annex professioneel af-
haalcentrum opgezet: Rigo Verf-

centrum BV.
Rigo Verfcentrum bestaat nog al-
tijd, op dezelfde plek, onder de-
zelfde naam. Ook verkopen zij 
nog altijd de vertrouwde Rigo 
producten zoals Altijgo, Rigocryl 
muurverf en Evert Koning schil-
dersverven. De winkel zelf is in 
een nieuw jasje gestoken en het 
assortiment is verder uitgebreid. 
Inmiddels is er een derde gene-
ratie Van Westerhovens toegetre-
den tot het familiebedrijf. Toon is 
nu adjunct-directeur om Arnold 
en Robert op te volgen, in de win-
kel helpt zijn vrouw Henriette. 
Naast alle vertrouwde (schilders)
verven is er keuze uit honderden 
verschillende soorten behang en 
een uitgebreide collectie raambe-
kleding (vanaf 1 maart). Kortom, 
nog altijd hét adres voor alle verf 
en advies en de laatste trends op 
het gebied van wandafwerking en 
raambekleding.
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Piet Hoekstra: de Renovatiespecialist

Nu ook schadeherstel 
keukenblad en vloer
IJmuiden - Piet Hoekstra biedt 
een unieke service voor herstel 
van kleine tot middelgrote be-
schadigingen aan aanrechtbla-
den, deuren, wanden en vloeren 
met kunststof toplaag. 

De beschadigingen die ont-
staan zijn vaak verschillend van 
aard, zoals brand of schroei-
plekken, krassen, val- en stoot-
schades of afgebroken hoekjes. 
Piet Hoekstra kan nagenoeg alle 
kleuren en patronen natuurge-
trouw nabootsen. Alleen de be-
schadiging wordt hersteld en dat 

betekent dat er verder niets ge-
demonteerd hoeft te worden. 
Schade waarin vocht en vet is in-
getrokken is soms niet te her-
stellen, in verband met onvol-
doende hechting van de pro-
ducten. Brandschade wordt vaak 
vergoed door de verzekering. 

Als herstel niet mogelijk is, kan 
meestal het blad worden vervan-
gen. Renovatie is vaak voordeli-
ger om bij de tijd te blijven dan 
een nieuwe keuken.
,,De meeste keukens kunnen ja-
ren langer mee als ze maar goed 

HersteldBrandschade

worden onderhouden en gere-
noveerd’’, zegt keukenvernieu-
wer Piet Hoekstra. ,,De keuken 
is vaak het middelpunt in het 
huis, maar aan mode onderhe-
vig en vaak wijzigen de kleuren, 
stijlen en mogelijkheden.’’ Nieu-
we keuken? Hoekstra heeft een 
betere oplossing. Hij is gespeci-
aliseerd in het repareren en re-
noveren van keukens en het ver-
vangen van inbouwapparatuur. 
Een nieuw werkblad en een paar 
nieuwe fronten kunnen al veel 
voor een keuken doen. 

Hoekstra: ,,Wij leveren diver-
se soorten werkbladen en de-
ze kunnen worden voorzien van 
een nieuwe kraan en spoelbak. 
Wij hebben een ruim assortiment 
fronten en kleuren ter beschik-
king en ook een grote keuze in 
grepen.’’ 

Alles kan op maat geleverd of 
aangepast worden. Er is keuze 
uit een grote collectie moderne 
inbouwapparaten die door bete-
re techniek minder energie ver-
bruiken.” Piet Hoekstra vervangt 
ook scharnieren, lades, knoppen, 
grepen en bijvoorbeeld afvalsy-
stemen. Wie kennis wil maken 
met zijn bedrijf: Piet Hoekstra 
biedt een gratis controlebeurt 
voor de keuken aan. Die wordt 
geheel nagekeken, daarna is er 
vrijblijvend een prijsopgave van 
eventuele vervanging, reparatie 
of renovatie. 
Wie gebruik wil maken van de-
ze unieke service: belt met 0255-
527666, zie ook www.phoekstra.
nl. 

Het voorjaar komt eraan
Groot assortiment bij 
Kumaro Kozijnen
IJmuiden - In de showroom van 
Kumaro Kozijnen aan de Maxwell-
straat 1 kan een uitstekende in-
druk worden verkregen van het 
assortiment kozijnen, ramen, deu-
ren, schuifpuien, dakkapellen en 
veranda’s. De Z-window kunst-
stof kozijnen zijn in vele uitvoerin-
gen en kleuren leverbaar en bo-
vendien bijzonder onderhouds-
vriendelijk. 
De op maat gemaakte kozijnen 
zorgen voor een ware metamorfo-
se in zowel moderne als klassie-
ke stijl met een natuurlijke uitstra-
ling. Z-window kunststof kozijnen 
worden volgens de strenge VKG- 
normen geproduceerd en gecon-
troleerd. Het hele productieproces 
vindt plaats onder het Komo- keur. 
Daarnaast heeft Kumaro ook 
kunststof dakkapellen van het fa-
brikaat RAKU, waarbij de klant 
de keuze heeft uit een volledige 
naadloze polyester dakkapel of 
de budgetvriendelijke samenge-

stelde kunststof uitvoering. Beide 
dakkapellen worden in een dag 
geplaatst. Ook het renoveren van 
bestaande dakkapellen, boeide-
len en gevelbekleding met onder-
houdsarme producten kan Kuma-
ro verzorgen. 
Kumaro is ook dealer van Aluxe 
veranda’s: door een veranda te 
plaatsen kan men langer van de 
zomer en het voor- en najaar ge-
nieten. Een veranda is al vanaf 
1.795 euro leverbaar. Tot en met 1 
juli 2011 is er een tijdelijke rege-
ling voor het verbouwen, renove-
ren en vervangen van de kozijnen 
van de woning. 
Ook het plaatsen van aan- en uit-
bouwen verzorgt Kumaro door 
het eigen bouwbedrijf. Is de wo-
ning ouder dan twee jaar, dan 
wordt er in plaats van negentien, 
slechts zes procent BTW bere-
kend. Bel voor een vrijblijvende of-
ferte: 0255-512109, zie ook: 
www.kumarokozijnen.nl.

Velsen-Noord - Deze periode 
van het jaar is voor veel men-
sen het moment om de boel 
binnenshuis wat meer aan-
dacht te geven, zodat de da-
gen sfeervol kunnen worden 
doorgebracht. In de showroom 
van Bakker, die bestaat uit ca. 
20 kamertjes, aangekleed met 
houten vloeren en sfeervol-
le woonaccessoires, doet men 
boordevol ideeën en inspira-
tie op.

Vloeren en traprenovatie
Hoe leeft u en wat is uw stijl? 
Deze factoren spelen een grote 
rol bij aankoop van zowel een 
houten vloer als een trapreno-
vatie. De specialisten van Bak-
ker helpen u graag met de 
keuze die u immers voor jaren 
maakt. Reno  Stairs® trap- re-
novatiesystemen zijn leverbaar 
in hetzelfde zeer uitgebreide 
houtassortiment als de houten 
vloeren, zo levert Bakker vloe-
ren en traprenovaties, welke 
uit hetzelfde hout zijn gesne-
den.

Deuren
Stijlvol wonen, deuren met ka-

rakter... Uw maat, uw stijl. Voor 
een ware metamorfose in de 
woning vervangt men de deu-
ren. Een mooie voordeur geeft 
de eerste indruk van een huis 
en binnendeuren zijn sfeerbe-
palend. 
Kiest u voor moderne, klassie-
ke, dichte of glasdeuren? In 
de showroom staan ongeveer 
150 deuren, garagedeuren en 
deurbeslag opgesteld. Maar 
ook voor sfeermakend wand-

beschot van Ponderosa Pine, 
mooie deurlijsten en nostal-
gisch plintwerk kan men in de  
showroom terecht. 

Iedereen is welkom om inspi-
ratie op te doen aan de Ooster-
wijzend 1 in Hoogkarspel tel. 
0228-563968 of aan de Leeg-
hwaterweg 35 in Velsen-Noord 
telefoon 0251-229652. Voor 
meer informatie zie www.bak-
kerdehouthandel.nl.

Sfeer en uitstraling met Bakker 
de Houthandel Schilderwerken F.J. Heeremans:

vakkennis en topkwaliteit
IJmuiden – Frank Heeremans 
van Schilderwerken F.J. Heere-
mans heeft al 30 jaar ervaring in 
het schilderen, zowel binnen als 
buiten en in onderhoudswerk-
zaamheden. Hij is een vakman, 
die voor particulieren en voor be-
drijven werkt. Vakkennis en kwali-
teit gaan bij hem hand in hand, hij 
werkt uitsluitend met kwaliteits-
producten zoals Sigma, Sikkens, 
Nel en Relius. 
Frank werkt netjes, is eerlijk en be-
trouwbaar en zijn vakwerk is niet 
al te duur. Voordat hij aan een klus 
begint, komt hij altijd eerst bij de 
klant langs om het te bespreken 
en afspraken te maken. Zo weten 
klanten duidelijk waar ze aan toe 
zijn. Snelle beslissers kunnen nog 
tot 15 maart van de winterpremie 
profi teren. Dat scheelt voor het 
schilderwerk binnen 45 euro per 
persoon per dag. Voor alle wonin-
gen die ouder zijn dan twee jaar 
wordt slechts een BTW-tarief van 
zes procent berekend, zowel voor 
het binnen- als buitenschilder-
werk. 
Ook geeft Frank vier jaar garan-
tie op al het schilderwerk. ,,Ik ge-
loof niet in het afsluiten van con-

tracten. Ik snap wel dat grote 
schildersbedrijven er mee wer-
ken: zo houden zij het personeel 
tijdens de wat stillere periodes 
aan het werk. Zij komen dan voor 
een jaarlijkse controle, maar dat 
is onzin en er moet wel voor wor-
den betaald’’, aldus Frank. ,,Als je 
goed vakwerk afl evert, dan heb je 
de eerste drie jaar geen omkijken 
naar het schilderwerk. Ik ben meer 
van: een man een man, een woord 
een woord. Ik maak duidelijke af-
spraken.’’ Voor advies mag Frank 
Heeremans altijd gebeld worden, 
hij staat graag voor de mensen 
klaar. Ook voor een gratis en vrij-
blijvende offerte is hij bereikbaar 
via 06-54383036.
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Jeugdtheater in de 
voorjaarsvakantie
IJmuiden - Volgende week is 
het voorjaarsvakantie. Het Wit-
te Theater heeft speciale jeugd-
voorstellingen geboekt om de 
jeugd deze week te vermaken.
Zondagmiddag 20 februari is om 
14.30 uur de muziektheatervoor-
stelling van Hollandse Kade, Zo 
Zit Het te zien. Deze voorstelling 
is geschikt voor kinderen van-
af vier jaar en gaat over het ont-
staan van de wereld. Het publiek 
volgt het verhaal door de ogen 
van Broer, Zus en Neef die dan-
send, zingend, en spelend ant-
woorden geven op de vragen die 
ze elkaar en zichzelf stellen over 
de wereld om hen heen. Met de-
ze voorstelling sluit Hollandse 

Kade aan bij dat prachtige ver-
mogen van kinderen om zich te 
verwonderen. Meer info: www.
frontaal.com.
Dan is op dindsagmiddag 22 fe-
bruari om 14.30 uur van Theater-
groep Max de voorstelling ‘Het 
Geheven Vingertje’ te zien. Dit is 
‘verstandig theater voor het be-
tere kind’, vanaf 10 jaar. Het ge-
heven vingertje heft zijn vinger, 
zonder te weten waarnaar. Want 
wat is goed en wat niet en wie 
bepaald dat? ‘Het geheven vin-
gertje’ is bijzonder bedacht, voor 
kinderen is het een geweldige 
ervaring en voor volwassenen 
hilarisch om te zien. Meer info: 
www.stipproducties.nl

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon op 20 of 22 februari 2011

 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Knutselen in 
laatste week 
Edje Eekhoorn
Driehuis - Woensdag 23 en vrij-
dag 25 februari zijn er specia-
le knutselmiddagen in het Pie-
ter Vermeulen Museum. Kinde-
ren vanaf 4 jaar kunnen dan een 
speciale eekhoorn van papier een 
schapenwol knutselen. Beide mid-
dagen worden door enthousiaste 
vrijwilligers begeleid. Het knutse-
len is van 13.30 tot 14.30  uur. Er is 
ruimte voor 15 kinderen per keer 
dus geef je op tijd op. De Kosten 
zijn: 0.50 eurocent naast de en-
tree: 2 euro voor kinderen en 2,50 
euro voor volwassenen. Graag op-
geven via telefoonnummer 0255–
536726 of info@pieter-vermeu-
len-museum.nl. De activiteit past 
geheel bij de tentoonstelling ‘Ed-
je Eekhoorn, met gemak van tak 
naar tak’ die tot en met 27 febru-
ari is te bezichtigen in het muse-
um. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen 
in een fraai vormgegeven bos van 
alles te weten komen over het le-
ven van de eekhoorn. Er zijn op-
drachtkaarten en er zijn veel spel-
letjes, puzzels, en doedingen. Ook 
zijn er speurtochten voor de wat 
oudere kinderen. Na 27 februari 
zal het museum twee weken ge-
sloten zijn in verband met de op-
bouw van de nieuwe tentoonstel-
ling Toverboerderij die vanaf 13 
maart te bezichtigen is. 

Expositie Velserhooft
in De Hofstede
Velserbroek - Dit jaar expo-
seert de teken-en schildersclub 
Velserhooft in De Hofstede met 
als thema: ‘Grote ogen, weidse 
blik’. De kunstwerken zijn ge-
maakt in Velserhooft onder lei-
ding van Afke Spaargaren.
Hanneke Cortel blinkt uit in pas-
telkrijt met haar koeien en voor-
al met haar prachtige grote oog, 
waarin een molen is te zien. 
Misschien wel de molen van 
Anita Bonnema, die ook een he-
le bijzondere collage heeft ge-
maakt, waarin Marilyn Monroe 
de hoofdrol speelt. Het oog van 
Aaf Hoogzaad kijkt ons aan van-
achter een gat in de schutting. 
Lida Spijkerboer-Mons ’s paard 
overziet een weids landschap, 
dat als thema ook te zien is bij 
Marij van Reijendam, die ons 
een bergachtig landschap toont 
met wandelaars. Zij combineer-
de acrylverf en pastelkrijt. Ma-
rian Hosper exposeert onder 
andere haar zichtpanorama in 

acryl. Els van der Heijde heeft 
gekozen voor een strandgezicht 
met de zee in acrylverf, net als 
Lenie Cortel, maar dan met olie-
verf. Ria Kras schildert al jaren 
met olieverf de zee. Nu een boot 
op volle zee en een zeegezicht. 
Ineke de Jong koos onder an-
dere de pier van IJmuiden uit, 
Willemien Kaptein een duinge-
zicht met uitzicht op zee en Paul 
Egner heeft de wadden vastge-
legd. Suus Bijleveld gunt ons 
een blik op een Deense vuurto-
ren en een zonsondergang. De 
schilpad van Ankie Baardman 
overziet zijn omgeving vanaf 
een boomstronk, allen in aqua-
rel, achter glas ingelijst. Miep 
Groot laat tenslotte een zee-
meeuw zien, die een weidse blik 
heeft in de lucht, geschilderd 
met H2oilverf.
De expositie is tot en met zon-
dag 3 april te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van De Hof-
stede. 

School’s Cool Velsen 
zoekt vrijwilligers
Velsen - School’s Cool Velsen 
is op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Het project, dat zijn der-
de jaar in gaat, koppelt mento-
ren aan brugklasleerlingen die 
door persoonlijke omstandighe-
den een groter risico lopen op 
schooluitval. Met zo’n twee uur 
begeleiding per week maken de 
vrijwilligers een wereld van ver-
schil voor deze kinderen.
Twee jaar na het begin van  
School’s Cool Velsen hebben de 
eerste leerlingen alweer afscheid 
van hun mentor genomen. Zij 
zitten nu in de tweede klas en 
hebben hun draai op de middel-
bare school gevonden. ,,Verdeeld 
over de twee jaar dat we actief 
zijn, hebben we nu bijna dertig 
leerlingen onder onze hoede”, 
vertelt Doutsen Brunner, de co-
ordinator van School’s Cool Vel-
sen. ,,Deze kinderen hadden het 
zonder onze hulp op school mis-
schien niet gered.”
De vrijwilligers zijn zelf ook en-
thousiast over het project. ,,Al-
leen je aanwezigheid maakt al 
een wereld van verschil,” vertelt 
mentor Marga Buurman, ,,het is 
een soort sneeuwbaleffect. Als 
mentor hoef je maar een klein 
zetje te geven.” Dit sneeuwbal-
effect bestaat concreet uit be-
tere schoolresultaten, een goe-
de doorstroom naar de tweede 
klas en een betere sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van de kin-
deren. Deze positieve resultaten 
laten volgens Brunner de waar-
de van het preventieproject dui-
delijk zien. 
Vrijwilligers worden van tevo-
ren getraind en vervolgens aan 

een kind uit groep acht gekop-
peld. Zij gaan in de regel eens 
per week op huisbezoek en zien 
erop toe dat het kind lekker in 
zijn vel zit en voldoende tijd aan 
zijn huiswerk besteedt. De men-
toren krijgen ondersteuning van 
de coördinator, die ook regelma-
tig mentorbijeenkomsten orga-
niseert waarop ervaringen kun-
nen worden uitgewisseld. Als het 
kind in de tweede klas zit en zijn 
draai gevonden heeft, loopt de 
begeleiding in de regel af.
De gemeente Velsen, die 
School’s Cool Velsen de eerste 
twee jaar financierde, is ook te-
vreden over de resultaten tot nu 
toe. Er wordt nu gekeken hoe het 
project duurzaam kan worden 
voortgezet. Daarnaast is er ook 
ruimte voor plaatselijke bedrij-
ven om het project te steunen. 
,,Sommige vrijwilligers krijgen de 
helft van de tijd die ze aan het 
mentorschap besteden door hun 
baas betaald”, zegt Brunner. ,,Dat 
is een mooi voorbeeld van maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen.”
Maar bedrijven kunnen School’s 
Cool Velsen ook op andere ma-
nieren steunen, aldus Brunner. 
,,Bijvoorbeeld door het project te 
financieren, of door studiemate-
rialen te sponsoren. Er zijn voor 
Velsense ondernemers allerlei 
mogelijkheden om hun betrok-
kenheid te tonen.”
Voor meer informatie over het 
project en het mentorschap, 
zowel voor individuele vrijwil-
ligers als bedrijven, zie www.
schoolscoolvelsen.nl of bel 023- 
5392664.

Waterpolojeugd 
naar Griekenland
Velsen - Het Waterpolo Oplei-
ding Centrum Noord-Holland 
stuurt zijn getalenteerde jeugd-
spelers jongens onder 15 jaar naar 
een trainingsstage in het Griekse 
Thessaloniki. Het IJmuidense VZV 
CJ1, trotse koploper in deze leef-
tijdklasse, levert maar liefs zeven 
spelers aan deze selectie: Mick 
van den Bosch, Niels Heineme-
ijer, Matthijs Linck, Christiaan van 
de Oever, Jouke Schotanus, We-

sley Schuurman en Koen van der 
Velde. Vrijdagmiddag 18 februari 
vertrekt de groep van negentien 
spelers samen met de drie be-
geleiders vanaf Schiphol. In Grie-
kenland zal intensief worden ge-
traind en gespeeld tot donderdag 
24 februari. Naar verwachting zul-
len de spelers zodanig groeien in 
hun spel, dat zij VZV dit voorjaar 
Nederlands kampioen maken. 
(foto: WOC Noord-Holland)

Velsen-Noord - Vorige week 
donderdagavond even na 19.00 
uur belde er een nog onbekende 
man aan bij een bewoner aan de 
Melklaan. De bewoner deed niet 
open en de man maakte, terwijl 
de deur gesloten bleef, duidelijk 
dat hij van een gasbedrijf was en 
langskwam voor een controle. 
De bewoner had toevallig al een 
afspraak met zijn gasleverancier 
gemaakt voor een ander mo-
ment, waarop hij het verhaal van 
de man niet geloofde. De man 
ging er hierna vandoor. De poli-
tie prijst het handelen van de be-
woner en adviseert mensen om 
hetzelfde te doen wanneer een 
onbekend persoon van een be-
drijf of instantie zich aan de deur 
meldt voor een afspraak of con-
trole waar u niets van af weet.

Mogelijke 
babbeltruc
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Bezoek Commissaris Remkes
De Commissaris van de Koning van 
Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, 
heeft op donderdag 10 februari 2011 
een ambtsbezoek aan de gemeente 
Velsen gebracht. Tijdens dit ambtsbe-
zoek heeft de heer Remkes kennisge-
maakt met Velsen. 

Het programma bestond onder andere uit 
een bezoek aan het Zee- en Havenmu-

seum, de weekmarkt aan het Velserduin-
plein en het project Oud-IJmuiden. Voor 
het project Oud IJmuiden werd ruime tijd 
uitgetrokken. De partners in dit project 
zijn Bouwfonds, Woningbouwcorpora-
tie Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen. 
Vertegenwoordigers van de drie betrok-
ken organisaties lichtten het project Oud 
IJmuiden toe aan de Commissaris. (foto 
Reinder Weidijk)

Burgemeester roept op: ga stemmen
U heeft het voor het zeggen!
Woensdag 2 maart kunt u stemmen 
voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen. Bent u achttien jaar of ouder, staat 
u ingeschreven bij de gemeente Velsen 
en in het bezit van een stempas en le-
gitimatiebewijs (maximaal 5 jaar verlo-
pen) dan is het belangrijk om uw stem 
uit te brengen voor de Provinciale Sta-
tenverkiezingen.

De Provinciale Staten zijn de volksverte-
genwoordigers op provinciaal niveau. Het 
dagelijks bestuur van de provincie (Gede-
puteerde Staten) worden benoemd door de 
leden van de Provinciale Staten. Ook kie-

zen ze de leden van de Eerste Kamer. U 
als inwoners van de provincie kiest recht-
streeks de leden van Provinciale Staten.

Door uw stem uit te brengen bepaalt u welke 
partijen in Provinciale Staten zullen plaats-
nemen. U heeft daarmee invloed op de be-
sluitvorming van de provincie voor de ko-
mende vier jaar. Uw stem is dus van wezen-
lijk belangrijk! Graag tot ziens op 2 maart.  
 
Op www.velsen.nl vindt u meer informatie 
over het verplicht kunnen legitimeren, het 
geven van een volmacht en een overzicht 
van de stembureaus in Velsen.

Basisschoolleerlingen geven 
hun Visie op Velsen 2025
Het zal u niet ontgaan zijn dat de ge-
meente al enige maanden bezig is 
met de vraag hoe Velsen er in het jaar 
2025 uit zou moeten zien: Visie op 
Velsen 2025. Inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en het bedrijfsleven 
hebben daarover van gedachten ge-
wisseld en hun inbreng geven. Dat ge-
beurde op verschillende bijeenkom-
sten en via het burgerpanel.

Ook de basisschooljeugd kon zich laten 
horen. Het Kunstencentrum Velsen is af-

gelopen weken alle basisscholen in Vel-
sen langsgegaan met een mobiele kast. 
Vanuit deze kast lieten ongeveer 250 ba-
sisschoolleerlingen zijn/haar licht schijnen 
over de toekomst van Velsen. Dit leverde 
niet alleen mooie plaatjes op, maar ook 
inzichten en werkstukken in de vorm van 
maquettes. Van de opnamen wordt een 
dvd gemaakt. Bij de presentatie van de vi-
sie zal deze dvd vertoond worden. Jimmy 
van basisschool De Vliegende Hollander 
wordt naar zijn Visie op Velsen 2025 ge-
vraagd. (foto: Ko van Leeuwen)

Op donderdagavond 03 maart is het stad-
huis gesloten. In plaats daarvan is het 
stadhuis open op de avond van de Provin-
ciale verkiezingen: woensdag 02 maart.
U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht 
bij Burgerzaken en het klantencontact-
centrum.  De afdeling Burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak.

U kunt een afspraak maken via www.
velsen.nl of via telefoonnummer 0255-
567200. Het stembureau in de hal van het 
stadhuis is ook open. Kiezers in het be-
zit van een legitimatiebewijs (maximaal 5 
jaar verlopen) en een stempas of kiezers-
pas kunnen tot 21.00 uur hun stem uit-
brengen.

Stadhuis op woensdag 
2 maart ’s avonds geopend

Gemeentelijke belastingen
Het verzamelbiljet komt eraan
Rond 26 februari 2011 valt de aan-
slag voor de gemeentelijke belas-
tingen bij de Velsenaren in de bus.  
Inwoners van Velsen krijgen een  
verzamelbiljet voor de WOZ-beschik-
king, onroerende zaak belasting 
(OZB), rioolheffing, afvalstoffenhef-
fing en de hondenbelasting.

De tarieven voor de OZB woningen en ri-
oolheffing stijgen met gemiddeld 1%. De 

tarieven voor afvalstoffenheffing stijgt 
met 13,08% en hondenbelasting met 
8,31%.
 
Alles wat met de gemeentelijke belas-
ting te maken heeft, plus informatie over 
een automatische incasso, bezwaar ma-
ken, kwijtschelding en bij wie u terecht 
kunt met vragen staat in de Infopagina 
van volgende week. Alle informatie komt 
ook op www.velsen.nl te staan.

Vermelding in gemeentegids
De gemeente Velsen laat haar gemeen-
tegids, die in juli dit jaar uitkomt, ver-
zorgen door FMR Producties uit Den 
Helder. Heeft u veranderingen of aan-
vullingen op de nieuwe gemeentegids, 

neemt u dan contact op met FMR Pro-
ducties, Postbus 23, 1780 AA Den Hel-
der, telefoonnummer (0223) 650035, 
fax (0223) 661054, e-mail info@fmr-
producties.nl.
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Speelplek De Torentuin 
geopend door wethouder
Wethouder Ronald Vennik heeft vrij-
dag 11 februari 2011 de gerenoveer-
de speelpek aan de J.P. Coenstraat in 
IJmuiden geopend. Hij deed dit samen 
met de twee kinderen die de naam De 
Torentuin voor de speelplek bedach-
ten. De inrichting van deze plek kwam 
tot stand na uitgebreide participatie 
met kinderen en volwassen bewoners 
uit de buurt.

De speelplek aan de J.P. Coenstraat was 
aan vervanging toe. Voor er plannen wer-
den gemaakt waren er twee bijeenkom-

sten waarin kinderen hun mening kon-
den geven over de inrichting. Volwassen 
buurtbewoners hebben hun wensen en 
ideeën kenbaar gemaakt tijdens een par-
ticipatieavond. De wensen van (kleine en 
grote belanghebbenden) zijn vertaald in 
een ontwerp.

Een deskundige jury bestaande uit Jan-
neke Cluistra (buurthuis De Spil), Liset-
te Goeman (gemeente Velsen) en Melba 
Rathman (wijkbewonerster) heeft de win-
naars gekozen: Romy Oudshoorn en Mi-
lan Rodermond. (foto: Ko van Leeuwen)

Valentijn: trouwen in
extra feestelijke trouwzaal
Op maandag 14 februari 2011 was 
vanwege Valentijnsdag de burgerzaal 
en trouwzaal van het stadhuis Velsen 
extra feestelijke ingericht.

Het ontvangst aan Plein 1945 met op de 
trap een rode loper. In de burgerzaal kon 
het echtpaar onder een ballonnenboog 
door de trap op naar de trouwzaal.

In de trouwzaal stonden rode rozen en 
na afloop van de plechtigheid was er een 

kleine attentie voor het bruidspaar, ge-
lukskoekjes voor een mooie toekomst als 
echtpaar. Dit is tegelijkertijd een aankon-
diging dat de gemeente Velsen per 28 fe-
bruari 2011 haar trouwzaal gaat renove-
ren om tegemoet te komen aan de wens 
van toekomstige bruidsparen. De trouw-
zaal zal voor een periode van circa drie 
weken niet te gebruiken zijn. 

Op de foto staat het echtpaar Dyakov - 
Brouwer (foto: Reinder Weidijk)
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond 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 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond 

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 bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten 0255-567200.

 

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

 

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. (0255) 56 72 00. 

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

 

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag 

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 (0255) 567200

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 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  

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klanten-

service bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
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w11.000132  Johan Maurits van Nassaulaan 51 
Santpoort-Noord 

 het plaatsen van een dakkapel voorzijde 
(08/02/2011)

w11.000131  Kruidbergerweg 12 Santpoort-Noord 
 het veranderen en vergroten van de 

2e verdieping van een woning 
(08/02/2011)

w11.000130  Duin en Kruidbergerweg 60 Santpoort-
Noord 

 het restaureren van een monument 
(08/02/2011)

w11.000129  Wüstelaan 89 Santpoort-Noord 
 het wijzigen van een groendragende erf-

afscheiding in een houten erfafscheiding 
(08/02/2011)

w11.000137  Reyndersweg 1 Velsen-Noord 
 het plaatsen van een mobiele frietkraam 

(09/02/2011)
w11.000138  Driehuizerkerkweg 21 Driehuis 
 het kappen van 1 eik en 1 iep (10/02/2011)
w11.000140  Kerkesingel 7 Velsen-Zuid 
 het vervangen van een dak (11/02/2011)
w11.000139  Herculesstraat 22 IJmuiden 
 het plaatsen van 2 dakkapellen aan 

voorzijde en achterzijde woning 
(11/02/2011)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 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 elek-
tronische 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 aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007241  Casembrootstraat 40 IJmuiden 
 het realiseren van 3 appartementen 

(09/02/2011)
i10.007457  Heidestraat 35 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(14/02/2011)
i10.008202  Van der Zwaagstraat 1 en 3 IJmuiden 
 het veranderen en renoveren van 2 

woningen (14/02/2011)

noordelijke richting tot aan het einde, in te trekken 
door middel van het verwijderen van de borden E1, 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990;

- éénrichtingverkeer in te stellen op de Bloemendaalse-
straatweg, in noordelijke richting, met uitzondering 
van (brom)fietsers door middel van plaatsing van de 
borden C2, C3 en onderborden OB54 van bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990.  

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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 7 februari 
tot en met 11 februari 2011 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 56 74 24.

w11.000128  Schokker 46 Velserbroek 
 het plaatsen van een erker (07/02/2011)
w11.000127  Reyndersweg 2 Velsen-Noord 
 plaatsen unit t.b.v. IJmuider 

Reddingsbrigade (07/02/2011)
w11.000126  Oostbroekerweg 17 Velsen-Zuid 
 het plaatsen van een infodisplay 

(07/02/2011)
w11.000136  Velserduinweg 52 IJmuiden 
 het gewijzigd uitvoeren van een eerder 

verleende vergunning B2-5-2005 
(08/02/2011)

w11.000135  Kruidbergerweg 12 Santpoort-Noord 
 het veranderen en vergroten van de 

2e verdieping van een woning 
(08/02/2011)

w11.000134  Dokter de Grootlaan 7 Santpoort-Noord 
 het kappen van 4 bomen (08/02/2011)
w11.000133  Herculesstraat 33 IJmuiden 
 het kappen van 1 boom (08/02/2011)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 

e-mail: info@velsen.nl

 

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, 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 
zicht 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, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht 
en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, 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

MEDEDELING

De Raadspleinvergadering van 3 maart a.s. komt te 
vervallen.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- de parkeerverboden langs de westelijke delen van de 
Bloemendaalsestraatweg, vanaf de uitrit van nr. 37 in 

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. 

Op deze locatie is ook het afvalbrengstation '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: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

 

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 elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.
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i10.008507  Louise de Colignylaan 2 Santpoort-Zuid 
 het plaatsen van een dakkapel op de 

voorgevel (10/02/2011)
i10.008540  Valckenhoeflaan 31 Santpoort-Noord 
 het vergroten van een balkon 

(08/02/2011)
i10.008590  Vinkenbaan ong./Willem de Zwijgerlaan 

ong. Santpoort-Zuid 
 het kappen van 1 eik en 1 acacia 

(14/02/2011)
i10.008712  De Zeiler ong. Velserbroek 
 het kappen van 1 boom (14/02/2011)
i10.008716  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
 het kappen van 66 bomen (14/02/2011)

i10.008718  Velserhof 71 IJmuiden 
 het plaatsen van een nieuwe entree aan 

de rechterzijde van het pand en het aan-
brengen van gevelreclame (14/02/2011)

i10.008720  Wüstelaan 43 Santpoort-Zuid 
 het uitbreiden en vernieuwen van een 

bergruimte (10/02/2011)
i10.008725  Van Tuylweg 34 Velsen-Zuid 
 het kappen van 5 eiken (07/02/2011)
i10.008726  Floraronde 59 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel voorgevel 

(14/02/2011)
i10.008821  Nicolaas Beetslaan 23 Driehuis 
 het kappen van 2 bomen (14/02/2011)

DRANK EN HORECA

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:
i11.001309  Cornwallstraat 1 IJmuiden 
 uitoefenen van een horecabedrijf 

(09/02/2011)

Theaterconcert Dutch 
Eagles in Schouwburg
Velsen - Héél even waren ze ‘De 
Egels’, maar die naam kan niet 
meer nu ze ook internationaal 
zijn doorgebroken. Op dinsdag 8 
maart (20.15 uur) komt de band 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen met hun nieuwe program-
ma: ‘This is Hotel Califonia too!’. 
In de bar van het beroemdste 
hotel ter wereld spelen de man-
nen van The Dutch Eagles naast 
het repertoire van The Eagles 
ook nummers van new guests 
in town als Steely Dan, Steve 
Miller en Crosby, Stills, Nash & 
Young. Zes meesterlijke muzi-
kanten, aangename Hollandse 
jongens en een berg gitaren zijn 
een mooi vervolg op de eerdere 
shows. Een beproefd recept met 
veel nieuwe ingrediënten.
The Eagles, een van de meest 
succesvolle bands van de jaren 
‘70, scoorden hits als ‘Hotel Cali-
fornia’, ‘Take It Easy’ en ‘New Kid 

In Town’. Door de slimme mix van 
zwoele country en stevige rock 
veroverden The Eagles de we-
reld, tot op de dag van vandaag 
is het concert ‘Hell Freezes Over’ 
nog steeds de best verkochte 
muziek-dvd ooit.
Zes Haarlemse muzikanten ble-
ken deze liefde voor The Eagles 
te delen en besloten deze pas-
sie in daden om te zetten, met 
als resultaat de geboorte van 
de ‘Dutch Eagles’ in 2003. Sinds 
hun oprichting zijn de ‘Dutch Ea-
gles’ uitgegroeid tot de ultieme 
Eagles tribute band van Neder-
land, die volgens kenners het 
origineel schrikbarend dicht be-
nadert.
Toegang 22,75 euro, CJP 19,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Reserveren en in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

IJmuiden - Staande ovaties wa-
ren haar deel, toen Liesbeth in 
2006, vergezeld door biograaf/
verteller Alex Verburg en pianist 
Ton Snijders, voor het eerst op-
trad met ‘Liesbeth List Intiem’. 
Een voorstelling met een bijna 
huiselijk karakter, bedoeld voor 
de kleinere zalen. Op zondag 13 
maart (15.00 uur) zingt de gran-
de dame van het Nederlandse 
en Franse chanson nog één keer 
haar favorieten in het IJmuiden-
se Thalia Theater. In dit intieme 
huiskamerconcert legt de gran-
de dame van het chanson als het 
ware rekenschap af van haar le-
ven en de keuzes die ze daar-
in heeft gemaakt. Haar triom-
fen komen aan bod, de verma-
kelijke avonturen met Ramses 
Shaffy en haar samenwerking 
met Jacques Brel. Ook wordt 
met onthutsende eerlijkheid ver-
slag gedaan van haar misluk-
kingen en tegenslagen, verkeer-
de liefdes, ontrouw, de zelfgeko-
zen dood van haar moeder en de 
eigen kwetsbaarheid als moe-
der. ,,Toch is het een omzien in 
vreugde”, stelt ze aan het slot van 
de voorstelling vast. Waarna ze 
het onvergetelijke “Je ne regret-
te rien” laat klinken als nooit te-
voren. Toegang 22,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Locatie: Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Liesbeth List 
sluit tournee

Lenette van Dongen 
in Stadsschouwburg 
Velsen - Vorig seizoen keer-
de Lenette van Dongen glori-
eus terug aan het cabaretfront 
met ‘NIKÈ’. Zonder poespas, 
maar met ongeremde energie 
en veel zelfspot kreeg zij ook in 
de Stadsschouwburg Velsen het 
publiek aan het lachen. Na het 
grote succes van ‘NIKÈ’ wacht 
Lenette van Dongen op woens-
dag 9 maart (20.15 uur) in het 
Velsense theater een dagje va-
kantie vieren. In haar nieuwe 
show ‘Hoogseizoen’ denkt Van 
Dongen lekker op vakantie te 
gaan, maar al snel loopt ze vast 
in een defilé van opblaaskroko-
dillen, koelboxen, kindergeluk en 
andere menselijke onmacht op 
badslippers. De waarschuwin-
gen vooraf: als geen ander kan 
zij u om uzelf laten lachen én ge-
vaar voor liedjes aanwezig!
Toegang 23,75 euro, CJP 20,75 

euro inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Reserveren en in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

‘Schone Schijn’ in 
Stadsschouwburg 
Velsen - Vanaf de jaren ne-
gentig veroverde de onmogelij-
ke Hyacinth Bucket in ‘Schone 
Schijn’ de hele wereld met haar 
bizarre familie en haar nooit af-
latende strijd voor het behoud 
van de etiquette. Van de popu-
laire Britse tv-serie  is een heer-
lijke Nederlandse komedie ge-
maakt. Op maandag 7 maart 
(20.15 uur) kan het publiek in 
de Stadsschouwburg Velsen ge-
nieten van Doris Baaten (o.a. 
‘Mamma Mia’) als  enige ech-
te ‘Lady of the House’. De ko-
medie is gebaseerd op de be-
roemde BBC-serie ‘Keeping Up 
Appearance’. Hyacint Bucket 
(spreek uit Bouquet) is in alle 
staten. Eindelijk kan ze ‘haar ei-
gen stand’ ontmoeten. Hiervoor 
hoeft ze alleen de mooiste roos 
te kweken. De juryvoorzitter van 
de wedstrijd is namelijk Prins 
Charles. En de eerste prijs is een 
persoonlijke rondleiding door 

zijn tuinen. Helaas is het mak-
kelijker gezegd dan gedaan. Van 
haar volgzame echtgenoot, haar 
familie en haar onhandige buur-
vrouw heeft ze meer last dan ge-
mak. Maar voor een rondleiding 
door de Prins van Wales moet 
alles wijken. De rol van Mrs. 
Bucket wordt in Nederland ge-
speeld door Doris Baaten, die 
onlangs nog te zien was in de 
hitmusical ‘Mamma Mia’. Vol-
gens Baaten is het  grootste ver-
schil tussen Hyacinth en haarzelf 
dat ze niets met standing en eti-
quette heeft. Daar heeft de ac-
trice zich dan ook flink in moe-
ten verdiepen. Met succes, want 
iedere avond wordt de voorstel-
ling beloond met een staande 
ovatie van het publiek. Toegang 
28,75 euro, CJP 25,75 euro, in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789.

Velserbroek - Vorige week 
woensdagavond even voor mid-
dernacht ging het inbraakalarm 
af bij een autobedrijf aan de 
Broekerdreef. Meerdere politie-
mensen gingen naar de locatie 
en ze zagen dat het glas van één 
van de voordeuren vernield was. 
Samen met een politiehond is 

het pand doorzocht, maar er be-
vonden zich geen inbrekers meer 
in het pand. De politie is een on-
derzoek gestart en komt daar-
om graag in contact met men-
sen die getuige zijn geweest van 
de inbraak, of die eventueel eer-
der die dag iets opvallends ge-
zien hebben: 0900-8844

Inbraak autobedrijf




