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Actiegroep en VSV
slaan handen ineen
Velsen - De Velsense gemeen-
teraad heeft vorige week ken-
nis genomen van het combi-
natiemodel dat Actiegroep 
Velserbroek-Oost, VSV en 
ontwikkelaar Westwijk heb-
ben opgesteld voor de Grote 
Buitendijk in Velserbroek.

De initiatiefnemers, allemaal be-
langhebbenden in het plange-
bied, hebben de modellen 4, 5 
en 6 met elkaar gecombineerd. 
Het laatste model is destijds in-
gebracht door Actiegroep Vel-
serbroek-Oost. 

In het nieuwe plan hebben de 
drie partijen allemaal water bij 
de wijn gedaan. Zo is VSV afge-
stapt van het voornemen om sa-
men met VZV een zwembad te 
exploiteren. Actiegroep Velser-
broek-Oost heeft het standpunt 
losgelaten dat bebouwing van de 
groenstrook onbespreekbaar is.
Het college van burgemeester 
en wethouders houdt voorals-
nog vast aan model 3, dat de ge-
meente naar verwachting enkele 
miljoenen oplevert, maar laat het 
nieuwe plan op verzoek van de 
gemeenteraad wel doorrekenen.
Het combinatiemodel voorziet 
in een verhuizing van VSV naar 
de oostzijde van de Oostlaan 
(naast de A9). Daar is voldoen-
de ruimte voor extra voetbalvel-
den. Het gedeelte tussen de Gro-
te Buitendijk en de A9 krijgt een 
open, groen karakter met  fiets- 

en wandelpaden en waterpartij-
en. Hier komen zeven hofjes met 
circa 70 woningen in het luxere 
segment. 
De overige 300 woningen wor-
den gebouwd op het huidige 
VSV-terrein en het gebied ten 
noordwesten daarvan. Project-
ontwikkelaar Westwijk is eige-
naar van de VSV-grond en zegt 
30 woningen per hectare te kun-
nen realiseren. Rugbyclub The 
Smugglers en LTC Hofgeest hoe-
ven niet te verhuizen.
Het is nog niet bekend wanneer 
de gemeenteraad, die donder-
dagavond tal van vragen stelde 
aan de initiatiefnemers, verder 
praat over de Grote Buitendijk. 
(Friso Huizinga)

Elders in deze editie: Colle-
ge maakt excuses voor WVG-
proces

Nieuwe chef
IJmuiden - Marijn Putman is 
benoemd tot teamchef van het 
basisteam Velsen. De afgelo-
pen jaren was Putman bij Poli-
tie Kennemerland werkzaam als 
adviseur noodhulp. In 2005 gaf 
hij als teamchef leiding aan het 
toenmalige basisteam in Heems-
kerk. Putman is de opvolger van 
Willem van Rooij, die is benoemd 
tot plaatsvervangend districts-
chef van het district IJmond. De 
nieuwe teamchef is deze week 
begonnen.

Ballen in IJmuiden-Oost
IJmuiden - Vervelen hoefde niet 
de eerste dag van de krokusva-
kantie. Driehonderd basisschool-
leerlingen van groepen 7 en 8  
wierpen zich maandag met veel 
enthousiasme op het schoolbas-
ketbaltoernooi in Sporthal IJmui-
den-Oost. Veertien scholen de-
den mee, verdeeld over 32 jon-
gens- en mixed teams. Het toer-
nooi wordt mede georganiseerd 
door Akrides, die de scheids-
rechters en materiaal levert. 
Hoewel veel scholen hebben ge-
traind op het basketballen, was 
er soms nog wat onduidelijkheid 
over de lijnen in het veld. Verder 

werd heel direct op de bal ge-
speeld, zodat het soms erg moei-
lijk was om de bal vrij te spelen. 
Maar gescoord werd er wel.
Bij de jongens werd Klipper Sluis-
wijk eerste, de Beekvliet tweede, 
de Boekanier derde en de Duin-
roos vierde. Bij de mixed teams, 
met minimaal twee meisjes per 
team, won de Boekanier met een 
enthousiast gecoacht team in de 
finale van de Jan Campert 2. 
Wethouder Baerveldt mocht de 
tweede prijs overhandigen aan 
een van haar dochters die mee-
speelde in het Jan Campert 
Team. (Karin Dekkers)
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Zoek je een
baan in de zorg??
Voor een aantal zorgcentra in

Velsen en Haarlem
zijn wij op zoek naar: 

helpenden

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

Nooit meer zelf de la
dder op!
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RepAReRen?
Zie elders in deze krant

zondag 22 februari:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Stormvogels tegen De Foresters
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In de nacht van vrijdag op za-
terdag is Hans Oldenburg over-
leden. Hij mocht slechts 34 jaar 
worden.
Hans verzorgde het licht en ge-
luid tijdens voorstellingen van 
toneelvereniging 
Act. Op bijgaan-
de foto, geno-
men tijdens de 
laatste voorstel-
ling in de licht-
cabine van het 
Witte Theater, is 
goed te zien hoe 
hij dan in zijn 
element was. 
Daarnaast was 
Hans een ge-
waardeerd me-
dewerker van 
Seaport. Hij was 
onder andere 
cameraman tij-
dens de recht-
streeks uitge-
zonden raads-
vergaderingen. Verder was radio 
maken zijn passie. 
De laatste tijd hield hij  zich be-
zig met internetradio. Dat deed 
hij heel bevlogen en hij wist veel 
luisteraars aan zich te binden. 
Ook kennen veel mensen Hans 
van de supermarkt aan het Ken-
nemerplein, waar hij sinds jaar 
en dag in de bakkerij werkte.

Vorig weekeinde raakte Hans 
plotseling in coma. Hij werd met 
spoed naar het Kennemer Gast-
huis in Haarlem-Zuid overge-
bracht. 
Hans bleek zonder het zelf te 

weten suiker-
ziekte te heb-
ben. Een dag la-
ter kwam hij bij, 
zijn lichaam had 
een ontzettende 
opdonder ge-
had. Maar lang-
zaam maar ze-
ker ging hij 
weer functio-
neren. Hij sprak 
weer redelijk, 
kon zijn armen 
weer goed ge-
bruiken en hij 
had ook al even 
op zijn benen 
gestaan. Afge-
lopen vrijdag 
werd hij van de 

medium care overgebracht naar 
de zaal. Een goed teken, vond 
iedereen. Dus niet. Diezelfde 
nacht is hij er stilletjes tussenuit 
gepiept. Ongelooflijk, wat kan 
het leven soms oneerlijk zijn. De 
crematieplechtigheid heeft don-
derdag plaatsgevonden.

Carla Zwart
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
De vrijwilligerscentrale: 
www.devrijwilligerscentrale.nl

In Memoriam
Hans Oldenburg

‘Gymzaal Santpoort-
Zuid volgend jaar klaar’
Velsen - De gemeenteraad van 
Velsen heeft vorige week don-
derdagavond een motie aange-
nomen waarin het college op-
dracht krijgt om versneld aan de 
slag te gaan met de bouw van 
een gymzaal in Santpoort-Zuid. 
Met uitzondering van de LGV 
steunden alle fracties een mo-
tie van de VVD, Velsen Lokaal en 
GroenLinks. De gymzaal kan zon-
der problemen gebouwd worden 
op een stuk grond naast de Bre-
derode Daltonschool. Hiervoor is 
geen bestemmingsplanwijziging 
nodig, aldus de indieners van de 
motie. Zij vinden dat de voorzie-
ning in 2010 gereed moet zijn.
Het college van B en W en de 
gemeenteraad zijn het erover 

eens dat er in Santpoort-Zuid 
een gymzaal moet komen, alleen 
wilden burgemeester en wet-
houder de voorziening integre-
ren in het bouwplan Bleekers-
duin op het voormalige NOVA-
terrein. Hierover was reeds lang 
geleden overeenstemming be-
reikt met de projectontwikke-
laar. Het bouwplan heeft echter 
veel vertraging opgelopen door 
de talloze bezwaren die zijn in-
gediend door omwonenden.
Ondertussen wordt de roep om 
een gymzaal steeds luider. Kin-
deren van de Brederode Dal-
tonschool gaan al tijden per bus 
naar Velserbroek en Santpoort-
Noord om daar te gymen. (Friso 
Huizinga) 
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Houtrot Specialist biedt 
duurzame oplossingen
IJmuiden - In het bedrijf Houtrot 
Specialist verenigen Schilderbe-
drijf G. Breed en Timmerbedrijf 
H. de Meer hun talenten. Gerrie 
Breed was voorheen adviseur op 
het gebied van houtrotproduc-
ten. Henk werkte jaren als hout-
rotspecialist bij een groot onder-
houdsbedrijf. Sinds anderhalf 
jaar werken de bedrijven nauw 
samen. Zij hebben certificaten 
voor het vakkundig werken met 
diverse houtrotproducten. Tim-
merwerk, schilderwerk, glas zet-
ten en houtrotproblemen duur-
zaam oplossen zijn de compo-
nenten van de ideale combinatie 
waarmee zij zich zowel voor par-
ticulieren als voor woningcorpo-
raties en Verenigingen van Eige-
naren (VVE) inzetten.
,,Een houtrotprobleem kan di-
verse oorzaken hebben,’’ ver-
telt Henk de Meer. ,,De oorzaak 
vinden en zo mogelijk wegne-
men is de eerste stap. Een roes-
tige spijker, vocht, een construc-
tieprobleem of achterstallig on-
derhoud zijn mogelijke oorza-
ken. Met de oorzaak wordt ook 
al het rotte hout weggenomen 
en vervangen door nieuw hout, 
aangevuld met twee componen-
ten epoxyhars. Dit is een bijzon-
der milieuvriendelijke aanpak 

bij houtrot, want het bestaande 
kozijn kan grotendeels behou-
den blijven.’’ Na de vakkundige 
behandeling van het probleem 
door de Houtrot Specialist wordt 
het kozijn piekfijn afgewerkt en 
volgens offerte opgeleverd.
Werk aan een particuliere wo-
ning kost meestal ruim een dag. 
Grotere projecten duren uiter-
aard langer. Er wordt zo inge-
pland dat de overlast voor bewo-
ners beperkt blijft. ,,Het probleem 
met houtrot is dat je nooit pre-
cies weet wat je tegenkomt als je 
de rotte plekken weghaalt,’’ zegt 
Gerrie Breed. ,,Elke klus is dan 
ook maatwerk. Afhankelijk van 
de omstandigheden kiezen we 
voor  het juiste product en de 
beste oplossing. Zodat het kozijn 
weer jaren meekan.’’
De Houtrot Specialist heeft een 
vast team van vier vakmensen. 
Voor grotere projecten wor-
den vaklieden aangetrokken die 
vooraf een basisopleiding en een 
cursus voor certificering volgen.  
Door op deze manier te werken 
kan de Houtrot Specialist zich 
zeker de specialist op het gebied 
van gevelwerk noemen. Voor 
meer info kunt u bellen met 06-
46200649 of 06-53587277. Zie 
ook www.de-meer.eu.

IJmuiden heeft weer 
echte timmerfabriek
IJmuiden - Detimmerfabriek.
com is een timmerfabriek die 
zich richt op het maken van  ra-
men, deuren en kozijnen van 
hoogwaardige kwaliteit.
De werkplaats staat vol met mo-
derne machines, die samen met 
ervaren personeel een mooi en 
hoogwaardig product vervaardi-
gen.
Detimmerfabriek.com maakt niet 
uitsluitend ramen, deuren en ko-
zijnen maar ook erkers, dak-
kapellen en zelfs gevelelemen-
ten voor bijvoorbeeld een ver-
dieping. Het werkstuk van hout 
wordt in een spuitcabine twee 
keer gespoten voor het de werk-
plaats verlaat.
Er wordt uitsluitend met FSC 
keurmerk hardhout gewerkt en 
in de spuitcabine wordt er met 

Sikkens verf gespoten.
Detimmerfabriek.com zal gaan 
leveren aan de aannemerij voor 
kleine projecten, divers klanten 
hebben zich al aangemeld zo-
als Rolvink Bouw, J. v.d. Vlugt en 
Woningbedrijf Velsen. Het be-
drijfwil zich ook gaan richten op 
de particuliere markt (leveren en 
plaatsen) en heeft daar ook een 
showroom voor ingericht.
Op vrijdag 27 februari opent de-
timmerfabriek.com voor geno-
digden. Zaterdag 28 februa-
ri tussen 12.00 uur en 16.00 uur 
is detimmerfabriek.com aan de 
Kromhoutstraat 24 te IJmuiden  
geopend voor wie wil komen kij-
ken. Tot dan!
Neem voor meer informatie con-
tact op met Klaas Ton, telefoon 
0255-517510.

Velsen - In december 2008 is 
gedurende twaalf dagen onder-
zoek geweest naar de snelheid 
en het gedrag van verkeer op de 
Duin- en Kruidbergerweg tussen 
Santpoort-Zuid en Driehuis. Dit 
naar aanleiding van vragen van 
GroenLinks over snelheidsover-
tredingen op deze weg. De dis-
cussie hierover is vaker gevoerd. 
In 2000 werd nog geconcludeerd 
dat alleen bestemmingsverkeer 
doorlaten de enige oplossing 
was. Maar omdat hiervoor geen 
draagvlak was, is de situatie on-
veranderd gelaten.
Uit het verkeersonderzoek in de-
cember blijkt dat het verkeer ten 
opzichte van een onderzoek in 
1996 niet is toegenomen. Inder-
daad wordt op een deel van de 
weg, tussen Amstelduin en hotel 
Duin en Kruidberg de snelheid 
met een kwart van de gevallen 
overschreden, maar de snelheid 
blijft beperkt. Bij het meetpunt 
tussen de Kennemergaardeweg 
en de Middenduinerweg waren 
slechts 4,3 procent snelheids-
overtredingen en lag de snelheid 
van 85 procent van het gemoto-
riseerd verkeer op 45 kilometer 
per uur.
Een ander probleem is het 
vrachtverkeer, gemiddeld 29 per 
etmaal, waarvan het vermoeden 
bestaat dat een groot deel hier-
van geen bestemmingsverkeer 
is. Een deel van de weg is ver-
boden voor vrachtwagens. Het 
college van B&W is van mening 
dat verkeersmaatregelen de si-
tuatie niet zouden verbeteren 
en mogelijk zelfs tot meer ver-
keersproblemen zouden leiden. 
Toch blijft het vrachtverkeer een 
probleem waar men zich zorgen 
over maakt. Daarom zal het col-
lege blijven zoeken naar een op-
lossing en de bewegingen van 
het vrachtverkeer in de gaten 
houden. 

Verkeer op 
Duin- en Kruid-
bergerweg

Velsen - Het college van B&W 
heeft bepaald dat de WMO-
Raad Velsen door mag gaan met 
het geven van adviezen voor het 
gemeentelijk WMO-beleid. De 
WMO is de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning die in 2008 
van kracht werd. De WMO-Raad 
is in april 2007 in eerste instantie 
tijdelijk ingesteld tot eind 2008. 
Aangezien het college waar-
de hecht aan de adviezen die 
via de WMO-Raad uit diverse 
belangengroepen en hun ach-
terban komen, heeft het colle-
ge besloten dat de WMO-Raad 
mag doorgaan. Per jaar zal wor-
den geëvalueerd. De WMO is 
nog steeds in ontwikkeling en 
zal de komende jaren input van 
de gebruikers van de WMO ze-
ker nodig hebben. Het jaarver-
slag van de WMO-raad is te vin-
den op www.velsen.nl.

WMO-Raad 
mag doorgaan

Soap komt dichterbij
Velsen - Videofilmers Vel-
sen heeft het initiatief geno-
men om woensdag 25 februari 
voor soapliefhebbers drie soaps 
te vertonen in de Abeel, Abe-
lenstraat 1 in IJmuiden-Oost. 
Naast de Velsense soap ‘Lust & 
Liefde’ zal de Haarlemse video-
club Close-up ‘Fijne Familie’ en 
de Schager videoclub ‘De toe-
komst tegemoet’ presenteren. 
In de soaps mogen uiteraard 
de zelfgemaakte commercials 
niet ontbreken. Vóór opname 
werd in samenwerking met De 
Kunst, (centrum voor amateur-
kunst Noord-Holland) en Kunst-

factor, een aantal workshops ge-
houden op het gebied van soap-
schrijven. Naast subsidies van 
de provincie en het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, participeer-
den de gemeenten Beverwijk, 
Haarlem, Hilversum en Velsen in 
het project. De soaps zullen op 
een groot videoscherm worden 
vertoond en er bestaat gelegen-
heid om vragen te stellen aan de 
makers. Gratis entree, aanvang 
20.00 uur. Ook bestaat de gele-
genheid zich aan te melden voor 
een mogelijke rol in een van de 
volgende speelfilms van Videofil-
mers Velsen.

IJmuiden - In de KPN-televisiereclame voor betere reclamevoering 
voor de detaillist, om hun bereikbaarheid te verbeteren, is   een vis-
winkel met de naam Vis van Joop te zien. De oplettende IJmuidenaar 
ziet natuurlijk meteen dat dit de viswinkel is van Vishandel Kras aan 
de Velserduinweg 111 te IJmuiden. Dat is kras!

Kras in reclamespot
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Ilse in Peter Powers Payback

IJmuiden - De IJmuidense Il-
se Schoorl is zondagavond te 
zien in de nieuwe hypnose-
show Peter Powers Payback 
op RTL5. Vorige week zijn op-
namen gemaakt in onder an-
dere Seasons. Vriendinnen 
en familie van Ilse spanden 
samen om Ilse eens flink te 
mangelen.

In Peter Powers Payback neemt 
de Australische hypnotiseur Ne-
derlandse mensen op sensatio-
nele en humoristische wijze eens 
goed te grazen. Ilse werd slacht-
offer omdat zij haar vrijgezelle 
vriendinnen regelmatig koppelt 
aan niet altijd even leuke vriend-
jes. In de show wordt Ilse dan 
ook teruggepakt op toepasselij-
ke wijze. 
Ilse was eerst naar de studio ge-
lokt voor een auditie. Daar bleek 

dat ze heel makkelijk te hypno-
tiseren was door Peter Powers. 
Ilse had echter geen interesse 
om zelf in de show mee te doen. 
Haar vriendinnen regelden iets 
anders. Uitgerekend op de dag 
dat Ilse’s zusje Marlies beviel van 
een prachtige dochter, werd Ilse 
verrast met een bezoekje van Pe-
ter Powers en zijn RTL 5 crew. Il-
se stemde van te voren toe in de 
opname en uitzending en werd 
die dag verschillende keren on-
der hypnose gebracht, onder an-
dere in Seasons. 
Ilse wil nog wel kwijt dat ze zich-
zelf niet was tijdens de hypno-
sesessies. ,,Wat ik daar heb ge-
daan, daarvan was ik me maar 
gedeeltelijk bewust. Het zijn din-
gen die ik normaal gesproken 
nooit zoudoen.’’ Allemaal kijken 
dus. Zondag van 21.30 tot 22.30 
uur op RTL 5. (Karin Dekkers)

Velsen - Het college van B en 
W heeft de gemeenteraad in no-
vember 2008 niet actief geïnfor-
meerd over het toepassen van 
de Wet Voorkeursrecht Gemeen-
ten (WVG) op een deel van het 
plangebied aan de Grote Buiten-
dijk in Velserbroek. Wethouder 
Ockeloen bood daar donderdag-
avond zijn excuses voor aan. Hij 
stelde echter dat het besluit wel 
op de juiste wijze is gecommuni-
ceerd, onder meer door publica-
tie op de gemeentelijke Infopa-
gina in deze krant op donder-
dag 27 november 2008. Het be-
sluit heeft ook ter inzage gele-
gen in het gemeentehuis en de 
bibliotheek. De Wet Voorkeurs-
recht Gemeenten is bedoeld om 
grondspeculatie te voorkomen 
in een gebied waar de gemeen-
te plannen mee heeft. Eerder 
werd de WVG toegepast op de-
len van het centrum van IJmui-
den. In Velserbroek is de WVG 
alleen van toepassing op het ge-
bied waar de voorkeur van het 
college naar uit gaat (model 3). 
Als de eigenaar besluit om de 
grond te verkopen, dan moet hij 
dat als eerste aanbieden aan de 
gemeente Velsen. Die kan het 
vervolgens weer, zonder winst-
oogmerk, doorverkopen aan de 
projectontwikkelaar die het plan 
gaat realiseren. Overigens is de 
gemeente door een ruiling met 
de Dienst Landelijk Gebied (voor 
Landgoed Beeckestijn) al eige-
naar van een belangrijk deel van 
het plangebied. (Friso Huizinga)

College maakt 
excuses voor 
WVG-proces

Velsen - De collecte van Am-
nesty International, die van 8 tot 
en met 14 februari in Driehuis, 
Santpoort en Velserbroek werd 
gehouden, heeft 4812,75 euro 
opgeleverd. In totaal hebben 39 
vrijwilligers gecollecteerd. Het 
was de zevende keer dat men-
senrechtenorganisatie Amne-
sty International een landelij-
ke collecte hield. De collecte is 
van groot belang, want de men-
senrechtenorganisatie krijgt van 
geen enkele overheid subsidie 
en is dus voor haar werk groten-
deels afhankelijk van giften van 
particulieren.

Collecte levert
bijna 5 mille op 

Opgepakt
wegens heling
IJmuiden - Woensdag om-
streeks 18.00 uur meldde zich 
een 36-jarige man uit Velsen zich 
op het politiebureau. Hij had een 
fiets bij zich, die hij kwam inleve-
ren. De fiets had hij begin deze 
week van iemand gekocht voor 
30 euro. Hij wist dat deze veel 
meer waard was. De fiets (merk 
Renault) is in beslag genomen 
en de man kreeg een proces-
verbaal wegens heling.

Voorronde Nationale 
Voorleeswedstrijd
Velsen - Bibliotheek Velsen or-
ganiseert maandag 23 februari 
van 9.30 tot 10.30 uur de voor-
ronde van de Nationale Voor-
leeswedstrijd 2009 in de Centra-
le bibliotheek en bibliotheek Vel-
serbroek. 
De voorleeskampioenen van ba-
sisscholen uit de gemeente Vel-
sen treden dan voor het voet-
licht. Zij lezen een fragment voor 
uit hun favoriete kinderboek. De 
kinderen zijn afkomstig uit de 
groepen 7 en 8. Tijdens de voor-
rronde lezen alleen de voorlees-
kampioenen van de school.
De zes kandidaten gaan dit jaar 
strijden voor een publiek van 
klasgenoten. Iedere schoolkam-

pioen neemt zijn eigen fanatieke 
supporters mee, inclusief span-
doeken en yell. Werd er vorig 
jaar alleen nog gestreden door 
kinderen uit IJmuiden, dit jaar 
zijn er ook schoolkampioenen  
uit Velserbroek en Santpoort. De 
strijd wordt zowel in Bibliotheek 
Velserbroek als in de Centrale 
bibliotheek gestreden. Het is aan 
de driekoppige jury’s om te be-
palen wie doorgaat naar de regi-
onale finale. 
Iedere voorleeskanjer ontvangt 
aan het einde van de ochtend 
een oorkonde. En voor de sup-
porters is er een kleinigheidje, 
beschikbaar gesteld door Pro-
Biblio.

IJmuidense gemangeld

Velserbroeker in prachtige musical

Velsen - Velserbroeker John Ja-
cobs (23) is op dinsdag 24 febru-
ari in de Stadsschouwburg Vel-
sen te zien als gevangene en fri-
vole kapper in de musical ‘De 
Man van La Mancha’. Steracteur 
Peter Faber kruipt in de huid van 
de aandoenlijke edelman Don 
Quichotte, die als een dolende 
ridder op pad gaat voor zijn ide-
alen en tijdens die tocht de liefde 
van zijn leven tegenkomt: Dulci-
nea. Een glansrol van Evita-fina-
liste Marjolein Teepen. 

Op zijn zestiende stond John Ja-
cobs voor het eerst op het po-
dium van de Stadsschouwburg 
Velsen, in een amateurproduc-
tie van De Jonge Stem. Na zeven 
jaar keert hij terug naar het podi-
um waar zijn carrière ooit begon. 
John Jacobs volgt de musicalop-
leiding van de Fontys Dansaca-
demie en loopt stage bij ‘De Man 
van La Mancha’. Naast Peter Fa-
ber en Marjolein Teepen is hij op 
dinsdag 24 februari te zien in het 
theater aan de Groeneweg. 

John Jacobs in ‘De
Man van la Mancha’

Nieuwe aanpak slaat aan
Leerlingen Vellesan
uit hun dak in Bobs
Velsen - Het was een ongewoon 
gezicht vorige week donderdag-
avond. De een na de andere bus 
stopte voor de schooldeuren van 
het Vellesan College om enthou-
siaste leerlingen in te laden op 
weg naar Bobs Party Palace. Uit-
eindelijk werden meer dan 650 
leerlingen van school naar ‘de 
Bobs’ in Uitgeest gebracht.
Het Vellesan College wilde dit 
jaar het schoolfeest eens op een 
geheel andere manier organise-
ren. De laatste jaren liep de be-
langstelling voor de feesten die 
op school werden georgani-
seerd, met name voor de boven-
bouw leerlingen, terug. Daarom 
werd besloten een groots Valen-
tijnsfeest op de zetten voor on-
der- én bovenbouw in Bobs Par-
ty Palace in Uitgeest. Om er voor 
te zorgen dat ieder leerling vei-
lig op het feest kwam werden 
bussen ingezet om de leerlingen 
tussen school en Uitgeest te ver-
voeren.
Het busvervoer en het feest ble-
ken een schot in de roos. Het liep 
storm met de aanmeldingen, bij-
na driekwart van de leerlingen 
wilde mee. De verplaatsing van 
IJmuiden naar Uitgeest verliep 
vlekkeloos en in de Bobs werd 
het één grandioos feest zonder 
één wanklank. Op een goed mo-

ment waren er zo’n 600 leerlin-
gen tegelijk op de dansvloer aan 
het springen en swingen onder 
de opzwepende klanken van de 
huis-dj van de Bobs. Zelfs het 
grootste deel van de aanwezige 
docenten kon de benen niet stil 
houden. Er werd gelachen, ge-
zongen, geswingd en natuurlijk 
geflirt. Het feest stond immers in 
het teken van Valentijn.
Tegen half twaalf werden de on-
derbouwers – opnieuw met de 
bus - teruggebracht naar school. 
Voor de bovenbouwers was er 
toen nog een uur lang afterpar-
ty. Even na middernacht wer-
den ook zij weer veilig afgezet in 
IJmuiden. 
Moe, met zere voeten van het 
dansen, maar gelukkig vertrok-
ken de laatste leerlinge per fiets 
naar huis. De volgende dag werd 
er meteen geïnformeerd wan-
neer het volgende spetteren-
de feest van het Vellesan Colle-
ge was en of dat niet volgende 
week al kon. 
Helaas, de leerlingen zullen weer 
een jaar moeten wachten en 
voorlopig het moeten doen met 
de herinneringen en de foto’s. 
Die overigens te bekijken zijn 
op de website van de school. Zie  
www.vellesancollege.nl.
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Vrijwilligerswerk
doe je samen
IJmuiden – Op 28 februari 
zal er in het Technisch Colle-
ge een vrijwilligersmanifesta-
tie gehouden worden met als 
motto: ‘Iedereen doet mee’. In 
de aanloop daartoe een se-
rie portretten, waarin men-
sen vertellen waarom zij zich 
inzetten als vrijwilliger. Deze 
week: Nico Groot vrijwilliger 
in verpleeghuis Velserduin.

Nico Groot (64) en zijn vrouw An 
gingen vorig jaar op 22 maart 
naar de open dag voor buurt-
bewoners bij de nieuwbouw van 
Velserduin in IJmuiden. Nico was 
danig onder de indruk van het 
gebouw en de modelkamers. 
,,Met een gekke bek zei ik toen 
dat ik hier wel vrijwilliger wil-
de worden. Later werd ik uitge-
nodigd voor een gesprek en nu 
ga ik sinds vorig jaar zomer twee 
keer in de week een paar uur-
tjes als vrijwilliger naar Velser-
duin. En ik vind het heel leuk om 
te doen.’’
In Velserduin IJmuiden wonen 
ouderen met psychogeriatrische 
problemen in kleine woongroe-
pen met een gezamenlijke huis-
kamer en ieder een eigen slaap-
kamer. Nico helpt bij activiteiten, 
schenkt koffie en brengt bewo-

ners naar het restaurant of hun 
afdeling.’’
Op donderdag gaat Nico vaak 
met een groepje bewoners mee 
naar de markt. ,,Dan duw ik een 
rolstoel, of begeleid bewoners. 
Met een praatje en een grapje 
is het altijd gezellig.  Je ziet de 
mensen ook opfleuren bij zo’n 
uitstapje. 
In het begin was het wel wennen 
om met deze mensen om te gaan. 
Ik ben jaren vrachtwagenchauf-
feur geweest. Na een paar jaar in 
de VUT had ik wel zin weer iets 
te ondernemen. Waar ik vroeger 
ruw werk met veel stress deed, 
doe ik nu mensenwerk en moet 
juist veel geduld hebben. Het 
was een hele overgang, maar 
ik vind het geweldig en kijk el-
ke week naar die uurtjes uit. Het 
contact met alle mensen in Vel-
serduin is goed. De medewer-
kers zijn erg goed voor de men-
sen die ze verzorgen. 
Vorig jaar ben ik mee geweest 
met de vrijwilligersdag van Vel-
serduin. Als je dan ziet dat dat 
twee bussen vol zijn, besef je 
pas goed hoeveel de vrijwilligers 
doen. Zonder vrijwilligerswerk 
zouden de bewoners in Velser-
duin een minder leuk leven heb-
ben.’’ (Karin Dekkers)

IJmuiden - Zaterdagavond is 
een praise avond bij de Evan-
gelische Gemeente de Stads-
kerk aan Gijzenveltplantsoen 32 
in IJmuiden. De avond begint om 
19.30 uur en wordt georgani-
seerd door vier kerken, namelijk 
Levend Woord Gemeente Haar-
lem, E.G. de Stadskerk IJmuiden, 
Oase volle Evangelie Gemeen-
te Hoofddorp en International 
Christian Centre Velsen-Noord. 
Wie mee wil zingen is van harte 
welkom. De entree is vrij.

Praise-avond

Kerkdienst met 
bijzonder karakter
IJmuiden - Zondag 22 februa-
ri zal er in de Hervormde Nieu-
we Kerk  aan Kanaalstraat 250 te 
IJmuiden een kerkdienst plaats-
vinden met een internationaal 
tintje. De aanvang is om 10.00 
uur.
Dr. T. Telaumbanua  uit Nias, In-
donesië, zal tijdens deze kerk-
dienst de preek verzorgen. Dr. 
Telaumbanua is rektor van het 
theologisch instituut te Nias. Ni-
as is een eiland aan de west-
kust van Noord Sumatra. Door 
de tsunami heeft dit eiland veel 
te lijden gehad. Ds. L.P.J. van 
Bruggen, sinds enkele maan-
den predikant van de Hervorm-
de Gemeente IJmuiden-West, 
heeft een aantal jaren samen-
gewerkt met dr. Telaumbanua op 

het theologisch instituut te Nias. 
Dr.Telaumbanua is in Europa om-
dat hij besprekingen en beleids-
vergaderingen vanuit zijn func-
tie als lid van het dagelijks be-
tuur van de UEM (United Evan-
gelical Mission) bijwoont in Ne-
derland en Duitsland. 
De dienst van zondag is een 
dienst waar, interkerkelijkheid, 
wereldwijde kerk, sharing en 
wederzijdse bemoediging cen-
traal komen te staan.
De predikatie zal in het Engels 
plaatsvinden en jongeren van de 
gemeente zullen voor vertaling 
zorgdragen zodat toehoorders 
niets hoeft te missen. Een bijzon-
dere ervaring voor iedereen, zo-
wel jong als oud. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Vuurtoren doet mee 
aan ZwemVijfKamp
IJmuiden - Net als veel andere 
groepen 8 heeft ook groep 8 van 
obs de Vuurtoren Oost afgelopen 
week meegedaan aan de jaar-
lijkse ZwemVijfKamp in zwem-
bad de Heerenduinen.
De organisatie was zoals altijd 
fantastisch en de kinderen heb-
ben vrijdag 13 februari een spor-
tieve en gezellige ochtend ge-
had.

De Vuurtoren Oost ging heen 
met twee teams en het tweede 
team, ‘de bikinibroekjes’, ging 
met een beker terug naar school. 
Zij werden tweede en waren 
daar erg blij mee.
In de dagen voor de vijfkamp 
hebben de beide teams hard ge-
werkt aan hun mascottes en hun 
yell. Volgend jaar is Vuurtoren 
Oost zeker weer van de partij.

Hofschilders exposeren
Velserbroek - De Hofschil-
ders, dat is de nieuwe naam van 
de groep 50-plussers die elke 
maandagmorgen bij de Hofste-
de, onder begeleiding van Cor 
van Egmond, schilderen zowel 
met aquarel, acryl als olieverf.
Niet alleen het schildersresultaat 
is belangrijk, maar ook het soci-
ale contact is van groot belang. 
Dat wil niet zeggen dat ze maar 
wat aan kliederen, want dat re-
sultaat kunt u de komende tijd 
bewonderen in de Hofstede in 

Velserbroek waar zij exposeren, 
en dat is zeker de moeite waard. 
Ongeveer vijftien personen schil-
deren elke maandagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur met elkaar 
in de Hofstede, zowel mannen 
als vrouwen, en er is zelfs een 
wachtlijst, zo groot is de belang-
stelling.
Zij worden begeleid door Cor 
van Egmond, zelf amateur kunst-
schilder en tevens voorzitter van 
Teken- en schilderclub Terpen 
Tijn.

Wandeltocht
Velserbroek - Zaterdag 7 en 
zondag 8 maart zal een propa-
ganda wandeltocht gehouden 
worden vanuit de Veste, aan het 
Vestingplein in Velserbroek. De 
te lopen afstanden zijn 5, 10, 15 
en 25 kilometer. De tochten gaan 
onder andere door het prachti-
ge Spaarnwoude. De starttijden 
voor de 25 kilometer zijn tussen 
10.00 en 11.00 uur en voor de 
overige afstanden tussen 10.00 
en 13.00 uur. Voor leden kost 
meedoen met herinnering 3 eu-
ro en zonder herinnering 2 eu-
ro. Voor niet-leden met herinne-
ring 4 euro, zonder herinnering 3 
euro. Informatie: mevrouw Boot, 
telefoonnummer 0255-510085 of 
via www.kennemerjagers.nl.

PC-cursus
IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z, gevestigd aan de 
Kromhoutstraat 50a in IJmuiden 
kan men terecht voor een com-
putercursus. Alle aspecten van 
de computer kan met in eigen 
tempo beter leren kennen, zo-
als bijvoorbeeld Word, Excel, in-
ternet en natuurlijk ook fotobe-
werking op de computer. Voor 
meer informatie: mevrouw Nu-
poort, telefoon 06-12650716, 
ook voor de diverse andere ac-
tiviteiten van het Hobbyhuis, zo-
als bijvoorbeeld tiffany, darten en 
schilderen.

Bollenactie
Santpoort-Zuid - De sherpa’s 
van de scoutinggroep St. Rad-
boud komen van 24 februari tot 
7 maart weer langs de deuren 
met de bekende Amaryllis bol-
len. Voor één bol betaald men 3 
euro en voor twee bollen 5 eu-
ro de opbrengst wordt gebruikt, 
net als voorgaande jaren, voor 
de expeditie. Dit jaar wordt een 
waanzinnige tocht door de Jura 
in Frankrijk gelopen.

Man negeert stopteken
Regio - Politiemensen zagen 
vorige week vrijdagavond rond 
23.30 uur in de Kruisstraat in 
Haarlem een man op een brom-
fiets in verboden richting rijden. 
Eén van de agenten gaf de man 
een stopteken. De man negeerde 
het stopteken, ontweek de agent 
en reed door. Hij kwam hierdoor 
ten val en kwam met zijn hoofd 

op de straat. Hij heeft hierbij een 
hersenschudding en hoofdletsel 
opgelopen. De man, een 31-ja-
rige Haarlemmer, is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. Hij bleek onder invloed 
van alcohol. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt. Hij ver-
klaarde dat hij niet wilde stoppen 
omdat hij naar huis wilde.

Te veel op
Velserbroek - Op de Velser-
broekse Dreef kwam vorige 
week vrijdag omstreeks 04.15 
uur vast te staan dat een 32-ja-
rige automobilist uit Amersfoort 
teveel had gedronken. Het bleek 
ruim twee keer de toegestane 
hoeveelheid, waardoor hij zijn rij-
bewijs moest inleveren. Een pro-
ces-verbaal volgt nog.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

IJmuiden (3a)-Wieringermeer - 14.30

                                  
odin’59-SmvC   - 17.00

aDo’20 (hoofdklasse)-FC Hilversum - 14.30
Stormvogels (2a)-De Foresters - 14.00
WSv’30-onze Gezellen (3b)  - 14.00
De rijp-FC velsenoord (4C)  - 14.00

ZATERDAG 21 fEbRuARi

ZonDAG 22 fEbRuARi

KnVb-bEKER

DKV jeugd-
wedstrijden
Velsen-Noord - DKV F1 is 
hard op weg om de meest sco-
rende ploeg van Korfbalver-
eniging DKV te worden. Met al 
99 doelpunten voor en nog een 
paar wedstrijden te gaan gaat 
dat misschien wel lukken. Deze 
week speelden ze tegen Hoger 
Op F1. Loek Martens opende de 
scoren. DKV F1 was veel te rap 
voor de spelers van Hoger Op. 
Het ene na het andere doelpunt 
werd gemaakt. De teller bleef 
steken op 21-1. DKV E1 moest 
tegen de onderste uit de poule. 
Meestal worden deze wedstrij-
den we gewonnen, maar dit keer 
zat het aan alle kanten niet mee. 
KVA E2 won van DKV met 1-4. 
DKV D2 speelde tegen KZ D7. 
Twee ploegen van een gelijk ni-
veau. Voor rust scoorde Jorit de 
Weerdt 0-1. KZ maakte gelijk. Na 
rust hielden de ploegen elkaar 
nog steeds in evenwicht. KZ wist 
helaas voor de IJmuidense korf-
ballers toch nog 2x te scoren. 
Het werd 3-1 voor KZ D7. Blauw 
Wit D1 is de sterkste ploeg in 
de D2B klasse. DKV volgt goed, 
maar kon het ook deze wedstrijd 
niet bolwerken. De Amsterdam-
mers wonnen met 10-5. DKV C1 
doet het goed, langzaam krui-
pen ze naar boven en staan nu 
zelfs op de tweede plaats. Oos-
terkwartier C1 was deze zater-
dag de tegenstander. Ze ston-
den slechts één plaats onder 
de DKV-meiden. Met wat inval-
lers (door de voorjaarsvakantie 
noodzakelijk) werd Oosterkwar-
tier C1 met 7-2 verslagen. DKV 
B1 begon sterk aan de wedstrijd 
tegen Heemskerk B1 en kwam 
als snel met 2-0 voor. Heems-
kerk was niet zo best in verdedi-
gen, en liet het ene na het ande-
re doelpunt door. Na 50 minuten 
wedstrijd stond het dan ook 12-2 
voor DKV. Er waren onder ande-
re mooie doelpunten van Jona-
than Buijs en Ilse Woud. De laat-
ste jeugdwedstrijd van deze za-
terdag was de inhaalwedstrijd 
DKV A2-Asonia A1. Het werd 
een makkelijke wedstrijd DKV 
A2 was veel beter en won dan 
ook terecht met 11-2. Zij heb-
ben alleen nog KIOS A2 boven 
zich. Volgende week zijn er ivm 
de voorjaarsvakantie geen wed-
strijden.

VSV wint weer niet
IJmuiden - Net als de drie voor-
gaande wedstrijden tegen Vi-
tesse’22, EDO, Kolping Boys en 
nu dan ook tegen Stormvogels 
kwam VSV steeds met 1-0 voor 
en telkenmale wist men niet de 
volle buit binnen te slepen.
Zaterdagmiddag en zondag-
ochtend was de terreinploeg 
van VSV druk doende geweest 
om het veld dusdanig te pre-
pareren dat het zondag speel-
klaar zou zijn. De scheidsrechter 
van dienst de heer Van Kampen 
keurde het veld al om 11.00 uur 
goed zodat de eventuele twijfel 
over al dan niet doorgaan snel 
verdwenen was.
VSV begon met twee debutan-
ten in haar gelederen: de van 
Jong Telstar overgekomen Han-
nibal Jacob en van Young Boys 
afkomstige Eric Metgod. Deze 
twee spelers lieten vanaf het be-
gin zien van toegevoegde waar-
de te zijn. VSV begon scherp en 
al snel was Pitstra zijn directe 
opponent te snel af , gaf een pri-
ma voorzet op Schippers maar 
zelfs in twee instanties wist hij 
de doelman niet te passeren. 
Uit de daarop volgende corner 
kreeg Abdelaziz een kans maar 

ook hij wist de 1-0 niet binnen 
te schieten.
VSV bleef gevaarlijk met Pit-
stra en Schippers maar lang niet 
meer zo als in de beginfase. De 
aanvallers van de IJmuidenaren 
Verdikt en Dam zaten in de bin-
nenzak bij de zeer sterk spelen-
de mandekkers Williams en Ja-
cob. Zo brak de rust aan en leek 
er voor VSV geen vuiltje aan de 
lucht.
Toch kreeg met name Alberto 
van de Bos nog twee grote mo-
gelijkheden om de 2-0 te scoren 
maar zijn eerste poging ging net 
naast en zijn tweede werd door 
Cor Bal van de doellijn gered.
Vijf minuten voor tijd krijgt Storm-
vogels een goedkope strafschop 
en Bal verzilverd dit present-
je met genoegen en gelijkmaker 
was een feit. Zo waren de drui-
ven wel erg zuur voor de Velser-
broekers en wordt het hoog tijd 
dat een aantal spelers gaat be-
seffen dat er nu toch echt pun-
ten gehaald moeten worden.
Zondag heeft VSV 1 een vrije 
dag en speelt VSV 2 de uiterst 
belangrijk wedstrijd tegen DEM 
3 met als inzet de eerste perio-
detitel.

Judoka doet stapje terug
Gudo Slotboom pakt 
weer goud op NK
Velserbroek - Afgelopen week 
werd in een goed gevuld sport-
centrum  Nijmegen het NK Ju-
do voor junioren gehouden. De 
Nederlandse judoband gebruikt 
deze ranking om een selectie sa-
men te stellen voor het Europees 
kampioenschap, dit jaar in Grie-
kenland, en het wereldkampi-
oenschap in Armenië. 
De 17-jarige Gudo Slotboom van 
Ben Rietdijk Sport uit Velser-
broek had vanwege zijn pres-
taties van vorig jaar een wild-
card gekregen voor het NK 2009 
en werd in de klasse tot 81 ki-
logram als de favoriet bestem-
peld. De eerste twee ronden ver-
liepen gecontroleerd en werden 
met ruime winst afgesloten. Het 
spektakel waar het publiek ge-
spannen op wachtte bleef ech-
ter nog achterwege. Tijdens de 
derde ronde was dat wel anders 
toen Gudo maar dertien secon-
den nodig had om zijn tegen-
stander te laten vliegen en op de 
rug deed belanden. In de finale-
partij domineerde Gudo het spel 
en maakte het af met een schit-
terde ippon. Tijdens een inter-
view na de wedstrijd kwam Gudo 
met een opmerkelijk bericht. Op 

de vraag hoe hij zich gaat voor-
bereiden op het Europees en 
Wereldkampioenschap, kwam 
een onverwacht antwoord: ,,Ik 
ga het kwalificatietraject voor 
EK en WK niet in. Ik draai nu een 
paar jaar internationaal mee en 
heb vele prijzen in de wacht ge-
sleept. Hoogtepunt was het EK 
2007 op Malta met de bronzen 
plak en de Europees Olympische 
Junior Spelen in Belgrado waar 
ik tweede werd. Daarnaast ver-
overde ik vanaf 2003 elk jaar een 
podiumplaats op het NK.  Het is 
nu klaar en ik ga me op andere 
dingen zoals mijn studie richten. 
Het betekent niet dat ik met judo 
stop, integendeel zelfs. Op open 
toernooien zullen ze me nog te-
genkomen. Te beginnen volgen-
de maand in Bremen.”
Het publiek reageerde verbaasd 
maar begripvol en liet weten te 
hopen op een terugkeer in de 
topsport. Staat met de kampi-
oenstitel en nieuw verdiende 
wildcard voor het NK 2010,  de 
deur voor topsport dan toch nog 
op een kier? De tijd zal het leren. 
Het interview dat Judogalery met 
Gudo had is te vinden op www.
gudoslotboom.nl.

Spanning en veel inzet
IJmuiden - Smashing Velsen 
was weer present op het maan-
delijkse minivolleybaltoernooi. 
In de Super4 A-poule spelen 
de Beachbabes en deze werden 
eerste! Setstanden als 41-9 en 
30-17 en 30-15 zeggen dan ook 
genoeg.
In de B poule van niveau 4 spe-
len de Surfers en werden vierde 
en speelde zeker niet slecht. De 
Orkanen werden in de D poule 
niveau 4 zesde. Het was de eer-
ste keer niveau 4 en op de trai-
ningen gaat het vrij redelijk en 
soepel, maar op het toernooi was 
het toch even wennen.
De Pierewaaiers (niveau 3) wer-
den tweede. De laatste wedstrijd 
was tegen VHZ Slimme Vossen 
die alles nog gewonnen hadden. 
Een eerste plaats was dus nog 
mogelijk.
 De eerste set werd echter met 2-
4 verloren, zodat VHZ niet meer 
in te halen was. De laatste set 
toonden de Pierewaaiers ech-

ter wel hun veerkracht door deze 
met 2-1 te winnen. De Strandjut-
ters werden eerste en de Storm-
lopers vijfde in de Super 2 A-
poule. De Stormlopers hadden 
twee nieuwe meiden erbij, Lisa 
en Quinty en miste net het ge-
luk op wat setwinst terwijl ze el-
ke keer beter volleybal spelen. 
De Strandjutters wisten al hun 
sets te winnen en werden voor 
de derde opeenvolgende keer 
eerste in de hoogste poule van 
niveau Super 2! 
De Zeeleeuwen (niveau 2) wer-
den tweede. De eerste wedstrijd 
tegen Haarlem Chimpansees 
werd verloren. Er werd beslo-
ten tot een tactische zet voor de 
tweede wedstrijd. Osman ging 
namelijk coachen, helaas ging 
dat ten koste van Allides 2 waar 
van werd gewonnen. De derde 
wedstrijd was tegen VCH Top-
spin. Die werd met fraaie set-
standen gewonnen. 
Zie ook www.smashingvelsen.nl. 

Klaverjassen 
Stormvogels
IJmuiden – De hoofdprijs bij 
het klaverjassen werd gewonnen 
door Wim Leijen. De eerste prijs 
bij de loterij, een fles rum, ging 
met 5555 punten naar H. Kooij-
man. De tweede prijs, een rolla-
de, ging met 5350 punten naar 
J. Westerwal. De derde prijs, een 
paardenworst, ging met 5324 
punten naar J. Rutten. De mar-
senprijs ging met vier marsen 
naar mevrouw J. Kalkman. Vrij-
dag 20 februari is er weer kla-
verjassen in de kantine van IJVV 
Stormvogels. Aanvang 20.00 uur.
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Pianist Hartendorf 12,5 
jaar in Huis ter Hagen
Driehuis - Wouter Hartendorf 
uit Santpoort vierde afgelopen 
zondag zijn (uitgestelde) kope-
ren jubileum als pianist bij de 
zondagse oecumenische kerk-
diensten in Huis ter Hagen. Dat 
is opmerkelijk, want welke net 
15-jarige jongen voelt zich ge-
roepen om kerkdiensten muzi-
kaal te ondersteunen in een ka-
pel met mensen die zijn groot-
moeder of –vader zouden kun-
nen zijn?
,,Net als mijn broer en zuster 
kreeg ik al op jonge leeftijd, zo-
dra wij konden lezen, piano-
les’’, vertelt Hartendorf. ,,Op zich 
niet zo vreemd als je weet dat 
er thuis een orgel, een piano en 
een harmonium staan. Mijn va-
der bracht ons de eerste begin-
selen bij, maar vanaf ons acht-
ste jaar kregen we les van Cees 
Verschoor. Het was beslist niet 
gedwongen, we gingen vrijwil-
lig. Later volgde ik les bij Ron de 
Smit en ondertussen trommelde 
ik nog een poosje bij Soli. Mijn 
grootmoeder was jarenlang so-
praan bij een koor en speelde 
af en toe bij ons thuis ook piano. 
De liefde voor muziek is ons met 
de paplepel ingegoten; zowel het 
geestelijk repertoire als het pro-
vane werk. Tegenover ons woon-
de destijds zuster Ine Sterk, die 

bij toerbeurt de diensten leidde 
in Huis ter Hagen. Zij gebruik-
te voor de samenzang een cd 
of cassettebandje en toen ze mij 
op een keer piano hoorde speel-
de, vroeg ze me in mei 1996 of 
ik niet bij haar in de dienst wilde 
komen spelen. Toen was ik net 15 
jaar.’’ Het bleef niet bij één keer 
in de vier weken; weldra speelde 
Hartendorf elke week. Hij moest 
naar eigen zeggen wel erg wen-
nen aan de Marialiedjes, want 
als protestantse jongen waren 
die hem onbekend. Ruim voor 
de dienst speelt hij van alles wat, 
vooral liedjes uit de jeugd van de 
kerkgangers, ook veel uit ‘Kun je 
nog zingen, zing dan mee’ zoals 
Waar de blanke top der duinen 
of Amsterdamse volksliedjes. De 
ruim honderd jaar oude liedbun-
del van Johannes de Heer is fa-
voriet. 
Na de kerkdienst sprak geeste-
lijk verzorger Willy Spaan mede 
namens haar collega’s de jubi-
laris toe. Zij prees de trouw van 
de pianist, die vrijwel geen dienst 
verstek laat gaan; ook niet in de 
lammertijd als hij eigenlijk pa-
raat moet zijn bij zijn schapen. 
De aanwezigen zongen hem 
een speciaal voor hem gemaakt 
feestlied toe, op de piano bege-
leid door zijn broer Erik. 

Sloopwerkzaamheden 
Oud-IJmuiden van start
Velsen - Op 9 februari is Wo-
ningbedrijf Velsen gestart met 
de sloopwerkzaamheden van 
Oranjestraat 2 tot en met 88 en 
Breesaapstraat 55 in Oud-IJmui-
den. In maart start AWV Eigen 
haard met de sloopwerkzaam-
heden van de woningen aan 
de Adrianastraat 2 tot en met 
30, Bloemstraat 2 tot en met 24, 
Breesaapstraat 62 tot en met 102 
en Carolinastraat 2 tot en met 12 
in Oud-IJmuiden. Voorafgaand is 
er op 5 februari een informatie-
avond geweest voor omwonen-
den.
Op donderdag 5 februari zijn de 
sleutels van de woningen van 
Woningbedrijf Velsen overhan-

digd aan Beelen Sloopwerken 
uit Harderwijk. Ze starten met 
het verwijderen van asbest. De 
daadwerkelijke sloop start over 
zes weken en duurt ook weer zes 
weken. Begin maart zal AWV Ei-
gen Haard starten met de sloop-
werkzaamheden. Van Berkel 
Sloopwerken uit Barsingerhorn 
voert de werkzaamheden uit.
De omwonenden zijn tijdens de 
informatieavond geïnformeerd 
over de sloopwerkzaamheden, 
de afvoerroute en de schouwing 
van omliggende percelen. Bei-
de sloopbedrijven en het bureau 
dat de woningen gaat schouwen 
waren aanwezig om vragen te 
beantwoorden.

Opbrengst
Hoofdcollecte
Velsen-Nood - De Hoofdcollec-
te van Nederland vond dit jaar 
plaats in de week van 2 tot en 
met 7 februari. Ook in Velsen-
Noord gingen de collectanten op 
pad met de collectebus. De op-
brengst is 410,64 euro. Iedereen 
heel hartelijk bedankt voor de 
bijdrage! Geen collectant aan de 
deur gehad? Een gift is nog al-
tijd welkom op giro 950, ter na-
me van Hoofdcollecte van Ne-
derland, Den Haag. Ook collec-
tant worden? Opgeven kan via 
www.hoofdcollecte.nl.

Eerste lammetje
Velsen-Zuid - Donderdagochtend omstreeks 9.35 uur werd het eer-
ste lammetje geboren op informatieboerderij Zorgvrij. Het lamme-
tje is van een Texelaar. De komende tijd worden nog veel lammetjes 
verwacht op de boerderij. Uiteraard is iedereen welkom om even te 
komen kijken.

Geld voor
poliobestrijding
Velsen - De leden van de Ro-
tary Club Velsen hebben 4200 
euro bij elkaar gebracht. Hier-
mee draagt de RCV bij aan de 
lopende internationale actie 
‘Polio de Wereld uit!’ 

De 33.000 Rotaryclubs in de we-
reld doen op dit moment hun 
best bij te dragen aan het uit-
bannen van polio. Op diverse 
plaatsen in de wereld komt po-
lio nog steeds voor. Er zijn nog 
probleemlanden waar kinderen 
letterlijk moeten worden opge-
zocht om hen het poliovaccin toe 
te dienen. Voorts is er een we-
reldwijd controlesysteem nodig 
om zeker te stellen dat de ziek-
te is uitgeroeid. Dit kost geld. Als 
initiatiefnemer van de actie ‘Po-
lio de Wereld uit!’ acht Rotary In-
ternational het haar plicht om te 
helpen polio definitief uit te ban-
nen. 
Toen Rotary International in 1985 
de strijd aanbond met polio werd 
beloofd dat de wereld bevrijd 
zou worden van de dreiging van 
deze ziekte. Voortdurende actie-
ve betrokkenheid van Rotarians 
blijft noodzakelijk om van het ini-
tiatief een wereldwijd succes te 
maken. 
Financiële injecties zijn cruciaal 
om de wereld poliovrij te maken. 
Polio is een verschrikkelijke, ver-
lammende ziekte met soms do-
delijke afloop voor kinderen. In 
slechts een viertal landen komt 
het wilde poliovirus nog voor. 
Deze zogeheten polio-endemi-
sche landen vormen een gevaar 
voor andere (omliggende) ont-
wikkelingslanden.
RCV heeft de oproep van Rota-
ry International letterlijk geno-
men. In korte tijd kon door mid-
del van een aantal interne acties 
het benodigde bedrag van 4200 
euro bijeen worden gebracht. Ik 
ben blij dat we als Rotary Club 
Velsen het gevraagde bedrag op 
tafel hebben kunnen leggen. Al 
eerder zei ik dat we als RCV mid-
den in de samenleving staan en 
ons willen inzetten voor de no-
den in de wereld. De leden van 
RCV waren direct bereid gehoor 
te geven aan de oproep van Ro-
tary International. ,,Ik ben daar 
trots op!”, aldus Roel Huisman, 
voorzitter van de RCV.

In ‘t Mosterdzaadje
Pianoduo en 
meesterlijk jong talent
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
20 februari om 20.15 uur zullen 
de pianisten Guy van Beek en 
René Maurer ieder achter een 
vleugel gezeten een programma 
uitvoeren waarin de Zuid-Ame-
rikaanse muziek centraal staat. 
Met componisten als Piazzolla, 
Ziegler en Milhaud balanceren 
zij op het randje van jazz en klas-
sieke muziek.
Zondagmiddag 22 februari om 
15.00 uur wordt door zeer geta-
lenteerd jonge musici een fraai 

staaltje kamermuziek uitgevoerd 
in ‘t Mosterdzaadje. Uit Geor-
gië zijn afkomstig Sophiko Sim-
sive- piano en Ketevan Roinish-
vili-cello. Uit Oezbekistan de vi-
olist Dmitri Ivanov en uit de Oe-
kraïne de pianist Svjatoslav Pre-
syakov. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. www.mosterdzaadje.nl. 

Sacksioni in Thalia
IJmuiden - Harry Sacksioni staat 
veertig jaar op de planken en 
groeide uit tot een begrip in de 
Nederlandse muziekwereld. Eén 
van de vele hoogtepunten uit de 
veelzijdige carrière van de gita-
rist was de samenwerking met 
de Five Great Guitars. Twee tour-
nees maakte de meestergitarist 
met het roemruchte vijftal. Sack-
sioni viert zijn jubileum op zon-
dag 8 maart (20.30 uur) in het 
knusse Thalia Theater met ‘De 

Sacksioni Methode’. Een gitaar-
solo van wereldformaat, waar-
in hij de snaren laat dansen met 
subtiele en opzwepende hoogte-
punten uit zijn omvangrijke re-
pertoire. Authentieke beeldfrag-
menten, humoristische verhalen 
en hilarische anekdotes maken 
dit bijzondere concert compleet. 
Toegang 20,75 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. Lo-
catie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52, IJmuiden.
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Vragen over 
steun scholing
Velsen - Velsen Lokaal heeft 
deze week de antwoorden ge-
kregen van het college over de 
vraag waar het half miljoen eu-
ro voor om- en bijscholing van 
ambtenaren vandaan is geko-
men. Dat bedrag staat niet be-
groot voor 2009. Het college ant-
woordt dat dit geld is overgehou-
den in 2008. Vervolgens meldt 
het college dat deze half miljoen 
uitsluitend bestemd is voor het 
jaar 2009. Dit handelen roept de 
vraag op over de rechtmatigheid 
van een dergelijk besluit. Het is 
nu eenmaal zo, dat als gereser-
veerd geld overblijft uit een vast-
gesteld budget, dat dat geld al-
tijd terugvloeit naar de algeme-
ne middelen. Vanuit de algeme-
ne middelen kan het college aan 
de raad vragen om gelden be-
schikbaar te stellen voor een an-
dere bestemming. Daarover kan 
alleen de gemeenteraad een be-
sluit nemen. Dat is niet gebeurd. 
Om die reden vraagt Velsen Lo-
kaal om opheldering over deze 
gang van zaken.

Velsen - De 22-jarige IJmui-
denaar die vorige week zondag 
een straatklinker in het vak met 
Haarlem-supporters gooide, is 
na enkele dagen op vrije voeten 
gesteld. De politie laat weten dat 
de man openlijke geweldpleging 
ten laste wordt gelegd in plaats 
van poging tot doodslag of po-
ging tot zware mishandeling. Bij 
het incident raakten twee perso-
nen gewond. Overigens werd bij 
de ongeregeldheden aan het be-
gin van de voetbalwedstrijd Tel-
star-Haarlem over een weer met 
stenen gegooid. Na tussenkomst 
van de Mobiele Eenheid keerde 
de rust in het stadion terug.

Stenengooier 
op vrije voeten

Velsen - In de gemeente Velsen 
worden momenteel al handteke-
ningen verzameld voor het be-
houd van het Rode Kruis Zie-
kenhuis dichtbij Velsen. Dit zie-
kenhuis heeft namelijk plan-
nen in de toekomst te verhuizen 
naar Heemskerk, locatie Tolhek, 
dichtbij Uitgeest. Het Actiecomi-
té RKZ wil namens de inwoners 
van Velsen pleiten voor behoud 
van het ziekenhuis in de nabij-
heid van Velsen. Daarvoor ach-
ten zij de locatie Wijkerpoort, 
nabij station Beverwijk, de eni-
ge juiste optie. Het actiecomi-
té zoekt nu mensen die er ener-
gie in willen steken om handte-
keninglijsten hiervoor bij win-
kels en dergelijke neer te leggen 
en nog meer handtekeningen te 
verzamelen. Deze mensen kun-
nen contact opnemen met Wil 
Kramer-Beijersbergen, telefoon 
0255-516826.

Houd RKZ 
dichtbij Velsen

Weer drie prijzen
voor Technisch College
IJmuiden - Waren het een 
maand geleden twee leerlingen 
installatietechniek die bij regi-
onale wedstrijden in de prijzen 
vielen, nu veroverden de leerlin-
gen van de afdeling metaaltech-
niek van het Technisch College 
Velsen twee eerste en één twee-
de plaats.
Op het onderdeel lastechniek 
werd Lesley Engelbarts eerste 
en behaalde Roy Wolterman een 
tweede plaats. Bij de strijd om de 
eerste plaats bij het onderdeel 
Metaaltechniek ging John Ou-
dendijk met de eer strijken.

Het betrof hier wedstrijden on-
der alle leerlingen van de afde-
lingen Metaaltechniek in de hele 
provincie. Dit jaar viel Scholen-
gemeenschap TRIAS in Krom-
menie wederom de eer te beurt 
deze wedstrijden te organiseren.
De eerste plaats winnaars gaan 
op 10 en 11 maart de provincie 
vertegenwoordigen op de lan-
delijke ‘Vakkanjer’ wedstrijden in 
Breda. Gaat één van deze twee 
heren straks de titel Nationaal 
Vakkanjer Metaaltechniek ver-
overen? Dat leest u te zijner tijd 
zeker in deze krant.

Voorschoolse opvang 
Velserbroek – Vorige week vrij-
dag ging voor het eerst de voor-
schoolse opvang van start, bij 
buitenschoolse opvang de Blau-
we Lynx. Dit in nauwe samen-
werking met basisschool de 
Hoeksteen, waar de groep een 
goed onderdak vond.
De kinderen van de voorschool-
se opvang genoten om 7.30 uur 
van een feestelijk ontbijt, samen 
met de leerlingen van de Hoek-
steen. Kinderen kunnen bij de 
voorschoolse opvang terecht op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur. 
Deze vorm van opvang is spe-
ciaal bedoeld voor ouders, die 
vroeg op hun werk moeten ver-
schijnen of die een langere reis-

tijd hebben vanwege een baan 
elders. Kinderen kunnen vanaf 
7.30 uur onder het genot van een 
kopje thee en een meegebrach-
te boterham rustig wakker wor-
den en zich voorbereiden op hun 
schooldag. 
Geen gejakker en gehaast in de 
vroege ochtend, maar rustig be-
ginnen aan de nieuwe dag. Ou-
ders kunnen met een gerust hart 
op weg naar het werk terwijl ze 
hun kinderen goed verzorgd we-
ten.
Wie interesse heeft, mag rus-
tig eens binnen komen lopen. 
De pedagogische medewerkers 
staan belangstellenden graag te 
woord. Voor verdere informatie: 
www.skon.nl 

Vertelvoorstelling in 
het Pieter Vermeulen
Driehuis - De vertelvoorstellin-
gen in januari gemist? In februari 
organiseert het Pieter Vermeulen 
Museum op woensdag 25 febru-
ari nog een winter-vertelvoor-
stellingen.
Het verhaal speelt zich af in een 
echt winterdecor. Met een war-
me trui en sjaal 
is Kikker he-
lemaal klaar 
voor de win-
ter. Hij wil ech-
te winteravon-
turen beleven 
in plaats van 
de hele winter 
slapend door 
te brengen in 
de modder op 
de bodem van 
de vijver. Maar 
wie wil er mee-
doen? Egel 
houdt een win-
terslaap en 
Eekhoorn ligt 
ook te slapen in zijn warme win-
ternest. Wat een saaie boel! Weet 
Kikker ze toch over te halen? En 
wat gaan ze doen? Komt dat zien 
en beleven in de vertelvoorstel-
ling ‘Winteravonturen’. De vertel-
voorstelling is voor kinderen van 
3 tot en met 6 jaar. 
De voorstelling start om 14.00 
uur. Hij duurt ongeveer 30 minu-

ten. Daarna is er gelegenheid tot 
knutselen, ook ongeveer 30 mi-
nuten. De kosten zijn slechts de 
entreeprijs van 2 euro per kind 
en 2,50 euro voor volwassenen.
Er is plek voor ongeveer 15 kin-
deren. Wie verzekerd wil zijn van 
een plek kan zich opgeven via 

het emailadres: 
info@pieter-ver-
meu len-muse-
um.nl of telefoon-
nummer: 0255-
536726.
Voor de wat oude-
re kinderen, vanaf 
9 jaar, is er de ten-
toonstelling ‘Hé 
Wattje’, een ech-
te doe-tentoon-
stelling met een 
leuke speurtocht 
waarbij je van al-
les te weten komt 
over hoe bijvoor-
beeld wind- en 
zonne-ene rg i e 

werkt, wat fossiele brandstoffen 
zijn, en hoe je zelf energie kunt 
leveren en besparen. Kortom een 
middag voor het hele gezin!
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d in Driehuis, 
telefoon 0255–53672, info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl. Zie 
ook www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.

Rebellies bij Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Zater-
dag treedt de band Rebellies 
(voorheen Fat Bastards) op bij 
strandpaviljoen Beach Inn aan 
de IJmuiderslag. Hoewel zwem-
broek en bikini nog thuisgelaten 
kunnen worden zal vanaf 21.00 
uur in dit doldwaze strandpavil-
joen de temperatuur naar tro-
pische hoogte gestuwd worden 
dankzij het aanstekelijke reper-
toire van deze sympathieke roc-
kers.
Het repertoire van Rebellies be-
staat uit covers uit de verre en 
recente muziekhistorie. Tijdens 
optredens passeren nummers 
van onder andere Creedence 
Clearwater Revival, Golden Ear-
ring, Van Dik Hout en vele an-

deren. Ook echte oude Rock & 
Roll Classics van Chuck Berry en 
The Beatles zullen de revue pas-
seren, maar ook een klein soul-
achtig uitstapje met nummers 
van onder andere Grand Funk 
Railroad en Rare Earth worden 
niet geschuwd.
Kortom, drummer Peter Mooij zal 
weer rake klappen op zijn drum-
stel uitdelen, waarbij hij onder-
steund wordt door de pompen-
de baspartijen van Bas van Gel-
dorp, die vervolgens weer over-
vleugeld zal worden door de gie-
rende gitaarsolo’s van Marco Ot-
ter. Dit alles wordt dan weer op-
geleukt door de onschuldige 
nachtegaal van de band, Peter 
de Haas.
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Van Dik Hout neemt 
alle tijd voor fans
Velsen - Na afloop van het 
prachtige concert in de Stads-
schouwburg Velsen hebben de 
bandleden van Van Dik Hout al-
le tijd genomen voor hun fans. In 
de foyer vond een heuse signeer-
sessie plaats, waar geïnteres-
seerden de cd ‘Live in het Luxor 
Theater’ konden laten voorzien 
van een handtekening. Daarna 
waren de prijswinnaars van de 
lezersactie uit de Jutter en de 
Hofgeest aan de beurt. Zij wa-
ren uitgenodigd voor een meet & 
greet met de band. Het werd een 

gezellig onderonsje waar de ge-
lukkige prijswinnaars alle kans 
kregen om een praatje te maken 
met Martin Buitenhuis en de an-
dere bandleden.
Van Dik Hout tourt momenteel 
door Nederland met een voor-
stelling waarin oude en nieu-
we nummers worden gespeeld. 
Hoogtepunten zijn de akousti-
sche versies van ‘Zij maakt het 
verschil’, de vertaling van de 
Dylan klassieker ‘Make you feel 
my love’ en ‘Meer dan een an-
der’. (Friso Huizinga)

Beeckestijn Pop maakt 
eerste namen bekend
Velsen-Zuid - Beeckestijn Pop 
heeft de eerste acts voor de edi-
tie van 2009 vastgelegd. Onder 
andere het Duitse muziekcir-
cus Bonaparte (foto) en het drie-
koppige rockmonster DeWolff 
van Nederlandse bodem heb-
ben hun komst inmiddels beves-
tigd. De 31ste editie van Beec-
kestijn Pop in Velsen-Zuid, één 
van Neerlands oudste gratis fes-
tivals, vindt dit jaar plaats op za-
terdag 13 juni.
Kredietcrisis of geen krediet-
crisis, het uit Berlijn afkomstige 
muziekcircus Bonaparte maakt 
er hoe dan ook een feestje van 
met hun vrolijke dancepunk. Op 
het podium rollen de figuranten, 
verkleed als dieren en  strippers 
over elkaar heen. Het is een gi-
gantisch chaotisch prettig ge-
stoorde bende op het podium. 
Dat belooft wat!

Vaste kijkers van De Wereld 
Draait herinneren zich misschien 
nog een driekoppige rockmon-
ster genaamd DeWolff. In no-
vember 2008 serveerden ze de 
kijkers op een flinke pot rau-
we, psychedelische sixtiesblues-
rock. Uitzending gemist? Kom 
dan naar Beeckestijn Pop! Ge-
wapend met een schreeuwend 
Hammond-orgel, een vette, krij-
sende gitaar, denderende drums 
en een soulvolle stem nemen de 
mannen van DeWolff je mee te-
rug naar de jaren ’60 en ’70, toen 
bands als Led Zeppelin, Cream, 
Pink Floyd en Deep Purple hun 
hoogtijdagen vierden. 
Op de hoogte blijven van de laat-
ste nieuwtjes over Beeckestijn 
Pop? Meld je dan aan voor de 
nieuwsbrief op www.beeckes-
tijnpop.nl Ook vrijwilligers kun-
nen zich hier aanmelden.

Scholieren doen mee 
aan Warme Truiendag
Velsen – Afgelopen vrijdag was 
het Warme Truiendag, een ini-
tiatief van het Klimaatverbond. 
In deze regio deden ruim 5000 
leerlingen mee, verdeeld over 
23 basisscholen. Hier waren ook 
de Klipper en de Vuurtoren uit 
IJmuiden bij en de Santpoortse 
Brederode Daltonschool (foto). 
De scholen kregen sportleraren 
in opleiding van de Hogeschool 
InHolland op bezoek. Samen met 
de leerlingen begonnen zij de-

ze laatste schooldag voor de va-
kantie met een warming-up: een 
half uur springen en bewegen 
op het schoolplein. De kinderen 
hadden allemaal een dikke trui 
aangetrokken, zodat de verwar-
ming in school lager kon wor-
den gezet. Hiermee wordt ener-
gie bespaard, wal weer gunstig 
is voor het milieu. Ook kregen de 
leerlingen die dag meer informa-
tie over energiebesparing en kli-
maatverandering.

ZoMiPo ontvangt mooi 
bedrag van Rabobank
Santpoort-Zuid – Dit weekein-
de ontving het Zondagmiddag-
podium Velsen (ZoMiPo) een 
symbolische cheque die een be-
drag van 1000 euro vertegen-
woordigt, van het Coöperatie-
fonds Rabobank Velsen en Om-
streken.
Dit gebeurde in het Brederode 
Huys, waar Vat ’71 een optreden 
verzorgde. Het ZoMiPo organi-
seert op zondagmiddag diverse 
optredens op steeds wisselende 
podia in Velsen.
De bezoekers worden, als ze 
slecht ter been zijn, door vrij-
willigers met de auto opgehaald 
en ook weer thuisgebracht. Een 
steeds grotere groep maakt van 
het vervoer gebruik: veertig pro-

cent van de bezoekers. Dit werd 
een behoorlijke onkostenpost. 
Daarom werd ondersteuning ge-
vraagd bij het Coöperatiefonds, 
dat maatschappelijke activitei-
ten stimuleert en zo samen met 
de mensen wil werken aan een 
betere maatschappij. De Com-
missie van Aanbeveling heeft 
het verzoek positief beoordeeld. 
Financieel directeur Sander van 
der Breed en Nel Willenbroek 
van het Coöperatiefondskwa-
men de cheque overhandigden. 
Namens het Zondagmiddagpo-
dium namen coördinator Martha 
Jongejan en Liefke Vennema de 
cheque in ontvangst. Zij waren 
er zeer blij mee, het geld zal een 
goede bestemming krijgen.

Winkeldief 
aangehouden
IJmuiden - Personeel van een 
winkel in de Lange Nieuwstraat 
betrapte vorige week vrijdag-
middag  rond 13.15 uur een 69-
jarige IJmuidenaar op de dief-
stal van drie paar sokken. De 
man is aangehouden en over-
gedragen aan de politie. De man 
is meegenomen naar het bureau 
en bekende daar de diefstal. Te-
gen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.

Rijbewijs
ingevorderd
Velsen-Zuid - Op de Laaglan-
dersluisweg in Velsen-Zuid bleek 
vorige week donderdag om 21.00 
uur dat een automobilist teveel 
gedronken had. Het ademanaly-
seapparaat gaf aan hoeveel: ruim 
drie keer de toegestane hoeveel-
heid. Het rijbewijs van de 49-jari-
ge man uit Hoorn werd direct in-
gevorderd. De politie maakt pro-
ces-verbaal op.

Groepen voor 
lotgenoten
IJmuiden - Tandem, dé organi-
satie voor mantelzorgondersteu-
ning  start twee nieuwe lotge-
notengroepen, een groep voor 
mensen die zorgen voor een 
naaste die depressieve klachten 
heeft en een groep voor men-
sen die zorgen voor iemand met 
dementie. Als iemand zorgt voor 
een naaste, dus mantelzorger is, 
kan het prettig zijn ervaringen 
te delen met mensen die in een 
vergelijkbare situatie zitten. 
Als iemand zorgt voor iemand 
met dementie wordt de zorg 
steeds intensiever en als het bij-
voorbeeld om een partner of ou-
der gaat, verandert de relatie be-
hoorlijk. 
Een geheel nieuwe groep die 
Tandem gaat starten, is een 
groep voor mantelzorgers die 
zorgen voor een naaste met een 
depressie. Als iemand regelma-
tig kampt met depressieve ge-
voelens of ernstig depressief is, 
vraagt dit veel van een mantel-
zorger. In een gezin drukt het erg 
op de onderlinge sfeer, in de re-
latie met elkaar is het moeilijk 
om de ander te blijven motiveren 
en te ondersteunen. 
Vrienden en familie die er meer 
buiten staan, begrijpen vaak niet 
goed hoe zwaar het is voor de 
mantelzorger. In een lotgenoten-
groep is er erkenning en herken-
ning voor de eigen gevoelens. 
De groepen bestaan uit maxi-
maal 8 deelnemers, komen eens 
in de zes weken bij elkaar en 
worden begeleid door een spe-
ciaal daarvoor opgeleide (vrijwil-
lige) coach. De groepen komen 
op een nader te bepalen locatie 
samen ergens in Midden-Ken-
nemerland. Zie ook www.tan-
demzorg.nl of bel 023-8910610.
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Nieuwe activiteiten 
in Kunstencentrum
IJmuiden - In de weken na de 
krokusvakantie begint in het 
Kunstencentrum Velsen weer 
een aantal nieuwe activiteiten.
Zo start een korte cursus blok-
fluit. Deze cursus bestaat uit 15 
lessen en kost slechts 50,00 eu-
ro. De leerlingen kunnen tijdens 
deze lessen een blokfluit van het 
Kunstencentrum gebruiken. Wel 
graag zelf een 23-rings multo-
map meenemen om het lesma-
teriaal in op te bergen. De mini-
mum leeftijd is 7 jaar. De lessen 
worden gegeven op maandag 
van 16.45 tot 17.30 in Het Polder-
huis in Velserbroek.
Vrijdag 27 februari is er een de-
monstratie- proefles hiphop/
streetdance speciaal voor jon-
gens in de balletstudio van het 
Kunstencentrum in IJmuiden. 
Deze gratis les is van 20.30 tot 
21.30 uur. Elke jongen die wel-
eens deze dansvorm wil probe-
ren (of het al eens gedaan heeft) 
is van harte welkom. Bij voldoen-
de belangstelling wordt met een 

cursus begonnen. 
Ook start weer een peuterklas 
dans. Deze les is bedoeld voor 
peuters vanaf 3 jaar. Door kinde-
ren vanaf jonge leeftijd te laten 
dansen op muziek wordt de co-
ordinatie en de muzikaliteit dui-
delijk gestimuleerd. Het is een 
cursus van tien lessen met een 
mogelijk vervolg. De lessen wor-
den gegeven op dinsdag van 
10.00 tot 10.45 uur in de ballet-
studio van het Kunstencentrum 
Velsen in IJmuiden. Ouders mo-
gen bij deze lessen aanwezig 
zijn. Het lesgeld voor deze kor-
te cursus bedraagt 45 euro. De 
eerste les is op 3 maart. Deze les 
wordt overigens ook gegeven in 
Het Polderhuis in Velserbroek op 
dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur.
Voor aanmelding en meer infor-
matie kan men tijdens kantoor-
uren contact opnemen met de 
administratie van het Kunsten-
centrum, via 0255 – 510684. Zie 
ook www.kunstencentrumvel-
sen.nl.

Margo Bokking
in Velsen Centraal
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 16.00 
uur en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 20 februari starten afwisse-
lend twee programma’s, die de 
gehele week iedere dag uitge-
zonden worden.
Komende week bespreken drie 
fractievoorzitters van de ge-
meenteraad van Velsen actuele 
lokale politieke kwesties. In het 
andere programma komt oud-
wethouder Margo Bokking uit-
voerig Velsen aan het woord.
In het gesprek met eindredacteur 
Jac. Zuurbier geeft oud-wethou-
der Margo Bokking (CDA) haar 
visie weer op haar door haar ei-
gen fractie gedwongen aftreden. 
Zij had nog graag de gelegenheid 
gehad om voor 28 februari met 
een nieuw beleidstuk over het 
wijkgericht werken de gemeen-
teraad te overtuigen van het be-
trekken van de wijkplatforms bij 

het gemeentelijk beleid. Als een 
grote teleurstelling ervoer zij de 
handelwijze van haar fractie. De 
soms gespannen relatie met de 
CDA-achterban komt aan de or-
de evenals de grote projecten als 
Groot Helmduin, de Binnenha-
ven en de RKZ-verhuizing. 
Wim Westerman (Groen Links), 
Gerard Vosse (LGV) en Frits Korf 
(ChristenUnie) blikken terug op 
de raadsvergadering. Hoe staat 
het met de geluidshinder van 
Schiphol naar aanleiding van de 
bevindingen van de Alderstafel? 
Burgemeester Cammaert ont-
ving veel kritiek over het hand-
havingsbeleid van de gemeente. 
Uit verschillende ooghoeken be-
kijken de fractievoorzitter dit be-
leid. 
Ook de aanscherping van de ge-
dragscode voor de raadsleden 
over de omgang met ambtena-
ren krijgt kritische kanttekenin-
gen. 

Leerlingen
bekijken
sleepboot
IJmuiden - De leerlingen van 
groep 6 en 7 van basisschool 
de Vliegende Hollander, hadden 
vrijdag de dertiende de dag van 
hun leven. Zij waren speciaal uit-
genodigd om een nieuwe sleep-
boot, ‘De Meltemi’ van ITC te be-
zichtigen. 
Nadat de kinderen, hun leer-
krachten en de begeleidende 
ouders door de bemanning aan 
boord waren gehesen, volgde 
een heuse rondleiding. Er was 
een nattig welkom op het hou-
ten dek, hoogtepunt hier was de 
demonstratie van de grote hijs-
kraan. De bemanning probeer-
de, bij wijze van grap, één van 
de auto’s van de begeleiders aan 
boord te hijsen. Dit lukte helaas 
niet omdat deze geen trekhaak 
had. Barend, een van de leerlin-
gen, wist te vertellen dat de hijs-
kraan dient om ankers van ei-
landen op te hijsen. Aan dek 
was het best fris, daarom volgde 
toen een rondleiding in de ma-
chinekamer. De enige machines 
die door iedereen werden her-
kend waren de wasmachine en 
de droogtrommel. De kinderen 
die allemaal uit IJmuiden komen, 
en op school zitten langs het 
Noordzeekanaal, waren diep on-
der de indruk. De meesten wa-
ren nog nooit op een schip ge-
weest, er werd dan ook druk ge-
fotografeerd. Er waren veel vra-
gen, bijvoorbeeld of er gedoucht 
werd met zout water, en waar-
om het dek van hout is, terwijl 
de boot van staal is. Sommigen 
dachten zelfs dat het schip al-
leen kon blijven drijven omdat 
er rubber banden langs hingen. 
Na het rondje in de machineka-
mer mochten de kinderen, sa-
men met kapitein Coos, zijn hut 
bekijken. 
De keuken aan boord had de 
goedkeuring van de kinderen, 
ze wilden de hele dag wel blijven 
want er stond een grote tv en 
een Playstation. Hoogtepunt was 
voor velen natuurlijk het stuur-
huis. Sander was blij dat hij aan 
veel meer dingen mocht zitten 
dan hij eigenlijk verwacht had. 
Iedereen die het wilde mocht 
even plaatsnemen op de stoel 
van de kapitein. Alle apparatuur 
aan boord kon bekeken worden, 
de radar en de boord-TomTom. Er 
mocht ook gepraat worden door 
de luidsprekers op het dek, en 
de scheepstoeter is door ieder-
een uitgeprobeerd. Het geheel 
werd afgesloten met een span-
nend verhaal over de Vliegende 
Hollander.
Alles bij elkaar was dit voor 
de leerlingen en de leerkrach-
ten een leuke en leerzame dag 
dankzij de bemanning van de ITC 
Meltemi, die na een drukke dag 
alle 75 leerlingen weer van boord 
hebben gehesen. 
Als ze nu weer een boot zien 
gaan door het kanaal zullen zij 
vast en zeker aan deze belevenis 
terug denken.

Schouderklopje voor twee leden

Leden LTC Hofgeest 
bijeen in kantine
Velserbroek - Vorige week don-
derdag heeft tennisvereniging 
LTC Hofgeest de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering gehou-
den. 
Klokslag 20.00 uur opent voorzit-
ter Loek Ruyter de vergadering 
op zijn eigen humoristische wij-
ze. Na de mededelingen  worden 
vervolgens de notulen van de al-
gemene ledenvergadering van 
28 januari 2008 goedgekeurd, 
de jaarverslagen van de diver-
se commissies gepresenteerd 
en het verslag van de penning-
meester Joep Kint door een aan-
dachtig publiek aangehoord. De 
jaarrekening die werd gepresen-
teerd gaf weinig reden voor op-
merkingen of kritiek en weer-
spiegelde de cijfers van een fi-
nancieel kerngezonde tennisver-
eniging.
Na de pauze zijn twee aftredende 
bestuursleden gehuldigd, Gerda 
Taag heeft bijna 10 jaar  zeer be-
trokken de  bestuursfunctie van 

secretaris ingevuld en draagt 
deze taak nu over aan een op-
volger. Dit geldt ook voor En-
gel Scholder die een aantal be-
stuursperioden op een professi-
onele wijze de taak heeft vervult 
van kantine beheerder, ook En-
gel draagt zijn taak over.
Het jaarlijkse ‘schouderklopje’, 
een gebaar van waardering van 
de tennisclub voor een vrijwilli-
ger viel dit jaar te deel aan Piet 
Waasdorp en Henk Cremer. Piet 
verzorgd al jaren trouw en met 
veel plezier de tossochtenden. 
Henk Cremer is actief in de ac-
commodatiecommissie en al ja-
ren kan men een beroep doen 
op zijn technische kwaliteiten. 
Om 10.00 uur wordt de verga-
dering gesloten, de voorzitter 
wenst allen wel thuis en voor 
komend seizoen veel tennisple-
zier, want jong of oud, beginner 
of topper, bij Tennisvereniging 
LTC Hofgeest moet iedereen zich 
prettig voelen. 

Derde succes op rij 
voor dansers Ter Horst
IJmuiden - Zondag hebben 
twee paren van danscentrum Ter 
Horst deelgenomen aan de Gooi-
landtrophy in Hilversum. Een lan-
delijk N.A.D.B. wedstrijd.
Landelijke wedstrijden worden 
vaak goed bezocht en hieraan 
doen veel dansers mee. Zo ook, 
Timo Auler met Anne Duyn-van 
der Hurk. Zij kwamen bij de La-
tin uit in de C-klasse.
Op deze wedstrijd was de halve 
finale voor hun het hoogst haal-
bare.  
Tom Mantje met Naomi Ebbe-
ling deden mee in de Debutan-

ten 4 klasse. Bij de Latin kwa-
men zij tot en met de halve fina-
le. Bij de ballroom bereikten zij 
de finale en werden vijfde.  Nog 
belangrijker was dat zij hierdoor 
twee punten verdienden voor 
promotie naar de debutanten 3 
klasse. Om te promoveren heb je 
acht punten nodig. Dus ze heb-
ben hiermee een goede stap in 
de gewenste richting gezet.
Na de successen van de voor-
gaande weken, ook deze week 
dus weer succes voor de wed-
strijdparen van dans- & party-
centrum Ter Horst.

Velsen-Zuid - Zaterdag was er 
een opkomst van zestien leden 
van sportvereniging Full Speed 
afdeling Klootschieten. Maar 
het was dan ook een stralende 
dag om buitensport te beoefe-
nen. Jeugdlid Randy deed goed 
zijn best en had veel goede wor-
pen. Jan Schoorl zei vlak voor 
zijn beurt: ,,Ik heb er geen goed 
gevoel over’’ en gooide zijn kloot 

vervolgens wel 200 meter ver-
der op. De uitslag was niet den-
derend, daar kan nog altijd veel 
verbeterd worden op de beel-
denroute. Team 1 met Dirk, Ran-
dy, Elly en Jan Schoorl werd eer-
ste met 70 schoten en 28 meter. 
Team 3 met Jan St., Dries, Lia en 
Nico, werd tweede met ook 70 
schoten maar met 22 meter. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Klootschietjournaal
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Doopsgezinde kerk
viert 100-jarig bestaan
IJmuiden – ‘Dopen wat mon-
dig is. Spreken wat bondig is. 
Vrij in ’t christelijk geloven. 
Daden gaan woorden te bo-
ven.’ Dat is een tekst die ge-
schreven is voor Doopsgezin-
den. Een religie die bovendien 
wordt gekenmerkt door ge-
weldloosheid, een eigen be-
lijdenis en democratische 
beslissingen. Zondag viert 
de Doopsgezinde Gemeente 
IJmuiden in haar Vermaning 
aan de Helmstraat haar 100-
jarig bestaan met een dienst 
om 10.00 uur en een feestelij-
ke middag vanaf half drie.

Wat verscholen in een nieuw-
bouwwijkje in Oud-IJmuiden 
staat een 105 jaar oude kerk, vol-
gens de taal van de Doopsgezin-
den, een Vermaning. Het kerkje 
werd gesticht door reder Plante-
ijdt voor de Vrijzinnigen. Vier jaar 
later overleed Planteijdt en bleek 
de familie failliet, waardoor het 
kerkje moest worden verkocht. 
De Doopsgezinden in IJmuiden 
kochten het kerkje met de kos-
terswoning voor 3.500 euro. Voor 
die tijd gingen de Doopsgezin-
den naar de gemeente in Be-
verwijk of naar andere vrijzinni-
ge diensten. Op 21 februari 1909 
werd met hulp van Beverwijk de 
gemeente in IJmuiden gesticht, 
er waren 31 ‘broeders en zus-
ters’. De Doopsgezinde Gemeen-
te overleefde de oorlog en maak-
te na die tijd zelfs een bloei door, 
met een topaantal leden van 240. 
Nu bestaat de Doopsgezinde Ge-
meente IJmuiden, met leden uit 
heel Velsen, uit een kleine veer-
tig leden. In de tachtiger jaren 
moest er nog worden gevoch-
ten voor het behoud van de Ver-
maning, die dreigde te verdwij-
nen met de komst van de hui-
dige woningen. De kosterswo-
ning moest er wel aan geloven. 
De huidige nieuwbouwplannen 

in de wijk hebben gelukkig geen 
gevolgen voor de Vermaning.
,,Net als alle veel andere kerk-
gemeenten hebben wij nu moei-
te om het hoofd boven water te 
houden,’’ vertelt voorzitter Bet-
tie Spigt-Poortman van de ker-
kenraad van de Doopsgezin-
de Gemeente IJmuiden. ,,We zijn 
een heel hechte groep. Door het 
kleinere aantal leden werken 
we veel samen met Beverwijk. 
We delen onze predikante Anne 
Marie Visser. De samenwerking 
gaat steeds beter. Het is niet on-
denkbaar dat we in de toekomst 
zelfs gaan fuseren.’’
Frans Slikker vertelt veel over het 
geloof van Doopsgezinden, dat 
in de zestiende eeuw in Zwitser-
land ontstond. Zij stonden be-
kend als ‘wederdopers’ omdat 
zij op volwassen leeftijd doopten, 
maar worden ook wel ‘Bergre-
de Christenen’ genoemd. Men-
no Simons was in de zestiende 
eeuw de grondlegger in Neder-
land. Geweldloosheid, maar te-
gelijkertijd daadkracht in plaats 
van loze woorden, kenmerken de 
Doopsgezinden. Zij werden veel 
vervolgd. In verschillende landen 
werden groeperingen bescher-
ming aangeboden, waardoor 
het geloof wereldwijd werd ver-
breid. Nu zijn er circa 1,4 miljoen 
Doopsgezinden. De vrijzinnig-
heid van de Doopsgezinden be-
staat uit de eigen belijdenis, wat 
een grote vrijheid in geloven in-
houdt. Mannen en vrouwen zijn 
gelijk. Al in 1911 waren er vrou-
welijke predikanten.
Hoewel ook deze gemeente 
steeds minder leden telt, is de 
betrokkenheid onderling groot. 
Frans Slikker: ,,En hoewel on-
ze kinderen dan misschien niet 
Doopsgezind zijn, zijn zij door-
gaans wel zeer maatschappelijk 
betrokken, iets wat wij in ons ge-
loof ook uitdragen.’’ (Karin Dek-
kers)

IJmuiden - Maandag is mede-
werkster van een supermarkt 
in IJmuiden aangehouden voor 
het verduisteren van ingeleverde 
statiegeldbonnen. De verdachte 
probeerde hiermee in een ande-
re vestiging van bedrijf te beta-
len maar dat lukte niet. Daardoor 
werd duidelijk dat ze bonnen 
had weggenomen tijdens haar 
kassawerk. De verdachte is door 
de politie meegenomen naar het 
bureau. Daar heeft ze bekend.

Cassière
aangehouden

IJmuiden - Naar aanleiding van 
klachten van omwonenden heeft 
de politie maandagmiddag tus-
sen 15.30 en 16.30 uur een ver-
keerscontrole gehouden op de 
Heerenduinweg. Er zijn elf auto-
mobilisten bekeurd voor te hard 
rijden. De hoogst gemeten snel-
heid was 80 km/uur. Verder heeft 
de politie bekeuringen uitge-
schreven voor het rijden zonder 
gordel, het niet handsfree bellen 
en het onnodig claxonneren.

Controle
op hardrijden

IJmuiden: Leine & Roebana ‘Foo-
tnote & Ascent’ uniek dubbel-
programma. Aanvang 20.30 uur, 
om 19.30 uur een inleiding.
Rebellies bij Beack Inn, IJmui-
derslag. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Retro DeLuxe. 23.00-04.00 
uur. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: A Balladeer en Ben-
jamin Winter. 20.30 uur. Toe-
gang 12,-. Café: Irrational Libra-
ry. 20.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 22 februari

Kerkdienst in de Hervormde 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
in IJmuiden. Deze dienst heeft 
een internationaal tintje. Aan-
vang 10.00 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Theater Terra met 
Kikker en zijn vriendjes voor kin-
deren vanaf 4 jaar, 14.00 en 16.00 
uur; Tapasconcert met Mikhail 
Zemtsov & Emily Beynon & Go-
delieve Schrama, 15.15 uur.
Jonge musici in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Rendezvous in de Halve Maan 
Santpoort-Noord. Aanvang 16.30 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert You can 
make it if you try. Aanvang 17.00 
uur. Toegang gratis.
Buddha Dance, Swingstees-
jun Haarlem, stationsrestauratie 
peeron 3b in Haarlem. Workshop 
19.00 uur. Swingen van 20.00 tot 
23.00 uur. Vanaf 21.00 uur live 
sax Robert Bakker. 
IJmuidense Ilse Schoorl bij 
Peter Powers Payback, RTL 5 van 
21.30 tot 22.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: The 
Grimm. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 23 februari

Nationale Voorleeswedstrijd 
in de Centrale Bibliotheek Velsen 
en Bibliotheek Velserbroek. Van 
09.30 tot 10.30 uur.

Dinsdag 24 februari
 

Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Ill Nino, God Forbid e.a. 
20.00 uur. Toegang 15,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peter Faber in ‘De Man van La 
Mancha’ Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Nathalie Baartman. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 25 februari

Winter verstelvoorstelling in 
het Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34d Driehuis. 
Aanvang 14.00 uur. Voorstelling 
is voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. 
Kosten 2,-, volwassenen 2,50. 
Stadsschouwburg Velsen: Na-

tionale toneel speelt ‘Lange Dag-
reis naar de Nacht’. Aanvang 
20.15 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Klassiek: Lubbert 
Gnodde & Paolo Bacchin, 20.15 
uur en in de kleine zaal The Mul-
tiple Jazz Creations & Dash, ook 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Stranded’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: MZK 
Bandjesavond. 20.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 26 februari

Inloopochtend kankerpatiën-
ten in het Spaarne Ziekenhuis, 
Hoofddorp, 10.00-12.00 uur. Info: 
023-8908360.
Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Ot-
te Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 
in IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
DI-RECT doet Tommy. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Burn After Rea-
ding’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
LOS!. 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. gratis voor stu-
denten. Café: Kiss the Anus of 
a Black Cat. 21.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 19 februari
 

Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Otte 
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in 
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Dorien Teeuwisse en Ge-
rard Biersteker ‘Gewoon, met 
z’n 2tjes in Grand Café La Bel-
le, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stef Bos met theaterconcert 
‘2009’. Aanvang 20.15 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
LOS! met dj paullie & Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
met studentenkaart vanaf 18 
jaar. Café: Rookie entertaiment 
908Music resents nanda Akker-
man. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 20 februari

Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Le-
oni Jansen met ‘Heart Strings & 
Loose Ends’. Aanvang 20.15 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Madeline Bell & 
The Dolf de Vries Music Train, 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Le Silence 
de Lorna’. Aanvang 20.30 uur. 
Zie kortingsbon in deze krant.
Pianoduo Guy van Beek en Re-
né Maurer in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Benefiet voor Voodoo Thythm 
records. 21.00 uur. Toegang 10,-
. Dommelsch zaal: Spektrum XL. 
23.00-04.00 uur. Toegang 15,- 
vanaf 18 jaar. Café: Go Back to 
the Zoo. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 21 februari

Praise-avond in de E.G. de 
Stadskerk, Gijzenveltplantsoen 
32 IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.
Bingo- en loterijavond in 
speeltuin De Veilige Haven. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: El-
len Evers en Johnny Kraaijkamp 
jr. in ‘Cabaret’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
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Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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Bel 0255-533900

Winkeldievegge aangehouden
IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Dudokplein 
betrapte maandag een 31-jarige 
vrouw uit IJmuiden op de dief-
stal van een aantal boodschap-
pen ter waarde van ruim 40 eu-

ro. De vrouw is aangehouden 
overgedragen aan de politie. Op 
het bureau is proces-verbaal te-
gen haar opgemaakt. Daarnaast 
heeft ze een winkelverbod ge-
kregen voor de supermarkt.
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Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 21 februa-
ri organiseert speeltuin De Veili-
ge Haven een bingo- en loterij-
avond. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Er zijn weer leu-
ke prijzen te winnen. Mensen 
die woonachtig zijn in IJmuiden 
kunnen contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 
of 0255-518077, zij worden dan 
gehaald en na afloop weer thuis 
gebracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen voor de jeugdige bezoekers 
van De Veilige Haven

Regio - Vorige week is Ni-
co Schoof als nieuwe voorzit-
ter van CROS, Commissie Regi-
onaal Overleg luchthaven Schip-
hol, voorgedragen. Minister Eur-
lings moet deze voordracht nog 
wel bevestigen. Nico Schoof 
zal namens CROS adviseren 
over nieuwe en lopende expe-
rimenten met hinderbeperken-
de maatregelen van de ‘Alders-
tafel’. Een van die maatregelen 
is het geconcentreerder volgen 
van vliegroutes, waardoor woon-
kernen zoveel mogelijk worden 
vermeden.
Nico Schoof werkte van 1964 tot 
1982 voor diverse gemeenten in 
beleidsadviserende en leiding-
gevende functies. Van 1982 tot 
2008 was hij burgemeester van 
Limmen, Akersloot, Heiloo en Al-
phen aan den Rijn.

Nico Schoof 
naar CROS

Feest bij ‘t Tolletje  
IJmuiden - Vorige week vierde peuterspeelzaal ’t Tolletje haar 10-ja-
rig bestaan. Samen met de peuters en hun ouders hebben de leid-
sters dit gevierd.  Voor de ouders was er koffie met gebak en tussen 
de middag werden de peuters verwend met lekkere patat met ap-
pelmoes. Verder  konden de kinderen geschminkt worden en gingen 
ze leuke spelletjes doen. Ingeborg van Ballonnen Magic trakteerde 
de peuters op allerlei mooie creaties. Zo draaide ze een ‘alien’, een 
hobbelpaard, een olifant op een ba en nog veel  meer. Deze ballon-
nen gingen samen met een cadeautje met de peuters mee naar huis. 
Peuterspeelzaal ’t Tolletje is gevestigd aan de Lagerstaat in IJmuiden 
en is onderdeel van Stichting Welzijn Velsen.

Vlucht 13 op 3FM
IJmuiden – De band Vlucht 13 is 
morgen (vrijdag) op 3FM te ho-
ren in het programma van San-
der Guis. Ze zullen live in de uit-
zending spelen.
Vlucht 13 bestaat uit Patrick 
Noord (zang) en Jeroen Kie-
wiet (bas), die eerst samen in de 
band La Vie et la Folie zaten en 
daarna altijd samen muziek zijn 
blijven maken. Koen van der Wel, 
die drumles geeft in het Kun-
stencentrum, verzorgt de drum-
partijen. Als laatste kwam Rem-
co de Vries (gitaar) er bij, hij 
speelde in Mayday dat later Fifth 
Lane werd. 
De band zou projectmatig te 
werk gaan. Zo speelde Koen 
zijn drumpartij los van de ande-
ren in. Maar toen ze eens samen 
de studio indoken bleek er che-
mie te zijn. Sindsdien treden ze 
ook live op en daar krijgen ze en-
thousiaste reacties op. Vlucht 13 
speelt Nederlandstalige pop en 
rock, ze schrijven de nummers 
zelf. Wat vrijdag zeker op de ra-
dio te horen zal zijn, is het num-

mer ‘Meer’. Dit gaat over de con-
sumptiemaatschappij waarin de 
mensen steeds meer willen en 
hebzuchtig worden. Even later 
klinkt dit nummer door de oefen-
ruimte en dan blijkt, dat de band 
een heel eigen geluid heeft. Ste-
vig en swingend, het klinkt goed. 
Momenteel zijn ze in de studio 
Droomtent van Peter Wezenbeek 
een album aan het opnemen.
Een tijdje terug was Remco on-
derweg naar Wervershoof, waar 
de band een clip zou opnemen. 
Op de radio hoorde hij DJ San-
der Guis een oproep doen aan 
de luisteraars: ,,Bel me en laat 
me weten wat jullie aan het doen 
zijn.’’ Remco belde en vertelde 
het. Sander wilde van alles weten 
over de band en beluisterde ook 
de drie nummers die op www.
vlucht13.nl staan. Hierna nodig-
de hij de band uit om in zijn pro-
gramma op 3fm te komen spe-
len. Wie wil luisteren, moet wel 
vroeg opstaan: Vlucht 13 is er-
gens tussen 04.00 en 06.00 uur 
te beluisteren. (Carla Zwart)

Live in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Op zondag-
middag 22 februari speelt Ren-
dezvous in de Halve Maan. Deze 
rockformatie is een mix van jon-
ge getalenteerde muzikanten uit 
de regio. 
De band bestaat uit Rilan Ram-
hane (zang), Bas Kors (gitaar), 
Dennis Wijers (toetsen), Tim van 
Westerop (bas) en Koen Dijk-
man (drums). Samen delen zij 
een grote voorliefde voor mu-
ziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. 
Een exacte voorkeur is niet echt 
uit te spreken, aangezien het in-
teressegebied van folk tot jazz, 
van blues tot Latin en van rock 

tot funk loopt. Deze middag en 
avond zal er voornamelijk folk en 
bluesrock worden gespeeld. Ge-
dacht kan worden aan Steve Mil-
ler, Led Zeppelin, Bowie, Hendrix 
en Neill Young maar dit zal uiter-
aard niet het enige zijn. Dus be-
nieuwd wat deze belhamels nog 
meer zullen spelen, of gewoon 
zin in een borrel op de zondag-
middag? In dat geval is het zeker 
de moeite waard om de Sant-
poortse dorpskroeg met een be-
zoek te vereren. 
Aanvang 16.30 uur, Café de Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 in 
Santpoort-Noord.

Met korting naar 
‘Le Silence de Lorna’
IJmuiden - Donderdag 19 en 
vrijdag 20 februari om 20.30 uur  
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden de 
film ‘Le Silence de Lorna’.

Lorna, een jonge Albanese immi-
grante, heeft zich in een gevaar-
lijke spagaat gemanoeuvreerd. 
Ze heeft zich ingelaten met de 
maffiose mensenhandelaar Fabio 
die haar voor een schijnhuwelijk 

heeft gekoppeld aan de hopelo-
ze junk Claudy. Alles in deze deal 
draait om geld; Lorna spaart sa-
men met haar vriend Sokol voor 
een snackbar, Claudy moet zijn 
verslaving bekostigen en Fabio is 
niets meer dan een vulgaire, in-
halige misdadiger. 
Wanneer de hulpeloze Claudy 
slachtoffer dreigt te worden van 
de transactie, begint Lorna’s ge-
weten op te spelen. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Le siLence de Lorna’ op 19 
en 20 februari 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Klussenproject 
in de Spil
IJmuiden – Vanaf februari komt 
op dinsdagmiddag een groep 
Havo-scholieren naar buurt-
centrum de Spil voor hun maat-
schappelijke stage. Daar probe-
ren zij samen met de medewer-
kers een klussenproject van de 
grond te tillen. De leerlingen wil-
len klussen gaan doen bij men-
sen die door omstandigheden 
minder sociale contacten heb-
ben of daar zelf niet toe in staat 
zijn, door bijvoorbeeld ouderdom 
of lichamelijke beperkingen. De 
klussen mogen maximaal een 
uur duren, gedacht wordt aan 
bijvoorbeeld: apparatuur instel-
len, wandelen, strijken, een spel-
letje doen, boodschappen doen 
of een lamp ophangen. Voordat 
de leerlingen aan een klus be-
ginnen hebben zij samen met 
medewerkers van de Spil een in-
takegesprek met de klant. Die 
betaalt één euro voor de klus, 
die gaan in een gezamenlijke 
pot. Van de opbrengst mag de 
groep een klassenfeest orga-
niseren in de Spil. Mensen die 
het leuk vinden om de scholie-
ren op dinsdagmiddag bij ze een 
klus te laten doen, kunnen bellen 
met 0255-510186 en vragen naar 
Janneke of Judith.
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Metamorfose voor 
bakkerij Schmidt
Driehuis – Bakkerij Schmidt aan 
de Da Costalaan onderging een 
ware metamorfose. Aan de bui-
tenkant is niet veel te zien, de 
glas-in-loodramen en zelfs de 
ouderwetse deurklink zijn nog 
precies hetzelfde. Maar wie de 
winkel binnenstapt is aange-
naam verrast door het vernieuw-
de interieur. Er is veel meer licht 
en ruimte en de indeling is ver-
beterd.
Konstantsiya Schmidt staat te 
stralen achter de toonbank. Die 
is veranderd in een ware bloe-
menzee en de champagne staat 
er klaar voor een toast. Samen 
met haar man Vincent besloot ze 
dat zaterdag 14 februari, Valen-
tijnsdag, wel een leuke dag was 
om na de verbouwing weer open 
te gaan. 
Het was nog even spannend of 
alles wel op tijd klaar zou zijn, 
want het was een ingrijpende 

klus. Interieurbouw Koning haal-
de alles er uit, van plafond tot 
aan de vloer, alles werd nieuw. 
Cor Noordzij uit Driehuis ont-
wierp het nieuwe logo, dat nu 
ook op de taartdozen prijkt.
De zaak is nu dus modern, maar 
de kwaliteit van het brood, koek, 
chocolade en taart blijft ver-
trouwd ouderwets. 
Zoals die van de spritsen, naar 
een geheim recept van de van 
de vader van Vincent dat nie-
mand anders weet. Mensen rij-
den er speciaal voor om als ze 
visite krijgen, want zulke lekke-
re spritsen als die van bakker 
Schmidt zijn nergens anders ver-
krijgbaar.
Een trouwe klant komt de zaak 
binnen, zij kijkt verbaasd de zaak 
rond en roept dan: ,,Driehuis 
gaat vooruit met zo’n mooie win-
kel.’’ En zo is het maar net!

Bijzondere souvenirs
bij Groeten uit IJmuiden
IJmuiden – Sinds 8 november 
vorig jaar is IJmuiden een leuke 
winkel rijker: Groeten uit IJmui-
den. Er worden veel souvenirs 
verkocht en cadeauartikelen en 
gebruiksvoorwerpen met afbeel-
dingen van IJmuiden. Bijzonder 
leuk om cadeau te geven of bij 
familiebezoek als geschenk mee 
te nemen. Veel mensen deden 
dat al en zij kregen enthousias-
te reacties.
Er zijn bekers met afbeeldingen 
van IJmuiden en ook geboor-
tetegels, die het goed doen. Ie-
mand nam zelfs laatst een te-
gel mee op familiebezoek naar 
Australiё. Nieuw zijn de onder-
zetters met foto’s van IJmuiden 
zoals de watertoren, het strand 
en de haven. Deze afbeeldin-
gen staan ook op de nieuwe sets 
handdoeken en gastendoekjes. 
Ook een klok met elke gewens-
te afbeelding van IJmuiden be-
hoort tot de mogelijkheden, er is 
een ruime keuze. Verantwoorde-
lijk hiervoor is Jan Klinge, die de 
zaak samen met zijn vrouw Adri 

begon. Jan is fotograaf en vorm-
gever, hij verzorgt ook trouwre-
portages en bedrijfsfotografie.
Adri heeft ook souvenirs van 
Delfts blauw besteld, hier was 
veel vraag naar. Dat was er ook 
naar de koektrommel, die nog 
in ontwikkeling is. Uiteraard 
ook weer met afbeeldingen van 
IJmuiden, zoals de vuurtoren en 
de man met de lamp. Ook de le-
peltjes met afbeeldingen doen 
het goed. Niet alleen plaatsge-
noten kopen de souvenirs, maar 
ook gasten die hier op vakantie 
zijn. Steeds meer mensen ont-
dekken Groeten uit IJmuiden 
en dat is terecht. Wie er binnen 
komt heeft voorlopig ogen te 
kort, zo veel is er te zien. En er 
komt steeds meer bij, want Jan 
en Adri houden het scherp in de 
gaten en ontdekken steeds meer 
bijzondere dingen. Wie het eens 
rustig wil bekijken, kijkt op www.
groetenuitijmuiden.nl Groeten 
uit IJmuiden is aan de Kenne-
merlaan 81 en is telefonisch be-
reikbaar via 0255 577096.Loek Anderson start

grote camera-inruilactie
IJmuiden – Volgens Loek An-
derson liggen er vele honder-
den oude camera’s ongebruikt 
in de kast. Deze camera’s zijn 
normaal geen cent meer waard. 
Daar komt nu verandering in. Fo-
to Loek Anderson startte vorige 
week met een grote inruilactie.
Wie denkt dat dit iets nieuws is, 
heeft het mis. Reeds tientallen ja-
ren geleden werd er elk voorjaar 
een landelijke inruilactie gehou-
den door de toenmalige stichting 
ter bevordering van de amateur-
fotografie. Dat was elk jaar weer 
een groot succes. Zelfs antie-
ke camera’s werden ingeleverd. 
Loek wil dit fenomeen nieuw le-
ven inblazen. Hoe werkt deze ac-
tie? Bij aankoop van een nieuwe 
camera bij Foto Loek Anderson 
levert de klant een gebruikte ca-
mera in. Afhankelijk van de prijs 
van de nieuwe camera en de 
kwaliteit van de oude camera is 
er tot tien procent korting moge-
lijk. Dat betekent direct contant 

voordeel. Zelfs defecte camera’s 
worden ingeruild. Voor enke-
le euro’s per maand kan men de 
camera extra verzekeren. Dan is 
er voor 3 jaar onbeperkte garan-
tie en verzekering geldig tegen 
schade. Loek regelt de schade-
afwikkeling. Tenslotte wijst Loek 

nog op een aantal andere be-
langrijke zaken, zoals analoog 
en digitaal fotowerk. Willem, zijn 
rechterhand, houdt nog elke za-
terdag zijn gratis digitaal spreek-
uur. Loek Anderson bevindt zich 
aan de Kennemerlaan 85–87 in 
IJmuiden.

Cobra op het Kompas
IJmuiden – De leerlingen van groep 7/8 van het Kompas-Zuid wa-
ren de afgelopen tijd druk bezig met het thema Cobra. Ze hebben 
enthousiast geschilderd en kunstwerken gemaakt in de specifieke 
stijl van Cobra. De school wordt over een paar jaar gesloopt en de 
leerlingen vonden dat de muren er wat kaal uitzagen. De juffen en 
de meester kwamen toen op het idee om de school te schilderen. De 
leerlingen bezochten het Cobramuseum in Amstelveen om zich te 
verdiepen in de stijl. Een professionele schilder kwam uiteggen hoe 
je het beste deuren en muren kunt beschilderen. Ze gingen fanatiek 
aan de gang en de school ziet er nu een stuk vrolijker uit.

Big Wheel
op Felisenum
Velsen-Zuid - Op vrijdag 27 fe-
bruari brengt de Engelse thea-
tergroep Big Wheel een bezoek 
aan het Gymnasium Felisenum. 
Er worden in de aula twee voor-
stellingen gegeven voor leerlin-
gen uit de voorexamenklassen: 
een inleiding op het werk van 
Shakespeare en een collage van 
Shakespearefragmenten met de 
nadruk op de tragedie. De leer-
lingen zijn in de lessen voorbe-
reid – na afloop is er een nabe-
spreking. Big Wheel staat be-
kend als fantastisch gezelschap 
dat didactisch en artistiek ver-
antwoord Shakespeare letter-
lijk en figuurlijk over het voet-
licht kan brengen. De (besloten) 
voorstellingen vinden plaats om 
09.15 uur en om 12.30 uur.

Stennis in bus
Haarlem - Zondagavond rond 
20.15 uur meldde een buschauf-
feur dat een man in de bus op 
het Delftplein amok maakte. De 
man beledigde de chauffeur en 
passagiers en was handtastelijk. 
Toen de politiemensen even later 
op het Delftplein kwamen was 
de bus al weggereden. Het bleek 
dat de verdachte was uitgestapt. 
De man werd na zoeken ge-
vonden en is aangehouden. Hij 
bleek een 48-jarige IJmuidenaar, 
een bekende van de politie. De 
man ging eerst rustig mee, maar 
begon in de politieauto krachtig 
van zich af te trappen. Hij is uit 
de auto gehaald, aan handen en 
voeten geboeid en naar het bu-
reau gebracht. Tegen hem wordt 
door de politie proces-verbaal 
opgemaakt.
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Stuivertje wisselen in 
strijd voor derde plaats
IJmuiden - Elke week verschijnt 
er wel een andere jeugdschaker 
op de derde plaats, nu de eer-
ste en tweede plaats een stevige 
bezetting gevonden hebben in 
Ingmar Visser en Guido de Waal.
Deze week schoof Koen van 
de Velde naar de derde plaats, 
in een boeiend schaakgevecht 
met Menno Jaspers won hij, na-
dat Menno een toren weg blun-
derde. De schaakpartij stond bol 
van de gemiste kansen, eerst 
won Menno een kwaliteit, daar-
na verzuimde Koen met een pi-
on door te lopen, een gemiste 
vork, kortom, het ging echt om 
de laatste fout.
Barry Broek zag de derde plaats 
weer even uit zicht verdwijnen. 
In een eenzijdig schaakgevecht 
met Mark Scholten werd zijn he-
le dame kant weggeblazen. Toen 
Mark daar ook nog eens een vrij-
pionnetje verzilverde werd Mark 
de voornaamste concurrent van 
Koen.
Thomas Rebel (foto) meldde zich 
met een fraaie overwinning op 
Boy Wu ook voor deze titanen-
strijd. Met een paar doeltreffen-
de aanvallen werd Boy van zijn 
schaakmeubilair ontdaan.
Erin Lucassen klimt gestaag ver-

der op de ranglijst. Nadat tegen-
stander Marco Wellinga vier vij-
andelijke stukken in zijn verde-
diging zag komen, probeerde hij 
met een tegenaanval de boel te 
ontzetten. Dit mislukte jammer-
lijk, want Erin profiteerde meteen 
van de ruimte en won met mat.
Thomas Lichtendaal was al snel 
met loper en paard in de stelling 
van Tom Noordzij gekropen. De-
ze aanval stokte wel. Tom nam 
het heft in handen en won met 
een geslaagde mataanval.
Armando Noordzij en Ben Ep-
pink leken lange tijd naar remi-
se af te stevenen, maar nadat 
Ben zijn paard verspeelde in het 
eindspel, kon Armando met zijn 
overgebleven toren Ben mat zet-
ten. Ook Kim van Loon en Quin-
ten Otte hadden remise in het vi-
zier, maar op het einde van de 
partij verloor Kim toch wat te-
veel materiaal en kon Quinten 
met dame en toren een matnetje 
maken. Cory van Bellen en Job 
Elsendoorn hielden elkaar tot de 
eindstreep wel in evenwicht. Na-
dat de kruitwolken waren op-
getrokken hadden beide spe-
lers nog een koning en een to-
ren, dus remise. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Junioren Akrides
winnen van Landstede
IJmuiden - Zaterdag stond de 
wedstrijd tegen Landstede in de 
eredivisie Jongens onder 20 jaar 
op het programma van Akrides. 
Landstede staat zes punten on-
der Akrides op de ranglijst en 
uit in Zwolle wist Akrides na een 
spannende ontknoping met drie 
puntjes te winnen. Het beloofde 
dus een spannende wedstrijd te 
worden.  
De sprongbal bij aanvang werd 
gewonnen door Akrides en de 
openingsscore was ook voor 
Akrides. Aanvallend liep het 
goed en gestructureerd, de spe-
lers uit IJmuiden creëerden goe-
de scoremogelijkheden en na-
men de juiste opties. Verdedi-
gend liep het wat minder, de 
drives van de Landstede spe-
lers werden niet goed afgestopt 
en Landstede pakte gemakkelijk 
aanvallende rebounds. De rust-
stand was 38-31.
In de tweede helft kwam Land-
stede aanvankelijk snel terug 
tot een paar puntjes. Door beter 
verdedigen, liep Akrides uit naar 
een voorsprong van 14 punten en 
de wedstrijd leek gespeeld. Met 
nog een paar minuten op de klok 
in het vierde kwart leed Akrides 
een paar keer slordig balver-
lies en kon Landstede achter el-
kaar scoren en kwam het weer 
bijna gelijk. Met nog 20 secon-

den op de klok was de stand 72-
71 in het voordeel van Akrides. 
Landstede ging voor de laatste 
aanval, er werd naar de basket 
gepenetreerd. De bal werd ge-
mist, maar in een ‘loose ball’ si-
tuatie, met nog drie seconden 
te spelen, werd een fout geflo-
ten tegen Akrides. Daar Akrides 
als team al meer dan vier fou-
ten had gemaakt, mocht Land-
stede twee vrije worpen nemen. 
Het Akrides publiek begon zich 
te roeren. Onder luid gefluit en 
gejoel ging de eerste vrije worp 
mis. Nadat ook de tweede vrije 
worp werd gemist, pakte Akri-
des de rebound en maakte een 
Landstede speler een fout. Daar-
na mocht Akrides naar de vrije 
worplijn, want ook Landstede 
had meer dan vier teamfouten. 
Ook Akrides had de zenuwen 
niet in bedwang, want de eerste 
vrije worp werd gemist. De twee-
de vrije worp werd vervolgens 
expres gemist, de tijd liep door 
en Landstede kon geen aanval 
meer opzetten. De overwinning 
van Akrides was een feit.
Volgende week speelt Akrides 
uit tegen Hanzevast Capitals in 
Groningen. Het zal een lastige 
wedstrijd worden, maar als Akri-
des uitzicht wil houden op de top 
vier klassering moet er wel ge-
wonnen worden.

WVIJ presteert
goed in Hoofddorp
IJmuiden - Zaterdag heeft Wa-
ter Vrienden IJmuiden weer goe-
de prestaties geleverd bij de pre-
paratiewedstrijd in zwembad het 
Spectrum in Hoofddorp. De wed-
strijd was een voorbereiding op 
de BondsZwemKampioenschap-
pen (BZK) die in maart zullen 
plaatsvinden.
Voor de zwemmers die meedoen 
aan de BZK was dit een goede 
voorbereiding en voor de  ande-
re zwemmers was het weer een 
kans om persoonlijke records te 
zwemmen en/of wedstrijderva-
ring op te doen. 
Zij hebben dan ook uitgebreid 
van deze kans gebruik gemaakt. 

Onder meer Elvira Landaal, An-
drea van der Zwet, Ben Zend-
veldt, Sjoerd Dekker en Marcel 
van Houwelingen hebben hun 
persoonlijke records verbeterd 
met ongeveer twee seconden!
Hoewel er een kleine groep mee 
was door vele afmeldingen was 
de sfeer onderling toch gezel-
lig en werden er dus weer goe-
de prestaties geleverd! 
Er wordt dan ook erg uitgekeken 
naar de BZK. De zwemmers zijn 
er in ieder geval klaar voor. Voor 
meer informatie, uitslagen en fo-
to’s kijk op de vernieuwde web-
site www.watervriendenijmui-
den.nl.

Derde succes op rij 
voor dansers Ter Horst
IJmuiden - Zondag hebben 
twee paren van danscentrum Ter 
Horst deelgenomen aan de Gooi-
landtrophy in Hilversum. Een lan-
delijk N.A.D.B. wedstrijd.
Landelijke wedstrijden worden 
vaak goed bezocht en hieraan 
doen veel dansers mee. Zo ook, 
Timo Auler met Anne Duyn-van 
der Hurk. Zij kwamen bij de La-
tin uit in de C-klasse.
Op deze wedstrijd was de halve 
finale voor hun het hoogst haal-
bare.  
Tom Mantje met Naomi Ebbe-
ling deden mee in de Debutan-
ten 4 klasse. Bij de Latin kwa-
men zij tot en met de halve fina-
le. Bij de ballroom bereikten zij 
de finale en werden vijfde.  Nog 
belangrijker was dat zij hierdoor 

twee punten verdienden voor 
promotie naar de debutanten 3 
klasse. Om te promoveren heb je 
acht punten nodig. Dus ze heb-
ben hiermee een goede stap in 
de gewenste richting gezet.
Na de successen van de voor-
gaande weken, ook deze week 
dus weer succes voor de wed-
strijdparen van dans- & party-
centrum Ter Horst.

DCIJ-nieuws
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de ‘Dam-
club IJmuiden’ is er zelfs voor 
de sterkste spelers geen sprake 
meer van een walk-over. Vooral 
de jeugd roert zich d steeds va-
ker en heftiger. Paul Smit, een 
speler die bij voorkeur compli-
caties zoekt, kreeg te maken met 
Stella van Buuren die op het spel 
van Smit inging. Al spoedig bleek 
dat Stella de moeilijke speelwij-
ze beter beheerste dan de ge-
routineerde Smit. Zij miste zelfs 
een directe winst maar slaagde 
er daarna in de stand in even-
wicht te houden. Een fraaie en 
verdiende remise. Jan Apeldoorn 
zorgde voor de grootste verras-
sing door, de tweevoudige juni-
orenkampioen van Noord-Hol-
land, Feroz Amirkhan te klop-
pen. Een moment van onacht-
zaamheid werd Amirkhan nood-
lottig.  Met een 4 om 4 slag naar 
dam was de strijd snel beslist. 
Martin van Dijk speelde een per-
fecte partij tegen Koos de Vries. 
Vanuit de opening werd de druk 
steeds opgevoerd en naar ge-
lang de partij vorderde begon 
de stand van De Vries scheur-
tjes te vertonen. Op bekwame 
wijze zette Van Dijk het voor-
deel om in winst. Conall Sleutel, 
in opdracht van de jeugdtrainers, 
moet meer agressie in zijn par-
tijen stoppen. Met modern spel, 
waarbij de moeilijkheidsgraad 
danig wordt opgevoerd, wordt 
er aan zijn damcapaciteiten ge-
sleuteld. In Willem Winter had 
hij een uitstekende tegenstan-
der die in dergelijke standen de 
weg wel weet. Sleutel slaagde er 
niet in alle gevaren te bezweren 
en met een combinatie besliste 
Winter de partij in zijn voordeel. 
Onder toezicht van de kenners 
Binkhorst en Kok werkte de ‘co-
ming-man’ bij DCIJ, Berrie Bot-
telier zijn partij af tegen Nicole 
Schouten. Bottelier trof het niet 
want de laatste tijd is Schouten 
in vorm. De goede uitslagen in 
de onderlinge competitie als wel 
voor de bondswedstrijden on-
derstrepen dat nog eens. On-
danks fel verzet moest Bottelier 
een nederlaag incasseren.   

Doorrijder
Haarlem - Zondagmiddag meld-
de een 27-jarige man uit Ensche-
dé dat iemand tegen zijn auto 
was aangereden en was door-
gereden. De auto van de man 
stond geparkeerd op een par-
keerterrein aan de ‘t Hoenstraat. 
De auto was zwaar beschadigd. 
Uit het door de politie ingestelde 
onderzoek bleek dat de schade 
was veroorzaakt door een witte 
bestelbus die een stukje verder 
op stond. 
De gebruiker van deze bestel-
bus bleek een 21-jarige Haar-
lemmer. Deze man is aangehou-
den en meegenomen naar het 
bureau. De man gaf toe met de 
bus te hebben gereden en bij het 
inparkeren een klap te hebben 
gehoord. Tegen de verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Wethouder Edzes - Altena
Donderdag 12 
februari 2009 heeft 
de gemeenteraad 
mevrouw H.M. (Ineke) 
Edzes - Altena, 
namens het CDA, 
benoemd als 
wethouder van de 
gemeente Velsen. Het 
college spreekt uit 
vertrouwen te hebben 
in de samenwerking 
en hoopt met deze 
wethouder de 
collegeperiode tot een 
goed einde te brengen.

volgende week 
verschijnt op de 
infopagina een interview 
waarin we nader kennis 
maken met mevrouw 
edzes - Altena. 
We horen over haar 
ervaringen in de eerste 
werkweek als wethouder 
in onze gemeente.

Het College biedt de Raad de 
2de voortgangsrapportage van 
de Economische Agenda 2007 
- 2010 aan. De rapportage vormt 
de neerslag van de resultaten 
die intussen zijn geboekt, van de 
signalen uit de rondetafelgesprekken 
in het najaar van 2008 en van 
de acties die voor 2009 op het 
programma staan. 

Effecten economische crisis
De economische crisis raakt vitale 
sectoren in de IJmond en dus ook 
de uitvoering van de economische 
agenda. Het College ziet het als zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om een bijzondere inspanning leveren, 
zowel op het gebied van scholing als 
het versnellen van projecten. Recent 
heeft het College de Raad voorstellen 

gedaan om de gevolgen van de 
economische crisis te verzachten en 
de slagkracht van velsen voor de 
komende jaren te vergroten. 

Scherpere profilering
In contacten met ondernemers en 
bestuurders in de regio is het ons het 
afgelopen jaar duidelijk geworden dat 
de ontwikkeling van onze gemeente 
is gediend met een duidelijker 
positionering en een scherpere 
profilering van Velsen in de Metropool 
Regio Amsterdam. Het College wil 
focussen op drie items: IJmuiden 
als visserij-, kust- en servicehaven; 
IJmuiden aan Zee als kust-, bad- 
en watersportplaats; en velsen als 
gastvrije evenementengemeente. 
Het College heeft hiervoor middelen 
vrijgemaakt en wil dit jaar met 

ondernemende mensen gezamenlijk 
acties op touw te zetten die velsen 
duidelijker op de kaart zetten. 

Dienstverlening
Het ondernemersloket is al werkende 
weg van start gegaan. Het loket 
heeft intussen een duidelijke plek 
gekregen in de dienstverlening aan 
ondernemers. een begeleidingsgroep 
van ondernemers adviseert het 
College over functie en voortgang. 
Het loket zorgt er voor dat de 
ondernemersinitiatieven goed 
in de gemeentelijke organisatie 
worden uitgezet en voortvarend 
worden afgehandeld. Het College is 
ingenomen met de signalen uit het 
bedrijfsleven over de afhandeling van 
bouwaanvragen en de voorbereiding 
van bestemmingsplannen. De 

2de voortgangsrapportage

Economische Agenda 2007-2010
introductie van het ondernemersloket, 
de nieuwe werkwijze voor complexe 
bouwaanvragen en de nieuwe werkstijl 
bij bestemmingsplannen werpt vruchten 
af. 
 
Samenwerking
Het motto van het collegeprogramma 
luidt: samen werken aan velsen. Juist 
in deze tijden van economische crisis 
komt het aan op samenwerking, zodat 
de gezamenlijke acties een maximaal 
effect hebben. Het crisisteam IJmond 
is een goed voorbeeld. op het terrein 
van de arbeidsmarkt hebben de 
partners besloten tot de oprichting 
van een Platform Arbeidsmarkt en 
onderwijs (PAo) in de IJmond. De 
partners verwachten van het PAo een 
praktische afstemming van initiatieven 
van de bedrijven en het vakonderwijs. 
Het Platform Havengebied IJmuiden en 
de samenwerking met Ron / Zeehaven 
IJmuiden voor De Grote Hout zijn twee 
andere voorbeelden van de intensieve 
samenwerking op economisch terrein.

Ontheffingen bestemmingsplan
Op 17 februari 2009 heeft het 
College geactualiseerd beleid 
vastgesteld voor ontheffingen van 
een bestemmingsplan, met een 
beperkte betekenis, de zogenaamde 
‘’kruimelgevallen’’. Bij dit beleid moet 
gedacht worden aan ontheffingen 

voor dakopbouwen en dakkapellen, 
voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen 
en voor evenementen.

Deze beleidsregels zijn een actualisatie 
van het artikel 19 beleid, derde 
lid van de Wet op de Ruimtelijke 

De gemeente Velsen heeft met de 
gemeente Haarlem een overeenkomst 
gesloten over de bijstandsverlening 
aan zelfstandige ondernemers. Door 
de grotere kennis die Haarlem op dit 
terrein heeft kunnen zelfstandigen 
beter daardoor worden geholpen.

Meer deskundigheid in huis
Het Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen (Bbz) geeft de gemeente 
mogelijkheden om starters en gevestigde 
zelfstandigen financieel bij te staan. Ook 
is begeleiding en advies mogelijk. omdat 
de gemeente Haarlem over dit specifieke 
onderwerp meer knowhow heeft, is 
besloten de krachten te bundelen. 
Haarlem adviseert de gemeente velsen 
over aanvragen in het kader van de Bbz 
en kan ook begeleiding van ondernemers 
regelen. 

Voor wie is de Bbz bedoeld?
De Bbz is een bijstandsregeling die is 
bedoeld voor:
• mensen die vanuit een 

uitkeringssituatie een eigen bedrijf 

willen beginnen (starters);
• zelfstandig ondernemers met 

(tijdelijke) financiële problemen;
• mensen met een bestaand bedrijf die 

arbeidsongeschikt zijn geworden;
• mensen van 55 jaar en ouder die 

tenminste 10 jaar een eigen bedrijf 
hebben en die een inkomen beneden 
het sociaal minimum hebben;

• beëindigende zelfstandigen.

Meer weten?
voor meer informatie over de 
mogelijkheden kunt u terecht bij de 
gemeente velsen, afdeling sociale 
Zaken via het algemene telefoonnummer 
van de gemeente (0255 567200). 
via dit nummer kunt u ook een 
afspraak maken. 
Uw aanvraag dient u in bij velsen, 
waarna deze aan Haarlem wordt 
doorgestuurd.

Zie ook de website van de gemeente 
velsen: www.velsen.nl, kies voor 
digitaal loket, thema werk en inkomen, 
onderwerp Bijstand zelfstandigen.

Steun aan zelfstandige ondernemers

ordening (WRo). Deze actualisatie 
is noodzakelijk in verband met het 
inwerkingtreden van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 
2008. 
op hoofdlijnen is het beleid niet 
veranderd, het is geactualiseerd met 
de artikelen uit de Wro. verder zijn 
de beleidsregels (beperkt) aangepast 
op het gebied van groendragers en 

aangevuld met ontheffingsbepalingen 
die voortvloeien uit ander beleid. 
Hierbij gaat het om eerder beleid zoals 
antenne-installaties en havengebied 
IJmuiden. De beleidsregels toepassing 
artikel 3.23 (kruimelgevallen) van de 
Wro treden in werking op de dag na de 
gemeentelijke publicatie in De Jutter/De 
Hofgeest. Publicatie vindt plaats op 
donderdag 26 februari 2009.
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Fotograaf: Aris Schutte

Opnieuw getrouwd
Op 14 februari 2008 werd er een veiling 
georganiseerd ten bate van de door 
brand verwoestte Parnassiaschool in 
Santpoort-Noord. Op deze veiling bood 
de gemeente Velsen de mogelijkheid om 
opnieuw te trouwen. Deze kavel werd 
gekocht door Bas Kuntz die afgelopen 
zaterdag, Valentijnsdag, voor de tweede 

keer in het huwelijk trad met zijn eigen 
vrouw Marion Redelijkheid. Dit gebeurde 
in Café De Wildeman in Santpoort-
Noord waarbij de gemeente zorgde 
voor bloemen, foto’s en natuurlijk een 
ambtenaar van de burgerlijke stand. 

We wensen het bruidspaar veel geluk!

Melden milieuklachten bedrijven
Bedrijven moeten voldoen aan 
milieuregels. De Milieudienst IJmond 
controleert op naleving van deze regels. 
Toch kan het voorkomen dat u hinder 
ondervindt van een bedrijf. Op de 
website van de Milieudienst IJmond, 

treft u een lijst aan bij welke instanties 
u welke klachten kunt melden. Als het 
een klacht voor de Milieudienst IJmond 
is, kunt u gebruik maken van ons online 
klachtenformulier (www.milieudienst-
ijmond.nl) of bellen met 0251-263863.

Het College van B&W 
heeft besloten om de 
Brandbeveiligingsverordening 
(BBV) aan te passen naar 
het model van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Er zijn 
echter 3 uitzonderingen: de in 
juni 2008 doorgevoerde vertaling 
van het evenementenbeleid, de 
regionalisering van de brandweer 
en procedurele aanvullingen 
m.b.t. de gebruiksvergunning.

Evenementenbeleid
In mei 2008 was de 
Brandbeveiligings-verordening (BBV) 
al gewijzigd als uitvloeisel van het 
in december 2007 vastgestelde 
evenementenbeleid. Dit betrof het 
invoeren van de mogelijkheid van 
vrijstelling van de verplichting van een 
gebruiksvergunning voor bepaalde 
evenementen (straatbarbecues 
en -feesten), mits aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan.

Regionalisering van de brandweer
De gemeentelijke brandweer is 
per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, 
onderdeel brandweer Kennemerland. 

Door het samengaan van de 
brandweerkorpsen van elf gemeenten 
zijn de effi ciency en slagkracht van 
de brandweer groter en daarmee de 
veiligheid van de burger. Voorheen 
werd brandweerhulp geboden 
binnen de gemeentelijke grenzen. 
In de nieuwe situatie worden de 
brandweereenheden ingezet die het 
snelst ter plaatse kunnen zijn.

Gebruiksvergunning
Als gevolg van het per 1 november 
2008 ingevoerde Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken 
(Gebruiksbesluit) moest ook de 
Brandbeveiligingsverordening worden 
aangepast. De huidige verwijzingen 
naar de (oude) Bouwverordening 
zijn namelijk niet meer actueel. Doel 
van het Gebruiksbesluit is het beter 
structureren van voorschriften, het 
stellen van brandveiligheidseisen 
bij kamerverhuur en het verlichten 
van administratieve lasten. Voor de 
meeste gebouwen is een vergunning 
niet langer verplicht. 
Voor sommige inrichtingen bestaat 
wel een meldingsplicht bij een 
verwacht aantal aanwezigen van 
50 of meer.

Verordening brandbeveiliging 
aangepast 

Velsen heeft veel plekken waar 
kinderen en jongeren kunnen 
spelen. Om deze plekken veilig 
en uitdagend te laten zijn is het 
nodig om deze speelplekken te 
vernieuwen of aan te passen. Elk 
jaar wordt daarvoor een Speelplan 
vastgesteld. Voorafgaand 
daaraan wordt nagegaan welke 
speelplekken toe zijn aan 
vervanging. 

IJmuiden
In 2009 worden in IJmuiden in de 
J.P. Coenstraat en de Ahornstraat 
de speelplekken gerenoveerd. Met 
de kinderen die gebruik maken 
van deze speelplekken en de 
omwonenden worden de wensen voor 
speeltoestellen en de inrichting van 
de plekken besproken. Daarna wordt 
een plan opgesteld en vervolgens 
besproken met de gebruikers en 
omwonenden. 

Velserbroek
Wieringeraak en Broerskamp
In Velserbroek komt een geluidsarme 
voetbalkooi met kunstgras in de 
Wieringeraak. Deze voetbalplek wordt 
veel gebruikt. In deze wijk wordt 
ook de speelplek in de Broerskamp 
opgeknapt. Woningbouwvereniging 
Eigen Haard heeft samen met 
bewoners wensen voor deze plek 
opgesteld. 

Wijkpark en De Klipper
Eind september 2008 is de aannemer 
begonnen met de herinrichting van 
speelplekken in het Wijkpark en 
aan De Klipper in Velserbroek. Het 
ontwerp van die speelplekken is tot 
stand gekomen in overleg met de 
omwonenden. De bedoeling was dat 
de uitvoering eind 2008 afgerond zou 
zijn. Door de weeromstandigheden 
kon deze planning echter niet 
worden gehaald. In het najaar van 
2008 werd een zeer natte periode 
gevolgd door een vorstperiode. 
Hierdoor zijn de werkzaamheden 
stil komen te liggen. Ook nu kan het 
grond- en beplantingswerk door de 
wateroverlast niet uitgevoerd worden. 
Het kunstgras wat als valondergrond 
onder de speeltoestellen gaat 
dienen, kan ook nog niet aangelegd 
worden. Dat kan namelijk alleen bij 
droog weer. Daarnaast is voor het 
aanleggen van kunstgras een droge 
ondergrond nodig. 
De werkzaamheden zullen 
worden hervat zodra de 
weersomstandigheden verbeteren. 

Velsen-Noord
In Velsen-Noord wordt in de 
Breesaperhof de zandgrond bij de 
speelplek vervangen door kunstgras. 
Wanneer de werkzaamheden starten 
is nog niet bekend. Omwonenden 
worden van tevoren ingelicht.

Vernieuwing speelplekken
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 
Belangstellenden kunnen op afspraak bij 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
 kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 
e-mail: info@velsen.nl.
 
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 

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

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

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

 
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automati-

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

 
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 

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

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

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

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

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

RAADSPLEIN 23 FEBRUARI 2009 
 
Donderdag 23 februari 2009 vanaf 20.00 uur is er een 
extra raadsvergadering over de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester. De ingang voor de vergadering 
is aan het Plein 1945.
 

Bij deze raadsvergadering is aanwezig de Commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland, de heer H.C.J.L. 
Borghouts.
 
De agenda is als volgt:
 
1R  Opening
2R  Vaststellen profielschets burgemeester Velsen 2009
3R  Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie  
 2009
4R  Benoemen leden van de Vertrouwenscommissie   
 2009 
 Sluiting
 
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te lezen 
op de website van de gemeente Velsen en liggen ter 
in zage bij de balie in het stadhuis en bij de bibliotheek
 

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar 
 griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de 
 vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon: (0255) 56 72 00, fax: (0255) 56 77 60
E-mail: info@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl
 
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op 
 donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
 
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop
 
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en 
 infolijn van Burgerzaken, telefoon (0255) 56 73 23. 
 
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

E-mail: ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail: meldpuntbor@velsen.nl 
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en   
 ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de  
 erfgrens tot/met het hoofdriool)
 
ReinUnie
Telefoon: (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
 
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bij-
zondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 

terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
te Beverwijk op ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, telefoon (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.
 
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten  
 en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing  
 en urgenties
 
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: adm.brandweer@velsen.nl
E-mail: preventie@velsen.nl (voor vragen over 
 preventie)

ARTIKEL 2 JUNCTO 5 WET 
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
 
Aanwijzing 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat de raad bij 
besluit van 12 februari 2009 diverse percelen die gelegen 
zijn in het plangebied ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ heeft 
aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en 
met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
van toepassing zijn. De aangewezen percelen in het plan-
gebied ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ zijn - globaal aan-
gegeven - gelegen tussen de Dammersweg, Velserbroek, 
de A208, de A22 en de A9. De aanwijzing heeft als 
 planologische basis de toelichting op de toegedachte 
be stemmingen, ‘wonen’, ‘groen’ en ‘(uitbreiding) sport’, 
welke afwijken van het huidige gebruik en zoals verwoord 
in het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven 
op het bij het besluit behorend kadastraal overzicht en 
de lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 12 
februari 2009 treedt in werking een dag na publicatie in 
de Staatscourant van 13 februari 2009, te weten op 14 
februari 2009, en geldt voor een termijn van drie jaren.
 
Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van diverse percelen 
ge legen in het plangebied ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ als 
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de 
publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de 
 aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing  verklaard. Die 
aanbiedingsplicht houdt in dat de  eigenaren en/of zakelijk 
gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, 
wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en 
leveren, dit eerst aan de gemeente Velsen te koop moeten 
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dag-
tekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit 
besluit tot aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het 
ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de 
naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
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KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
Kerkweg 45 1 berk  
Kerkweg 156 2 coniferen 
De Genestetlaan 30 1 naaldboom         
Duinweg of Duivelslaan 35 2 beuken en 
 2 vogelkersen
Ronde Zonnedauw 20 1 zilverberk                  
Bosserkamp 7 2 coniferen                   

Dagtekening van deze kapvergunningen is 17 februari 
2009
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-26-2009 Dennenstraat 23 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een dakopbouw
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-21-2009  Hagelingerweg 299 te Santpoort-Noord;  
 het veranderen en vergroten van een   
 woning met een uitbouw
BL-22-2009  Broekbergenlaan ong. te Santpoort-  
 Noord; het plaatsen van 8 stuks foto-  

 doeken aan het Broekbergerplein en   
 Vlugthovenplein
BL-23-2009  Kastanjestraat 42 te IJmuiden; het    
 veranderen en vergroten van een woning  
 met een uitbouw
BL-24-2009  Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis NH;   
 het veranderen en vergroten van een   
 woning met een uitbouw (voor- en zijgevel)
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ont-
heffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-263-2008  Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het   
 plaatsen van een erfafscheiding
BL-328-2008  Linie 8 te Velserbroek; het oprichten van  
 een berging
BL-378-2008  Van Dalenlaan 55 te Santpoort-Zuid; het  
 legaliseren van een erfafscheiding
BP-219-2008  Rusburglaan 15 te Santpoort-Zuid; het  
 veranderen en vergroten van de 2e    
 verdieping van een woning
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 20 februari t/m 2 april 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
ge durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-288-2008  Rijk de Waalweg ong. te Velsen-Noord;  
 het oprichten van een ketenpark  
 (tijdelijk) 
PS-7-2009  Merwedestraat ong. te IJmuiden; verzoek  
 tijdelijke bestemmingswijziging i.v.m.  
 tijdelijk parkeerterrein
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 20 februari t/m 2 april 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
ge durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 20 februari t/m 
5 maart 2009 ter inzage.
BP-6-2009  Groninger Tjalk 9 te Velserbroek; het   
 veranderen en vergroten van een   
 woning met een dakopbouw

gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). 
Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de raad van 
de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot 
aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de 
voor zieningenrechter van de rechtbank Haarlem te 
 verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 
De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ont-
vankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend 
belang kan worden aangetoond.
 
Ter inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is 
gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van 
aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) liggen 
vanaf 16 februari 2009 tijdens kantooruren ter inzage bij 
de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden) en 
bij de openbare bibliotheek (Dudokplein 16 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 09.00 tot 
16.00 uur op maandag tot en met vrijdag en donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. De openbare bibliotheek 
is geopend op maandag, woensdag, vrijdag van 12.00 tot 
20.00 uur, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-376-2008  Kluijskenslaan 23 te Santpoort-Zuid;   
 het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-13-2009  Ver Loren van Themaatlaan 10 te   
 Velsen-Zuid; het gewijzigd uitvoeren van
  BL-282-2008 (het veranderen en ver -  
 groten van een woning met een uitbouw  
 en een berging)
BP-241-2008  Middenduinerweg 10 te Santpoort-  
 Noord; het veranderen en vergroten van  
 een woning
BP-284-2008  Waterlelie 1 te Velserbroek; het veranderen  
 en vergroten van de 1e verdieping van  
 een woning      
BP-285-2008  Stationsweg 103 te Velsen-Zuid; het    
 veranderen van een kantoorpand
BP-299-2008  Geleenstraat 33 te IJmuiden; het veranderen  
 en vergroten van de 2e verdieping van  
 een woning
 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning worden 
in gediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-3-2009  Oude Pontweg 1 te Velsen-Zuid; het slopen  
 van 2 liftinstallaties in ventilatiege -  
 bouwen 10N en 10Z
 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning worden 
in gediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
 
MONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-13-2009  Ver Loren van Themaatlaan 10 te   
 Velsen-Zuid; het gewijzigd uitvoeren van
 BL-282-2008 (het veranderen en ver-   
 groten van een woning met een uitbouw  
 en een berging)
 
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit  binnen een termijn van 6 weken ingaande op 
de dag na ver zending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Bij verzending van het beroepschrift schorst de 
 werking van het besluit niet. Op grond van  artikel 8.1 
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden de voor zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ 
Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te 
 treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.


