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Koopgoot van de baan
IJmuiden - Er komt geen 
koopgoot op de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. De 
gemeente Velsen en Multi 
Vastgoed hebben de in 2011 
afgesloten samenwerkings-
overeenkomst voor de her-
ontwikkeling van het winkel-
centrum beëindigd. 

Multi Vastgoed achtte het, ge-
let op de huidige marktomstan-
digheden en vanwege het blij-

vend ontbreken van draagvlak 
onder ondernemers, niet haal-
baar om een verdiepte win-
kelstraat te realiseren. De ge-
meente kon op haar beurt niet 
instemmen met het door MV 
ingediende alternatieve plan. 
Daarom hebben beide partij-
en de samenwerkingsoveren-
ekomst in goed overleg beëin-
digd. Over en weer zijn geen fi-
nanciële of andere claims in-
gediend. MV en de gemeente 

hebben zich beiden ingespan-
nen om dit traject tot een goed 
einde te brengen en zij betreu-
ren dan ook dat dat niet ge-
lukt is. Het beëindigen van de 
samenwerkingsovereenkomst 
houdt in dat de ontwikkelingen 
voor het centrum van IJmuiden 
weer volledig open liggen. De 
gemeente gaat zich dan ook op 
korte termijn opnieuw beraden 
op de toekomst van het cen-
trum van IJmuiden.

IJmuiden - Dinsdagavond 
waren diverse betrokken 
partijen waaronder Rijkswa-
terstaat, Provincie Noord-
Holland, Haven Amsterdam, 
de gemeente Velsen en be-
langstellenden bijeen in de 
cruiselounge van de felison 
terminal  om de nieuwste 
informatie over de geplan-
de, nieuwe zeesluis te verne-
men. En aan belangstelling 
was geen gebrek, want de 
cruiselounge was met ruim 
200 geïnteresseerden meer 
dan gevuld. onder hen diver-
se gemeenteraadsleden en 
wethouder Arjen Verkaik.

Door projectdirecteur Richard 
Jorissen van Rijkswaterstaat 
werd middels een presentatie 
de eerste, afgeronde fase van de 
planstudie getoond. Hierbij ging 
het onder meer om de tot nu toe 
uitgevoerde onderzoeken met 
betrekking tot de afmetingen 
van de sluis, de meest ideale 
ligging hiervan, de milieueffec-
ten en de technische haalbaar-
heid. Wat dit laatste betreft is 
één van de technische aspecten 
bijvoorbeeld de keuze met be-
trekking tot het type sluisdeuren 
dat toegepast zou kunnen wor-
den waarbij de beperkte ruimte 
een belangrijke rol speelt.
Een ander belangrijk punt be-
treft de mogelijke locatie van 
een nieuwe sluis met een, ge-
plande, afmeting van omstreeks 
500 x 65 meter en met een diep-
te van 18 meter. De beschikbare 

ruimte voor zo’n enorme, nieu-
we sluis is heel beperkt dus het 
wordt een kwestie van heel pre-
cies passen en meten. Temeer 
ook omdat tijdens de bouw-
werkzaamheden de huidige 
Noordersluis, die stamt uit 1929, 
in gebruik moet blijven.
Volgens de huidige planstudie 
komt de nieuwe sluis te liggen 
tussen de huidige Noordersluis 
en de Middensluis. Dit heeft te 
maken met een aantal nauti-
sche aspecten waarbij mede het 
feit een belangrijke rol speelt 
dat de enorme zeeschepen die 
van deze sluis gebruik moeten 
maken een zo recht mogelijke 
aanlooproute moeten hebben, 
zowel vanuit zee als vanuit Am-
sterdam. Een nadeel van deze 
geplande locatie is een milieu-

aspect, namelijk het feit dat de 
geluidsgrens van 55dB hierdoor 
in zuidelijke richting opschuift.
In het vervolg op deze planstu-
die staat nu de afronding ge-
pland van de MKBA-studie, 
wat staat voor ‘Maatschappelij-
ke Kosten/Baten Analyse’, waar-
na in het voorjaar van 2012 een 
voorkeursbesluit zal volgen. 
Daarna zal in de periode 2012 
tot 2014 de ruimtelijke orde-
ningsprocedure, het opstellen 
van een milieueffectrapportage 
alsmede een inspraakprocedure 
zijn beslag vinden. sVoor geïnte-
resseerden is vanaf heden meer 
informatie beschikbaar op de 
volgende website: www.rijkswa-
terstaat.nl/nieuwezeesluisijmui-
den (Joop Waijenberg, foto: Ko 
van Leeuwen)

Velsen-Noord – De gemeen-
te gaat een voormalige wijkpost 
aan Van Rijswijkstraat 63 in Vel-
sen-Noord te koop zetten. Het 
gaat om een stuk grond met een 
gebouw geschikt voor ‘bedrijfs-
doeleinden’. Voorheen werd dit 
pand gebruikt door Groenvoor-
zieningen. Het gaat om 374 m2 
grond. De kavel wordt openbaar 
verkocht.

Wijkpost gaat 
in de verkoop

IJmuiden aan Zee – Het colle-
ge heeft een bedrag van 220.000 
euro vrijgegeven om een aantal 
zaken rond het strand in IJmui-
den op te knappen. Zo wordt de 
hoge trap vanaf de weg naar het 
strand bij IJmuiderslag aange-
pakt, zodat deze weer goed be-
gaanbaar wordt. Ook de board-
walk voor de strandpaviljoens 
aan het IJmuiderstrand behoef-
den reparatie. Via deze houten 
boardwalk zijn de strandpavil-
joens ook goed bereikbaar voor 
mensen die niet door het zand 
willen of kunnen lopen en zelfs 
voor rolstoelers. Ook zal worden 
gewerkt aan het ‘bunkerpad’ in 
het duingebied nabij het IJmui-
derstrand. De werkzaamheden 
zouden nog voor de zomer klaar 
moeten zijn, zodat het strand 
en een deel van het duingebied 
aantrekkelijker en beter begaan-
baar worden voor wandelaars en 
gedeeltelijk voor rolstoelers. (Ka-
rin Dekkers)

Strand beter 
toegankelijk

Nu direct zelf 
uw bankzaken 
regelen via www.
rabobank.nl/
velsen!

Vier Pasen
met familie

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

VOORVERKOOP: AUGUSTA,
INDIGO, BREDERODE SPORT
EN VIA WWW.IN2DISCO.NL

ZATERDAG 10 MAART
21.00 TOT 03.00 UUR

THALIA THEATER IJMUIDEN
TICKETS 17,50 (DEUR 20,-)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Bijeenkomst Felison Terminal druk bezocht

Toelichting planstudie 
grote nieuwe zeesluis

Verbouw - onderhoud 
renoVatie

Tel. 0255-512109
www.vanwezelbouw.nl

Kunststof kozijnen
www.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N



pagina 2 8 maart 2012

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Velserbroek, 
Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Rabobank organiseert
Dag van de Samenwerking 
Velsen - Op 26 mei organiseert 
Rabobank Velsen en Omstreken 
een groot evenement in het Tata 
Steel Stadion in Velsen, de Dag 
van de Samenwerking. Dit fees-
telijke evenement start om 12.00 
uur en eindigt om 17.00 uur. Al-
le inwoners van de regio Velsen 
zijn van harte uitgenodigd! 
In 2012 - het Jaar van de Coö-
peratie - laat Rabobank Velsen 
en Omstreken een breed publiek 
actief kennis maken met de co-
operatieve grondslag van de Ra-
bobank.
Mathijs Smit, directievoorzitter 
van Rabobank Velsen en Om-
streken: ,,De kern van een coö-
peratie is samenwerken om din-
gen voor elkaar te krijgen. Met 
de Dag van de Samenwerking, 
op 26 mei, laten wij samen met 
onze leden, medewerkers en tal-
loze organisaties en instellin-
gen zien wat je kunt bereiken in 
een gemeenschap als je samen-
werkt. En welke rol Rabobank 
daarin kan spelen. Wij gaan met 
elkaar de uitdaging aan om door 

samenwerking een aantal inspi-
rerende ideeën te realiseren, die 
bijdragen aan de gemeenschap 
van Velsen, Haarlemmerliede en 
Spaarndam. Deze uitdaging past 
bij Rabobank. De coöperatie ge-
dachte zit tenslotte al vanaf on-
ze oprichting (1896) in ons da-
gelijks handelen.’’
Tijdens de Dag van de Samen-
werking gaan de groepen die 
zich bezighouden met de rea-
lisatie van de ideeën hun idee 
presenteren aan het grote pu-
bliek en support werven. Dit 
doen zij op een ludieke, creatie-
ve en interactieve manier. Daar-
naast vinden in het stadion di-
verse andere activiteiten plaats 
en zijn er optredens van locaal, 
regionaal en nationaal bekende 
artiesten op een groot centraal 
podium. Smit: ,,Iedereen die wil 
ervaren wat je door coöperatie 
kunt bereiken en een leuke fees-
telijke dag wil hebben, nodig ik 
uit op zaterdag 26 mei naar de 
Dag van de Samenwerking in het 
Tata Steel Stadion te komen.’’

Jeugdzorg wordt 
gemeentelijke zorg
Velsen - Het kabinet Rutte heeft 
bepaald dat per 1 januari 2015 
de Jeugdzorg door gemeenten 
moet worden uitgevoerd. Voor-
waarde daarbij is dat er samen-
werking met andere gemeenten 
wordt gezocht. Daarvoor heeft 
het Rijk geld beschikbaar ge-
steld. 
De gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest hebben 
al samenwerking gezocht en ge-
vonden in het toekomstig be-
leid Jeugdzorg. Daarbij bordu-
ren zij voort op de samenwer-
king voor het Centrum Jeugd en 
Gezin, waarin Jeugdzorg een on-
derdeel kan worden. Wethouder 
Baerveldt zei dat de samenwer-
king hierover heel goed bevalt.
,,We gaan in stappen werken 
aan het toekomstig beleid. Om-
dat er toch flink zal moeten wor-
den bezuinigd, gaan we kijken 
hoe we de Jeugdzorg op een ef-
ficiënte manier kunnen inrichten. 

Daarbij moeten we zorgen dat 
er geen deskundigheid verloren 
gaat, door samenwerking met 
bestaande instanties. Preventie 
wordt een heel belangrijke pei-
ler in de nieuwe Jeugdzorg. We 
hebben al veel beleid dat mooi 
in Jeugdzorg past, zoals Passend 
Onderwijs en toegespitst beleid 
voor vroegtijdige schoolverla-
ters. Door preventie voorkom je 
dat kinderen in problemen ra-
ken en dat er dan dure oplossin-
gen nodig zijn om ze weer op het 
rechte pad te krijgen. Wel gaan 
we scherp kijken of er geen dub-
bele taken worden uitgevoerd, 
want daar kunnen we goed op 
bezuinigen. Alleen met de vier 
gemeenten redden we het niet, 
er zal zeker ook regionaal be-
leid nodig zijn op het gebied van 
jeugdbescherming en reclasse-
ring. Hoe dat vorm krijgt zullen 
we in de komende jaren vaststel-
len.’’ (Karin Dekkers)
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Donderdag 8 maart
Band Spinvis Instore optre-
den om 16.00 uur bij cd-zaak 
North End, Marsmanplein, 
Haarlem-Noord.
Internationale Vrouwendag 
in De Koe in Velserbroek. Van 
19.00 tot 23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Kantje Boord’ met Jon van 
Eerd en Vera Mann. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Conny Janssen 
‘Meer Ruis’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Spinvis en 
Lola Kite is uitverkocht. Kleine 
zaal: 224.00 uur. LOS! Toegang 
5,-, gratis voor studenten (van-
af 18 jaar. Café: Pontiak. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 9 maart
Expositie in het voormalig 
postkantoor aan de Kanaal-
straat 61 zwart in IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Grote voorjaars- en zomer-
kleding- en speelgoedbeurs 
in De Hoeksteen, De Weid 24 
in Verlerbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
SC Telstar-Go Ahead Ea-
gless. Aanvang 20.00 uur.
Belle Bonne in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Operette ‘Die Lustige Witwe’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Iron 
Lady’. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Productiehuis 
Brabant speelt ‘Toen we nog 
deden alsof de snelweg een ri-
vier was’ op de Repetitiezolder 
(niet toegankelijk voor invali-
den). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Good Meat (EP-
presentatie), Bats Krew dj-
team. 21.00 uur. Toegang 7,50. 
Café: Haarlemse Popscene. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 10 maart
Expositie in het voormalig 
postkantoor aan de Kanaal-
straat 61 zwart in IJmuiden. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Circus Sijm op het Vestings-
plein in Velserbroek. Om 13.30 
en 16.00 uur.
North End, cd-zaak op Mars-
manplein, Haarlem: optreden 

singersongwriter Blaudzun om 
15.00 uur. 
Watervliet, Doelmanstraat, 
Velsen-Noord: country line-
danceavond, van 20.00 tot 
24.00 uur. Entree 3 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Iron 
Lady’. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Productiehuis 
Brabant speelt ‘Toen we nog 
deden alsof de snelweg een ri-
vier was’ op de Repetitiezolder 
(niet toegankelijk voor invali-
den). Aanvang 20.30 uur.
In2disco in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Van 21.00 tot 03.00 uur. 
Met o.a. optreden Miss Brown.
Voorronde IJmondpopprijs 
in bar Lua, Hofl anderweg, Be-
verwijk. Vanaf 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Blaud-
zun en Dyzack. Uitverkocht. 
Café: Haarlem Reggae Move-
ment. 21.30 uur. Toegang gra-
tis. Dommelsch zaal: Multi-
groove presenteert Masters of 
the Chapel. 23.00 uur. Toegang 
18,50 vvk/22,50 add. Vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: Dikke Dub-
step: N-Type en Bare Noize. 
23.00 uur. Toegang 12,- vanaf 
18 jaar.

Zondag 11 maart
Grote rommelmarkt in sport-
hal IJmuiden-Oost. Van 09.00 
tot 15.00 uur.
Lifestyle & Fashion Event op 
Landgoed Waterland, Rijksweg 
116, Velsen-Zuid. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Met mode- en roof-
vogelshow, incl. high tea. En-
tree 17,50 euro.
Expositie in het voormalig 
postkantoor aan de Kanaal-
straat 61 zwart in IJmuiden. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Postzegelruilbeurs in Buurt-
centrum de Spil, Frans Hals-
straat 29, IJmuiden. Van 11.00 
tot 15.00 uur.
Koffi econcert van de Velser 
Gemeenschap in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 12.30 uur.
Circus Sijm op het Vestings-
plein in Velserbroek. Om 13.30.
Restaurant IJmuiden aan 
Zee, Kennemerboulevard, 
IJmuiden: optreden Cock Zwa-
nenburg. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Iron 
Lady’. Aanvang 14.30 uur.
Wilson Legacy live bij Café 
Terras Fort-Zuid aan de Boe-
zemkade 11 in Spaarndam. 
Vanaf 15.00 uur.
Piano Quatre Mains in ‘t 

Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Zangdienst in het Kruispunt, 
kerk in Velserbroek. Met Leger 
des Heils. Aanvang 16.00 uur. 
Kerk open vanaf 15.30 uur.
Circuit Culinair in de Philhar-
monie Haarlem. Van 16.00 tot 
21.00 uur. Zie ook www.circuit-
culinair.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Jimmy’s Gang 
(cd-presentatie) in Stage Café. 
Aanvang 17.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Patroquiz met dj’s Hit-
meister & roots Controller. 
14.30 uur. Toegang 10,- per 
team/toeschouwers gratis.
Crisisbal bij Danscentrum 
ter Horst, Trompstraat 12, 
IJmuiden. Entree: bijdrage voor 
Voedselbank. Aanvang 20.30 
uur.
 uur uur

Maandag 12 maart
Popkoor Si Volta open repeti-
tie vanaf 20.15 uur in het nieu-
we gemeentehuis van Bever-
wijk aan het Stationsplein.

Dinsdag 13 maart
Openbare vergadering Fiet-
sersbond Velsen in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduin-
plein 3-5 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Het Diner’ van Herman Koch. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Earth, Mount Ee-
rie en Ô Paon. 20.00 uur. Toe-
gang 16,-.

\\ Woensdag 14 maart
Alzheimer Café theater met 
troubadour in Biblioheek Vel-
sen, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.30 uur. Toe-
gang gratis.
Kinderkleding- en speel-
goedbeurs bij De Molenweid, 
Sluisweid 9 in Velserbroek. Van 
19.30 tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper in succes-
show ‘Dan maar niet gelukkig’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Iron 
Lady’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: MKZ-Bandjesavond. 
20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 15 maart
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper in succes-
show ‘Dan maar niet gelukkig’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Carnage’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Irrational Library. Geoff 
Berner met speciale gast Klez-
mic Zirkus. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, voor studen-
ten gratis. Vanaf 18 jaar.

De IJmondtrekkers
spelen mee in iScout
IJmuiden - iScout is een inter-
netspel voor Scouts. Creativi-
teit, samenwerking en internet 
zijn belangrijke ingrediënten. 
iScout 2012 werd gespeeld op 
zaterdagavond 3 maart 2012 en 
de stam van Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers nam ook deel.
Tijdens de avond spelen Scou-
tinggroepen online tegen elkaar 
door vragen over allerlei lan-
den en culturen te beantwoor-
den en door uitdagende, gek-
ke en creatieve opdrachten uit 
te voeren en deze vast te leggen 
op foto of fi lm. Gedurende vier 
uur moest de stam onder ande-
re blikgooien met sinaasappels 
in de supermarkt, lichtfl itsen 
op de foto zetten door een lan-
ge sluitertijd te gebruiken, maf-
fe fi lmpjes maken over de Dal-
tons en nog veel meer.
Voor het beantwoorden van alle 

landenvragen was in het club-
huis aan de Heerenduinweg 
een crisiscentrum ingericht met 
allerlei computerapparatuur. 
Door volop gebruik te maken 
van de kennis die men bezit, de 
zoekmogelijkheden van internet 
en associatief denken kwamen 
er toch bestemmingen uit. Dat 
was een heel gepuzzel!
Met een team van slechts elf 
personen werden alle opdrach-
ten volbracht. In de eindstand 
waren de IJmondtrekkers 50ste 
van de 140 deelnemende scou-
tinggroepen. Geen slecht resul-
taat voor de eerste keer. Vol-
gend jaar doen ze weer mee.
De stam is een speltak voor ie-
dereen boven de 18. Ook ken-
nismaken met scouting? Ga dan 
op zaterdag 31 maart ’s mid-
dags langs bij de clubhuizen bij 
de Survival voor 18+ dag.

Expositie Erna van 
Mondfrans in Parterre
Velsen-Zuid - In Parterre, de 
expositieruimte in het Raad-
huis voor de Kunst in Velsen-
Zuid, zijn vanaf zondag 11 maart   
schilderijen te zien van Erna van 
Mondfrans (1931). Onderwerp 
zijn huizen en bomen, vooral de 
typische Zuid-Franse platanen. 
Vanuit haar atelier in de Pyre-
neeën trekt Erna erop uit om te 
schetsen. Terug in het Noord-
Hollandse Kolhorn, worden die in 
olieverf op het doek uitgewerkt. 
Het zijn composities in sterke, 
eenvoudige vormen die een ver-
vreemdend effect hebben. Het 
doek is ook wel onderverdeeld 
in rechthoeken of vierkanten, 
waarin weer bomen staan. Een 
moerbeiboom spreidt zijn kruin 
zeer breed uit over de diagonaal 
van een vierkant doek dat daar-
om ook op zijn punt hangt. 
Huizen, eigenlijk portretten van 
huizen, zijn een ander thema, op 
een kleiner formaat geschilderd. 
Erna van Mondfrans: ,,Waarom ik 
maak wat ik maak, daarop kan ik 
geen antwoord geven. De wens 
om te schilderen en dingen te 
maken is van dringende aard en 

gaat maar door. Het is mijn red-
ding want zonder dat is het leven 
wel moeilijk. Als ik werk en het 
wordt wat, dan ben ik ‘op reis’ en 
kan de hele wereld aan.’’ 
Erna van Mondfrans kreeg haar 
opleiding in grafi sche technie-
ken en illustratie, aan de Kunst-
nijverheidsschool in Amsterdam, 
tegenwoordig Rietveldacademie.
De opening vindt plaats op zon-
dag 11maart om 16.00 uur. De 
expositie is van 11 maart tot en 
met 8 april te zien aan Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid en is ge-
opend van donderdag tot en met  
zondag van 14.00 tot 1700 uur.
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Spaarndam - Zondag 11 maart 
vanaf 15.00 uur staat in Café Ter-
ras Fort Zuid een optreden ge-
pland van de band Wilson Lega-
cy. De band kwam in de zomer 
van 2008 in Assen tot stand. De 
groep, bestaande uit vier door-
gewinterde muzikanten en een 
‘sound and vision man’, sloot zich 
een aantal dagen op in de stu-
dio om de basis te leggen voor 
een eigen muziekstijl die zich 
het beste laat omschrijven als 
Blue-eyed Soul, een mengeling 
van Soul, Funk, Blues en Pop. 
De muziek is rauw, opzwepend 
soms gevoelig maar altijd ge-
speeld met  bezieling. De naam 
Wilson Legacy is een verwij-
zing naar de erfenis die soulle-
gende Wilson Pickett de wereld 
schonk. De kwaliteit van de ei-
gen muziek, plezier op het podi-
um en interactie met het publiek 
zijn de drie peilers waar de band 
op is gebouwd. Dus wie zin heeft 
in een zondagmiddag swingen 
of gewoon luisteren is van harte 
welkom in Café Terras Fort Zuid.  
Zie ook www.fort-zuid.nl.

Wilson Legacy 
in Fort Zuid

IJmuiden - Zondagmiddag 11 
maart om 17.30 uur is de CD pre-
sentatie van Jimmy’s Gang in 
het Stage Café in het Witte The-
ater. De opnames voor de nieu-
we CD van J.G. werden vorig jaar 
opgenomen door Paul Maas tij-
dens het concert dat J.G. gaf 
voor stichting A.L.S., een ernsti-
ge spierziekte, in het Witte The-
ater. Natuurlijk zal Jimmy’s Gang 
ook optreden. Sinds de jaren ne-
gentig is Jimmy’s Gang op me-
nig podium, feest en muziek-ca-
fé te horen geweest. De door de 
wol geverfde Jimmy speelde on-
der meer bij Brood, Binberg en 
de gebr. La Porte en formeer-
de hierna zijn Gang. Een concert 
van J.G. is een plaatje van een 
verrassend swingend avondje 
met een breed scala aan stijlen 
zoals funk, soul en southern rock 
wat wordt aangevuld met eigen 
werk, en gekenmerkt wordt door 
dynamiek afgewisseld door in-
getogen ballads van bijvoorbeeld 
Willy de Ville. Jimmy’s Gang be-
staat uit de charismatische front-
man Jimmy Sterman, gitarist Pe-
ter Bekker die in de rug ge-
steund worden door de strakke 
ritmesectie van drummer Pieter 
Voogt, bassist Hein Piscaer en 
toetsenist Erwin Aubroek. Aan-
vang 17.30 uur.

Jimmy’s Gang

IJmuiden - Zondag 11 maart 
wordt in Sporthal IJmuiden-Oost  
aan het Tiberiusplein 6 (tegen-
over het politiebureau), telefoon 
0255-517821, een grote rommel-
markt, met veel oude spullen zo-
als lp’s, boeken, kleding enzo-
voort, georganiseerd. De rom-
melmarkt wordt gehouden van 
09.00 tot 15.00 uur. 

Rommelmarkt

Leerlingen Zandloper 
schitteren in musical
IJmuiden - In een paar we-
ken met de hele school een vol-
waardige musical op de plan-
ken neerzetten is een toppresta-
tie van de leerlingen van basis-
school de Zandloper. Als afslui-
ting van een project over Egyp-
te, waarin de leerlingen zich ver-
diept hebben in de oudheid en 
geschiedenis, werd afgelopen 
week door alle leerlingen van 
de school de musical ‘De macht 
van de Farao’ opgevoerd.
In de theaterzaal van het Ich-
thus Lyceum werden de ruim 
350 toeschouwers meegesleept 
met muziek en dans door de ge-
schiedenis van Egypte. De we-
ken voorafgaand aan de voor-
stelling hebben de leerlingen 
onder leiding van choreografe 
en regisseuse  Charis de Ruijter  
de liedjes , dans en teksten ge-
oefend.
In de klas leerden de kinderen, 

ondersteund door  de leerkrach-
ten, meer over het oude Egypte 
en werden diverse  kunstwerken 
uit Egypte (na-) gemaakt zodat 
de school een klein oudheid-
kundig museum werd.
Voorafgaand aan de  musical 
was er een speurtocht door de 
school zodat ook alle ouders en 
belangstellenden konden zien 
wat de leerlingen de afgelopen 
periode geleerd hebben.
Directeur van de Zandloper 
Martin van der Bijl: ,,Het unie-
ke van dit project  en de musi-
cal is dat de hele school eraan 
heeft meegewerkt. Van groep 
1 t/m 8 zijn de leerlingen hier-
bij actief betrokken geweest en 
is het team in staat geweest om 
de diverse vakken die we geven  
op school te verbinden tot een 
prachtig kunstproject met als 
hoogtepunt de afsluitende mu-
sical.’’

Wonen in de watertoren
IJmuiden - De watertoren van 
IJmuiden heeft een ware meta-
morfose ondergaan. En deze ge-
daantewisseling is nu ook van-
uit de wijde omtrek te zien, want 
de toren is na bijna 2 jaar reno-
veren weer in haar volle glorie te 
bewonderen. 
In juni 2010 werd begonnen met 
de renovatie van het bijna hon-
derd jaar oude en ruim veer-
tig meter hoge monument. Voor 
ontwikkelaar Rijksmonumen-
ten Zeeland BV, Baltic Bouw uit 
Middelburg en Janus Makelaar-
dij uit IJmuiden het begin van 
een spannend project. Enerzijds 
zou de watertoren een enorme 
verandering ondergaan, ander-
zijds moest juist het originele, 
karakteristieke karakter behou-
den blijven.
Terwijl er in de toren nog vol-
op werd gesloopt (het water-
bassin, reservoir en meer dan 
300.000 kg beton moesten wor-
den verwijderd!), verkocht Janus 
Makelaardij in de tussentijd al 

twee appartementen. Deze ko-
pers zijn zeker dapper te noe-
men, want de contouren van de 
woonruimten waren op dat mo-
ment nog niet eens zichtbaar.
Inmiddels hebben zij tevreden 
hun intrek genomen en staan er 
nog negen unieke appartemen-
ten te koop. Alle appartementen 
zijn gelegen op hun eigen ver-
dieping en bereikbaar via de lift 
in het midden van de toren. De 
fantastisch grote raampartijen 
rondom bieden over zowel de 
Noordzee en de Kennemerdui-
nen, als over Corus en Amster-
dam een bijzonder uitzicht.  De 
afwerking is luxe en hightech te 
noemen en bovendien is geen 
van de appartementen hetzelf-
de!
Wilt u – letterlijk en figuurlijk – 
op hoog niveau wonen? Op za-
terdag 17 maart 2012 (11.00 tot 
14.00 uur) opent de watertoren 
zijn deuren (alleen op afspraak). 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Janus Makelaardij.

Meer activiteiten Action 
Planet in Zuiderscheg
Velsen-Zuid - ActionPlanet zal 
de komende vijf jaar haar activi-
teiten op het voormalig Zandde-
pot in de Zuiderscheg uitbreiden 
en intensiveren. Daarvoor zijn 
eind 2011 overeenkomsten on-
dertekend tussen recreatieschap 
Spaarnwoude, Action Company 
en Grondbank GMG.
Het afgelopen jaar zijn de ge-
meente Velsen, de Milieudienst 
IJmond en de grondeigenaar 
Staatsbosbeheer al akkoord ge-
gaan met de functiewijziging van 
het voormalig zanddepot.  Acti-
onPlanet maakt al langer gebruik 
van het terrein op basis van jaar-
lijkse contracten, en krijgt nu de 
gelegenheid om uit te breiden. 
De locatie tussen twee snelwe-
gen (de A9 enA22) maakt de plek 
ideaal voor de activiteiten van 
ActionPlanet; offroad quad rijden 
in combinatie met bijvoorbeeld 
Segway toertochten, boogschie-
ten, GPS-trials en zeskampen. 
ActionPlanet werkt ook samen 
met Paintball Spaarnwoude en 
SnowPlanet, die zich op wande-
lafstand bevinden van de Zuider-
scheg.  De locatie, met de naam 

Action Valley, zal de komende 2,5 
jaar door Grondbank GMG wor-
den voorzien van 150.000 m3 
hergebruiksgrond. Met die grond 
wordt op het evenemententerrein 
een spannend en groen geheel 
aangelegd, dat onder andere ge-
schikt is voor 4x4 rijden, met een 
apart parcours voor kinderen en 
behendigheidsparkoersen voor 
verschillende niveaus. Op langere 
termijn wil ActionPlanet investe-
ren, bijvoorbeeld in een overdek-
te accommodatie zodat het he-
le jaar door activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Elke laatste zon-
dag van de maand kunnen par-
ticulieren individueel inschrijven 
via info@actionplanet.nl of 020 
4160680.

Moeder aller sporten
IJmuiden - Iedere maandag-
avond geniet een aantal 50-plus-
sers van de ‘Moeder van alle 
sporten’. En dat houdt in dat een 
leuke club mannen in de leeftijd 
van 60 tot 80, dus iets meer dan 
50 jaar, genieten van een spor-
tieve avond. Onder leiding van de 
sportleraar, die ook heel enthou-
siast is, gaan ze zaaloefeningen 
en matoefeningen doen, eenieder 
met zijn eigen kunnen en met be-
grip voor elkaar. Na heerlijk alles 
los gewerkt te hebben, dit noe-
men ze dus gymnastiek, gaan ze 

volleybal spelen met veel plezier. 
De groep sport al een jaar of 15 
met elkaar, meestal is het de leef-
tijd die parten gaat spelen, waar-
door sporters afscheid moeten 
nemen van de club. Deze avond 
houdt de mannen jong en dat 
zouden zij graag met meerderen 
willen delen. Ga langs, sport mee 
en het is vrijwel zeker dat je blijft.  
Dit kan alleen bij RKGV Velsen en 
daar zegt men ook: ‘Gymnastiek 
is de moeder van alle sporten’. De 
club is iedere maandagavond om 
19.00 uur in de Heerenduinzaal.
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Lev Bijouterie verrijking 
voor de Kennemerlaan
IJmuiden - Sinds drie weken 
is de Kennemerlaan weer een 
mooie zaak rijker: Lev Bijoute-
rie, een speciaalzaak in siera-
den, horloges en tassen. Een wa-
re snoepzaak voor de vrouw dus. 
Hoewel er ook voor de mannen 
mooie horloges en kettingen zijn.
Lev Bijouterie heeft een prachti-
ge uitstraling met mooie vitrine-
kasten vol prachtige sieraden in 
een ruim pand. Het mooie is ech-
ter de betaalbaarheid van de sie-
raden en tassen. Voor elke beurs 
is hier iets moois te vinden. Met 
oorhangers vanaf een paar eu-
ro is hier al een mooie cadeau of 
hebbedingetje te vinden. Maar 
ook wie wat meer kwaliteit zoekt, 
zal aan haar trekken komen, met 
zilveren sieraden en zoetwater-
parels. En toch nog steeds aan-
trekkelijk geprijsd.
Asih Lever runt haar sieraden-
winkel met veel plezier. Zowel 
het inkopen als het verkopen 
heeft zij in de vingers. Wie bij Lev 
Bijouterie rondkijkt zal opmer-
ken dat van alle sieraden slechts 

een exemplaar aanwezig is en 
dat biedt een zekere exclusivi-
teit. Verder is er ook voor ieders 
smaak wat moois te vinden. Of je 
nu houdt van felle kleuren, fris 
wit, glitter en glamour, blingbling 
of sierlijke vormen, er is altijd iets 
heel moois bij Lev te vinden. 
Ook op het gebieden van tassen 
is er veel keuze. Met het voorjaar 
en de zomer voor de boeg heeft 
Asih gekozen voor felle kleu-
ren, wit en mooie bloemdessins. 
Rood is ook een kleur die terug 
komt bij de sieraden. 
Ook heel apart zijn de horloges 
bij Lev Bijouterie. Conform de 
mode zijn de klokjes groot. Des-
gewenst is er veel blingbling. De 
horloges van Uomo & Donna zijn 
bovendien verkrijgbaar in mooie 
cadeauverpakkingen. 
Lev Bijouterie is te vinden aan 
Kennemerlaan 114, naast Abe-
lia Fleuristen. De openingstijden 
zijn van dinsdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie de kortingsbon bij de adver-
tentie voor meer voordeel.

Top-dj Erick E op
eerste editie In2dance
Velsen-Zuid - Aan de voor-
avond van het eerste lustrum 
van In2disco is deze week een 
nieuw feestconcept gelanceerd. 
De eerste editie van In2dan-
ce, zoals het feest gaat heten, 
vindt op zaterdag 21 april plaats 
in SnowPlanet. Met Erick E haalt 
de organisatie meteen één van 
de bekendste dj’s van Neder-
land in huis.
‘In2dance wordt een ouder-
wets vet housefeest waarbij al-
les draait om de muziek, aldus 
organisator Friso Huizinga. ‘We 
hebben bewust gekozen voor 
een line-up met dj’s die al ja-
ren meedraaien, zoals Erick E, 
Tettero, Rob Boskamp en Good 
Old Dave. Zij weten wat ervoor 
nodig is om een goed feest met 
de juiste sfeer neer te zetten. De 
ondertitel van het feest is For the 
love of house. De beats zijn het 
belangrijkste ingrediënt van In-
2dance.’
In2dance richt zich op feest-
gangers die behoefte hebben 
aan een kwalitatief hoogwaar-
dig housefeest met ‘volwassen’ 
extraatjes zoals luxe fingerfood, 
een champagne- en cocktail-
lounge en een betrouwbare 
taxiservice. ‘SnowPlanet is een 
ideale locatie voor een feest van 
deze omvang’, stelt Huizinga. 
‘De samenwerking verloopt tot 
nu toe geweldig. Wij zijn allebei 
enthousiast aan de slag gegaan 
met de organisatie en gezien de 
vele positieve reacties heb ik er 
het volste vertrouwen in dat het 
feest een succes gaat worden.’

Headliner van In2dance is Erick 
E (foto). Als resident van House-
quake en Sensation behoeft hij 
nauwelijks introductie. Dat geldt 
ook voor Rob Boskamp en Good 
Old Dave, die vaker op feesten 
van deze organisatie hebben 
gedraaid. Haarlemmer DJ Tet-
tero is regelmatig te vinden in 
Club Air in Amsterdam en Club 
Stalker in Haarlem. Hij weet dus 
wat er speelt in de hedendaagse 
dancescene. De line-up wordt 
compleet gemaakt door Sick In-
dividuals, twee jonge dj/pro-
ducers uit Haarlem die volgens 
kenners bezig zijn aan het jaar 
van hun grote doorbraak.
Kaarten voor In2dance kosten 
18,50 euro en zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij SnowPla-
net, de Jutter/de Hofgeest, Bre-
derode Sport, Hair-In en via Fa-
cebook. De minimum leeftijd is 
21 jaar. Op de hoogte blijven? 
Meld je aan op www.facebook/
intodance. Zie ook www.snow-
planet.nl. (foto: Mike Breeuwer)

IJmuiden - Vanwege ziek-
te kon helaas het geplande op-
treden op 26 februari van zan-
ger Cock Zwanenburg bij Res-
taurant IJmuiden aan Zee niet 
doorgaan. Cock zou optreden 
vanwege het tienjarig bestaan 
van het restaurant, waar hij re-
gelmatig optreedt. Ook deze zo-
mer is hij meermaals van de par-
tij. Maar eerst zal Cock op zon-
dag 11 maart een groots en ge-
zellig optreden geven in Restau-
rant IJmuiden aan Zee. Het op-
treden begint om 14.00 uur en de 
entree is gratis.  

Cock gaat los

AWV Eigen Haard 
vervangt open geisers
IJmuiden - AWV Eigen Haard is 
een actie gestart om open gei-
sers van huurders te vervangen 
door een gesloten  geiser of cv-
installatie. De woningcorpora-
tie heeft haar huurders die nog 
een open geiser hebben, aange-
boden een nieuwe installatie te 
plaatsen. Bewoners betalen wel-
iswaar een huurverhoging voor 
vervanging van de open geiser, 
maar krijgen daar een geiser of 
cv-installatie voor terug die beter 
is voor de gezondheid en meer 
wooncomfort biedt. 
Overigens heeft AWV Eigen 
Haard al jarenlang het beleid om 
open geisers te vervangen voor 
gesloten modellen of cv-instal-
laties. De corporatie heeft dan 
ook nog maar enkele woningen 
met een open geiser. Deze gei-
sers worden jaarlijks goed onder-
houden door erkende installatie-
bedrijven. 
De met enige regelmaat terugke-
rende berichten in de media over 
slachtoffers door koolmonoxi-
devergiftiging waren aanleiding 
voor de actie. In een brief biedt 

de woningcorporatie de bewo-
ners aan om tegen betaling van 
een huurverhoging een gesloten 
toestel te laten plaatsen. Ook in-
formeerde de corporatie de be-
woners over de maatregelen die 
AWV Eigen Haard treft aan de 
nog aanwezige open geisers en 
wat de bewoner zelf kan doen om 
problemen te voorkomen. 
Koolmonoxide ontstaat bij onvol-
ledige verbranding van stoffen 
als olie, gas en hout. Dit kan in 
huis bijvoorbeeld een open gei-
ser, gaskachel of oude verwar-
mingsketels zijn. Vooral in oude-
re woningen komen ze nog voor. 
Zo een open verbrandings toestel 
stoot verbrandingsgassen (waar-
onder koolmonoxide) uit die 
slecht  zijn voor de gezondheid. 
Koolmonoxide (CO) is een zeer 
giftig gas, dat niet zichtbaar is en 
geen geur heeft. Het wordt bo-
vendien veel sneller in het bloed 
opgenomen dan zuurstof, met 
als gevolg dat er zuurstofgebrek 
in belangrijke organen ontstaat. 
Hoge concentraties kunnen lei-
den tot koolmonoxidevergiftiging.

Koffieconcert in de 
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Op zondag 11 
maart kunt u tijdens een Koffie-
concert, onder auspiciën van de 
Velser Gemeenschap, getuige 
zijn van een spetterend optreden 
in de Engelmunduskerk in Oud-
Velsen van de Big Band Velsen 
tezamen met Sparkle. Beide on-
der leiding van dirigent Frank 
Anepool. 
Om 12.30 uur beginnen de da-
mes aan een onder andere The 
Phantom of the Opera en Rol-
ling in the Deep van Adèle. Het 
koor bestaat uit 65 enthousiaste 
vrouwen; zij zingen vooral ever-
greens, ballads, pop en musi-
calsongs. Nieuwe leden kun-
nen zich nog aanmelden. Zij re-
perteren in de aula van de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat in Vel-
serbroek. Op woensdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur. Meer in-
formatie: Linda Aland, telefoon 
0255-518131 of alandkrom@
kpnmail.n. Zie ook www.sparkle-

velsen.nl. De Big Band Velsen, 
onderdeel van het Kunsten Cen-
trum Velsen, is een dynamische 
band met een pakkende sound. 
Jazz standards, Latin Jazz en re-
cente stukken staan op het re-
pertoire. Er is plaats voortrom-
bonisten. Kom luisteren en wie 
geïnteresseerd is om te komen 
meespelen kan op maandag-
avond langskomen (al dan niet 
met instrument), repetitie van 
20.00 tot 21.30 uur of bellen met 
Dick Wardenier, telefoon 0255–
513467 of d.wardenier@quick-
net.nl. Evenals bellen met Frank 
Anepool, telefoon 06–22510992 
of frankanepool@tiscali.nl.
Als u van dit concert heeft ge-
noten kunt u uw waardering la-
ten blijken in een mandje bij de 
uitgang van de kerk. Uiteraard 
geheel vrijblijvend. U vindt alle 
koffieconcerten van de VG voor 
2012 op www.develsergemeen-
schap.nl.

Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de waterschaps- 
en gemeentelijke belastingen 
weer ontvangen? En twijfelt u of 
u misschien recht heeft op kwijt-
schelding? De Formulierenbri-
gade Velsen kan samen met u 
kijken of u mogelijk in aanmer-
king komt voor kwijtschelding 
van de belastingen. Ook bieden 
de consulenten van de Formu-
lierenbrigade Velsen, indien ge-
wenst, hulp bij het invullen van 
de aanvraag. Verder kunnen zij u 
informeren over andere voorzie-
ningen waar u mogelijk recht op 
heeft. Om een afspraak te maken 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen, belt u met telefoonnummer 
088-8876900. Dit telefoonnum-
mer is bereikbaar op maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 
17.00. U kunt ook een afspraak 
via de e-mail maken. Stuur dan 
een e-mail naar formulierenbri-
gadevelsen@socius-md.nl. De 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de 
Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden. 
De medewerkers van de Formu-
lierenbrigade Velsen komen, in-
dien nodig, ook op afspraak bij 
u thuis. De Formulierenbrigade 
Velsen houdt nu ook in samen-
werking met Stichting Welzijn 
Velsen spreekuur in de Schul-
pen, ingang van Diepenstraat, 
in Velsen-Noord. Dit spreekuur 
is iedere dinsdag van 9.00 tot 
12.00. Het spreekuur is uitslui-
tend op afspraak. 

Formulieren- 
brigade ook in 
Velsen-Noord

Velsen-Noord - De wijkagenten 
van Velsen-Noord hielden voor-
heen spreekuur in De Mel. Na het 
afbranden van dit gebouw was er 
enige tijd geen ruimte beschik-
baar voor het spreekuur. Sinds 
dinsdag 7 februari is het weer 
mogelijk spreekuur te houden in 
Watervliet in de Doelmanstraat. 
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
bent u van harte welkom!

Politie houdt 
spreekuur in 
Velsen-Noord
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In de bloei, 
ná het leven
Hij wilde worden begraven. Zij 
wilde worden gecremeerd.
Sinds kort is er een mogelijkheid 
om op een natuurlijke manier 
weer te worden herenigd.
Het bedrijf Re-ingreen biedt 
nabestaanden de mogelijkheid 
om van de as na crematie een 
levende herinnering te maken 
in de vorm van een boom of 
heester. Door de asresten op 
een speciale wijze te vermengen 
met het wortelbed van de boom 
of heester wordt het deels als 
voedingsstof opgenomen. Hier-
toe moet de as een jaar lang af-
gesloten in nauw contact staan 
met de wortels. Op die manier 
kunnen de wortels de vrucht-
bare bestanddelen opnemen in 
het groeiproces en kan de as 
niet wegspoelen.
De keuze van boom of heester 
is vrij. Die kan zijn gebaseerd op 
symboliek, karakter of een boom 
met speciale betekenis voor de 
overledene. Bijvoorbeeld de ei-
kenboom, die heel oud kan wor-
den, staat symbool voor stabili-
teit. Of de vlinderstruik die meer 

het spirituele symboliseert.
Het opkweken in het eerste jaar 
vindt plaats aan de hand van 
een strak protocol. Er is echter 
ook ruimte voor eigen rituelen. 
Nabestaanden kunnen daar-
toe de aula bezoeken waar het 
groeiproces zich afspeelt.
Na het jaar kunnen de nabe-
staanden hun dierbare naar 
haar of zijn laatste rustplaats 
brengen.
Zo zullen zij op de begraafplaats 
weer worden herenigd.
Of, zoals het bedrijf het zegt: ‘re-
incarnatie in het groen’!

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Gratis theateravond 
voor zwangere vrouwen
Velsen - Op woensdag 21 maart 
om 20.15 uur is Bastiaan Ragas 
te zien in de Stadsschouwburg 
Velsen met de voorstelling ‘Help! 
Ik heb mijn vrouw zwanger ge-
maakt’ van Kluun. Het is een mu-
zikale cabaretvoorstelling waarin 
Bastiaan alle leuke en soms ook 
minder leuke aspecten van zwan-
gerschap en baby’s bespreekt. 
Hij is een echte ‘veteraan’ op dit 
gebied met drie dochters en één 
zoon. De muziek van de voorstel-
ling is gemaakt door komisch duo 
Veldhuis & Kemper. Speciaal voor 
de zwangere vrouwen in de re-
gio heeft het theater een bijzon-
der cadeautje in petto. Zwangere 
dames mogen gratis de voorstel-
ling bezoeken. 
Bastiaan Ragas speelt de hoofd-
rol in deze herkenbare, muzikale 
en satirische theatershow, geba-
seerd op Kluun’s bestseller ‘Help! 
ik heb mijn vrouw zwanger’ ge-
maakt. Kluun beschrijft in dit ko-
mische boek voor aanstaande va-
ders wat er allemaal op je afkomt 
als je vrouw zwanger is. Bastiaan 
speelt en zingt dit openhartige 
verhaal van de bevruchting tot en 
met de bevalling. 
Bastiaan Ragas, vader van vier, 
is een echte ervaringsdeskundi-
ge. In zijn nieuwste boek ‘Maar 
je krijgt er veel voor terug’ be-
schrijft hij op humoristische wij-
ze hoe het is om vader te wor-
den. In het muzikale theaterstuk 
‘Help! Ik heb mijn vrouw zwanger 
gemaakt’ vertolkt hij de hoofdrol 

(zijn vrouw wordt gespeeld door 
Dorien Haan) en laat zien wat er 
allemaal met een man gebeurt als 
hij hoort dat zijn vrouw zwanger 
is. Over de ‘postejaculatieve de-
pressie’, bevallingsfobie en - ook 
niet onbelangrijk - hoe het zit met 
seks tijdens de zwangerschap.
De gratis kaartenactie is bedoeld 
voor dames die zwanger zijn. Bij 
minimale afname van twee kaar-
ten één vrijkaartje. Korting geldt 
niet voor reeds gekochte kaarten 
en niet in combinatie met ande-
re acties. Actiekaarten zijn uitslui-
tend telefonisch te reserveren on-
der vermelding van ‘zwanger’ via 
0255-515789. Voor aanstaande 
vaders en andere geïnteresseer-
den bedraagt de toegang vanaf 
21,50 euro, inclusief pauzedrank-
je en garderobe. (foto: Nick van 
Ormondt)

Familie Ace als Familie 
van de Lach bij SBS6 
IJmuiden - De familie Ace, een 
groep vrienden van tennisver-
eniging De Heerenduinen, strijdt  
om de titel Familie van de Lach, 
onderdeel van het program-
ma Shownieuws op SBS6. Eer-
der kwam om die reden Quin-
ty Trustfull bij de familie thuis. 
Er werd gezamenlijk een foto 
gemaakt waarop gestemd kan 
worden via de site van een be-
kend tandpastamerk.
Nu was het de beurt aan Piet 
Paulusma. De familie Ace mag 
in zijn programma reclame ma-
ken om op de familie te stem-
men. De familie Ace heeft voor-
al geprobeerd om het sportieve 
element (tennis) waarmee hun 
groep zich verbindt op een ge-
zellige wijze naar voren te bren-
gen. De familieleden hebben 
namelijk vooral heel veel ple-
zier met elkaar en denken daar-
om de titel te verdienen. Ook be-
staat hun vereniging dit jaar 40 
jaar en dit moet gevierd worden 
met leuke activiteiten zoals de 
deelname aan dit programma.
Tot maandag 5 maart kon er ge-
stemd worden op een foto van 
de familie, samen met Quin-

ty Trustfull. Van 5 tot en met 12 
maart kan er gestemd worden 
op een fotocollage van de fa-
milie Ace. Van 12 tot en met 19 
maart om 12.00 uur kan er ge-
stemd worden op een ludie-
ke foto met daarop zoveel mo-
gelijk poetsende familieleden. 
Daarnaast zijn er nog verschil-
lende opdrachten die door Oral 
B zelf worden beoordeeld en die 
ook geplaatst worden op de site. 
Hierbij moet u zeker het filmpje 
van de familie in de gaten hou-
den want dat is hilarisch.
De familie hoopt dat alle lezers 
van deze krant op de familie wil-
len stemmen. Dit kan op www.
oralb.nl U kiest dan voor ‘Fa-
milie van de lach’ en stemt na-
tuurlijk op de familie Ace. On-
der de stemmers worden iedere 
week 25 elektrische tandenbor-
stels verloot. Na de eerste ronde 
staat de Familie Ace op de twee-
de plek, zij kwamen net 20 stem-
men tekort voor de eerste plaats. 
Met een paar stemmen meer, 
moet er toch een eerste plaats 
uit te slepen zijn. Stemmen kan 
ook via Facebook/familievande-
lach.

Land of Hope and Glory
IJmuiden - Op zaterdag 21 april 
zal het Thalia Theater het decor 
zijn van een sfeervol varieté the-
ater uit de jaren ’40. Het Neder-
lands Komedie Theater presen-
teert op deze avond geheel in stijl 
als toen, de voorstelling; Land of 
Hope and Glory, waarbij herken-
bare hits en een heerlijke dosis 
humor van Nederlandse en bui-
tenlandse bodem de revue pas-
seren zoals Lou Bandy, the Ram-
blers en Snip en Snap. Ook na-
oorlogse meezingers van Glenn 
Miller, The Andrew Sisters, Vera 
Lynn en Marlene Dietrich zullen 
deze avond niet ontbreken.  
De combinatie van gezellige 
meezingers, humor en het twee 
gangendiner met koffiedessert 
uit de keuken van Augusta ne-
men u deze avond op hartver-
warmende wijze mee naar ver-
vlogen tijden, dus pure nostalgie. 

Een avondje uit om zeker niet te 
mogen missen.
Reserveer tijdig uw eigen tafel-
tje via 0255-514217. De voorstel-
ling begint zaterdag 21 april om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Toegang: 37,50 euro, inclusief 
voorstelling, twee gangendiner 
en kopje koffie met koffiedessert.

IJmuiden - Soos de Babbelaar 
houdt op zaterdag 24 maart in 
De Dwarsligger weer een gro-
te soundmix-, playbackshow. De 
aanvang is om 20.00 uur, de zaal 
gaat om 19.30 uur open. De en-
tree bedraagt 1,50 euro. Soos de 
Babbelaar is een club voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. De soos is elke tweede 
en vierde zaterdag van de maand 
in Buurtcentrum de Dwarslig-
ger.  Vanwege het 15-jarig be-
staan van de soos is er een gro-
te soundmix- en playbackshow. 
De deelnemers hebben allemaal 
een verstandelijke beperking. De 
Dwarsligger is te vinden aan Pla-
netenweg 338 in IJmuiden. 

Soundmixshow 
de Babbelaar

IJmuiden – Het college is van 
plan enkele woningen aan de 
Engelmundusstraat te laten slo-
pen. Het gaat om de even huis-
nummers 10 tot en met 16 en de 
daarachter gelegen bergruim-
ten Zuidergang 1, 3 en Tussen-
gang 6. De woningen zijn in be-
zit van de gemeente en zijn in 
bruikleen, in gebruik door anti-
krakers of staan leeg. Nu hoeven 
alleen nog de bruikleenovereen-
komsten te worden beëindigd en 
de sloopvergunningen rond zijn 
voor er kan worden gesloopt. 
Het terrein dat leegkomt is be-
stemd voor het ontwikkelingsge-
bied Velserduinplein.

Sloop huizen 
Engelmundus-
straat nabij

Heemskerk - Onbekenden 
hebben maandagochtend rond 
05.00 uur een diefstal gepleegd 
bij een casino aan de Kerkweg. 
Met een auto werd de voorpui 
van de zaak vernield, waarna een 
aantal gokkasten werd openge-
broken. Het is niet bekend of en 
wat de buit is. De politie is direct 
een onderzoek gestart. De auto 
waarmee de pui werd geramd, 
werd rond 07.00 uur aangetrof-
fen in de Don Boscostraat. Dit 
bleek een gestolen auto te zijn. 
Mensen die getuige zijn geweest 
van de ramkraak, rond 05.00 uur, 
of hebben gezien wie de bescha-
digde Ford hebbben geparkeerd 
aan de Don Boscostraat, worden 
verzocht te bellen met de politie 
in Heemskerk, via 0900-8844.

Ramkraak 
in centrum 
Heemskerk
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Groenrijkers nemen 
kijkje in nieuw pand
Velserbroek - Zondag heb-
ben medewerkers van Groenrijk 
een kijkje kunnen nemen in het 
nieuwe pand aan Rijksweg 287. 
Er werd informatie uitgedeeld en 
gesproken over de nieuwe zaak.
Klanten van Groenrijk moe-
ten nog even wachten tot ze te-
recht kunnen in de mooie nieuwe 
Groenrijkzaak. Vrijdag 16 maart 
om half tien gaat Groenrijk  Vel-
serbroek open.

Zaterdag 10 maart is de aller-
laatste verkoopdag bij Groen-
rijk Santpoort aan de Biezen-
weg. Groenrijk wil zo min mo-
gelijk planten en andere artike-
len meeverhuizen, dus worden er 
op veel producten kortingen tot 
70 procent gegeven. Daarna is 
Groenrijk tot vrijdag 16 maart ge-
sloten om medewerkers de gele-
genheid te geven alles naar het 
nieuwe tuincentrum te verhuizen.

Troubadour met theater-
show in Alzheimer Café
IJmuiden - Op dinsdag 13 
maart is er een Alzheimer Café in 
IJmuiden en dit keer met theater. 
Er is een troubadour te gast. Hij 
laat het publiek zien en beleven 
hoe op een geheel eigen manier 
contacten gelegd kunnen wor-
den en hoe men kan communi-
ceren. 
Wat de doelstellingen zijn van 
deze moderne troubadour? Ben 
Holtzer: ,,Ik breng herkenbare 
liederen en levensverhalen, ge-
dichten en poëzie. Ik wil de men-
sen laten reageren op wat ik zing 
en vertel en ze daarmee active-
ren.” Hij laat ook ruimte aan de 
ouderen om hun eigen verhaal 
te vertellen of hun lievelingslied-

je te zingen. Daar reageren dan 
vaak anderen op en zo ontstaat 
er een interactie. Holtzer: ,,Mijn 
motto is alles kan en mag, niks 
moet.’’ Meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar het Alzhei-
mercafé in de bibliotheek Velsen 
in IJmuiden. Het adres is Dudok-
plein 16 IJmuiden, boven Albert 
Hein.
Het theater is op dinsdag 13 
maart van 19.00 uur tot 21.30 
uur. Iedereen is welkom. Gra-
tis toegang én het eerste kop-
je koffie kost niets. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. Meer infor-
matie? Werkgroep Alzheimerca-
fé is overdag bereikbaar via 06-
3363872.

Blaudzun en Spinvis 
instore bij North End
Haarlem - Donderdagavond 
treedt de eenmansband van Zil-
veren Harp winnaar Erik de Jong, 
Spinvis, op in een uitverkocht Pa-
tronaat. Als warming up is er don-
derdagmiddag 8 maart om vier uur 
een instore optreden in cd-winkel 
North End aan het Marsmanplein 
in Haarlem-Noord. 
Afgelopen najaar lag het der-
de Spinvis album in de winkels. 
Het album draagt de titel ‘Tot 
ziens Justine Keller’, een album 
met dromerige pop en de ironie-
loze romantiek. Zorgvuldige lied-
jes over gebroken harten, droeve 

sneeuw en oorlog. Op zaterdag-
avond treedt singer-songwriter 
Blaudzun op in een wederom uit-
verkocht Patronaat, voor alle fans 
die niet bij dit optreden aanwezig 
kunnen zijn is er zaterdagmiddag 
10 maart om drie uur een instore 
optreden van Blaudzun en band 
bij North End. Tijdens deze instore 
zal hij een andere set spelen dan 
’s avonds.  Blaudzun heeft dit jaar 
zijn derde album uitgebracht ‘Hea-
vy Flowers’ met dit album over-
treft hij opnieuw zijn vorige werk 
en lost hij de hooggespannen ver-
wachtingen van de fans in. 

Weer schapen dood 
door loslopende honden
IJmuiden - Wie regelmatig rich-
ting het kleine strand fietst, kent 
de schapen van Jack Wilderom, 
die staan op de scheepshelling 
langs de Strandweg. Twee we-
ken geleden zijn twee van de 
drie schapen gedood door los-
lopende honden. Op de foto is 
het jongste schaap te zien. In 
het schapenhok erachter lig-
gen de twee daders, vermoeid 
na hun jachtpartij te slapen. Het 
lam van een half jaar oud is door 
een beet in de hals gedood. Het 
moederschaap is door het op-
jagen van de honden in paniek 
over de afrastering gespron-
gen en heeft bij de rails van de 
scheepshelling haar nek gebro-
ken. De ram, die tijdens de jacht-
partij op een ander veld stond, is 
gespaard gebleven. 
Jack Wilderom houdt al 25 jaar 
schapen op het gras van de 
scheepshelling. Hij is een hob-
byfokker die zeer trots is op de 
dieren. De schapen zijn van een 
zeldzaam ras, uit Kameroen, het 
is een West-Afrikaans ras, het 
enige schapenras dat geen wol, 
maar haren heeft. 
Jack werd donderdagochtend 23 
februari om acht uur ‘s morgens 
gebeld dat er een schaap dood 
was gevonden. Hij ging er met-
een naar toe en vond uit dat niet 
een maar twee schapen dood 
waren. Bovendien deed hij nog 
een verrassende vondst: in de 
schuilplaats van de schapen la-
gen twee honden te slapen. Hij 
sloot de honden direct op en 
belde het telefoonnummer dat 
op de penning van een halsband 

hing. De eigenaar van de hon-
den, uit Amsterdam, was dol-
blij dat de honden waren gevon-
den. De twee waren op woens-
dagmiddag vanaf IJmuiderslag 
tijdens het uitlaten verdwenen. 
Het bericht dat de honden scha-
pen hebben gedood, werd met 
schrik ontvangen. Jack heeft de 
toezegging gekregen dat de on-
kosten via een verzekering wor-
den vergoed. Maar de afwikke-
ling duurt nog even. De twee 
honden zullen voortaan met een 
muilkorf om worden uitgelaten.
Jack zou liever zien dat alle 
honden in de omgeving van de 
schapen aan de riem worden 
gehouden. ,,Elke hond kan zoiets 
doen’’, is zijn ervaring. Al twee 
keer eerder werden zijn schapen 
door honden gedood. En ook 
vossen weten de jonge lamme-
ren te vinden. Tot drie keer toe 
hebben zij een jong lam wegge-
sleept. Daarom heeft Jack het 
jongste lam de eerste vijf weken 
met de moeder in het hok ge-
houden. Pas toen het groot ge-
noeg was om de vossen te weer-
staan, mocht het lam naar bui-
ten. Dat het lam en de moeder 
nu beiden dood zijn is voor hem 
dan ook een grote slag.
Toch komt er weer een nieu-
we ooi, want Jack wil zijn hobby 
niet loslaten. Bovendien hebben 
veel voorbijgangers plezier in de 
schapen op de scheepshelling. 
Maar aan alle hondenhouders 
wil Jack een oproep doen: ‘Houd 
uw hond in de gaten en laat ze 
niet bij de schapen komen.’’ (Ka-
rin Dekkers)

Let’s Dance 
Velsen zoekt 
jong talent
Velsen - In het voorjaar van 
2012 barst het dansfestival Let’s 
Dance Velsen los. Naast dans-
shows uit binnen- en buiten-
land van onder meer Scapino 
Ballet Rotterdam, Don’t Hit Ma-
ma, Danstheater AYA en het 
Sint-Petersburg Ballet, staat het 
publiek een aantrekkelijk ne-
venprogramma te wachten met  
meet&greets en bijzondere the-
aterdiners.
Jongeren met journalistieke am-
bities kunnen als reporter voor 
het festival op pad. In samen-
werking met IJmuider Courant 
en Seaport kunnen jongeren 
van middelbare schoolleeftijd 
het festival verslaan op de soci-
ale media-kanalen van het fes-
tival. De beste artikelen en in-
terviews worden gepubliceerd 
in de IJmuider Courant. De bes-
te video’s worden vertoond op 
Seaport. Aanmelden kan via re-
porter@letsdancevelsen.nl 
Jongeren kunnen meedansen in 
de professionele dansvoorstel-
ling van Don’t Hit Mama op za-
terdag 14 april in het Witte Thea-
ter. Voor het beproefde ‘clubcon-
cept’ zoekt Don’t Hit Mama jon-
ge mensen (15+) met dans- en 
theaterskills en met een gezon-
de dosis lef. In aanloop naar de 
voorstelling op 14 april krijgen 
zij twee avonden een intensieve 
training van dansers van Don’t 
Hit Mama. Opgeven voor de au-
dities (tevens workshopdag) op 
zondag 1 april 13.00 tot 17.00 uur 
kan via auditie@letsdancevel-
sen.nl
So yóu think yóu can dance? 
Meld je dan aan voor ‘Show Your 
Moves’ en toon je skills op zon-
dag 15 april op het schouwburg-
podium. Alle deelnemers krij-
gen een workshop choreografie 
maken/dansen aangeboden. De 
middageditie (16.00 uur) is voor 
iedereen van 8 tot en met 14 jaar. 
De avondeditie (19.30 uur) voor 
15+. Een professionele vakjury 
zal de choreografie beoordelen 
en voorzien van deskundig com-
mentaar. Wereldberoemd illusi-
onist Sittah presenteert ‘Show 
Your Moves’. De organisatie is 
in handen van Kunstencentrum 
Velsen.
Kiss Moves verzorgt met ‘Carmi-
na Burana’ de spectaculaire af-
sluiting van ‘Show Your Moves’. 
De grande finale verzorgt Kiss 
Moves samen met alle deelne-
mers van ‘Show Your Moves’. 
Aanmelden kan via info@lets-
dancevelsen.nl, vermeld naast 
je gegevens ook welke dansstijl 
(klassiek, streetdance, break-
dance, hiphop etc.) je gaat ge-
bruiken. En of je alleen of in een 
groep danst.
Op woensdag 11 april om 19.30 
uur verruilen leerlingen van het 
Tender College de schoolbanken 
voor de houten dansvloer van de 
schouwburg. Zie ook www.lets-
dancevelsen.nl.

IJmuiden - Donderdag 15, vrij-
dag 16 en woensdag 21 maart, 
20.30 uur draait het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 
de film ‘Garnage’. Zwarte ko-
medie van Roman Polanski met 
een zeer sterke cast. Twee jon-
gens van 11 jaar krijgen ruzie. 
Hun ouders komen bij elkaar om 
de zaak bij te leggen. Maar hoe 

beschaafd zijn zij eigenlijk zelf? 
De schone schijn aan de opper-
vlakte vervliegt al snel. Verhitte 
discussies, prijsgegeven gehei-
men, ongepast gedrag en hilari-
sche voorvallen zijn het gevolg. 
Wie steunt wie? En wat is er nu 
eigenlijk gebeurd met de ham-
ster? De toegang bedraagt 7 of 
5 euro.

Film ‘Garnate’ te
zien in Witte Theater
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Velserbroek - Vrijdag 16 maart 
is er weer de kleding- en speel-
goedbeurs van De Ark aan Plat-
bodem 201 te Velserbroek, van  
19.00 tot 20.30 uur. De kof-
fi e staat klaar. Dit keer gaat het 
om lente- en zomerkleding van-
af maat 80. Er kunnen ook speel-
goed, boeken, cd’s, dvd’s en der-
gelijke worden ingebracht, zoals  
een fi etsje, driewieler, step, fi ets-
zitje en dergelijke. Van de op-
brengst is 70 procent voor de in-
brenger. Wilt u een nummer om 
kleding en/of speelgoed in te 
brengen of heeft u een vraag, 
mail dan naar kledingbeurs@
pcbdeark.nl.

Beurs de Ark

Velserbroek - Een lied zegt 
soms meer dan duizend woorden 
en kan je diep raken. Zondag 11 
maart om 16.00 uur houdt het 
Leger des Heils een zangdienst 
in het Kruispunt te Velserbroek. 
Onder begeleiding van een ko-
per ensemble zullen we veel ou-
de en nieuwe liederen met el-
kaar zingen. Woont u in de buurt 
of wat verder weg? Bent u jong 
of wat ouder? Vindt u het heerlijk 
om te zingen? Kom en zing dan 
mee. U bent van harte welkom. 
De deuren van het Kruispunt aan 
het Zon Bastion 3 in Velserbroek 
staan om 15:30 open. Na afl oop 
van de dienst is er gelegenheid 
voor het drinken van een kopje 
koffi e of kopje thee. Meer we-
ten? Bel 06-27897267 of mail 
naar info@ldh-kennemerland.nl.

Zingen in
het Kruispunt

Santpoort-Noord - Donder-
dag 22 maart is er weer een gro-
te Bingo met loterij in Dorpshuis 
Het Terras aan de Santpoortse 
Dreef 1. U bent van harte wel-
kom vanaf 13.00 uur en we star-
ten om 13.30 uur met de BIN-
GO. De toegangsprijs is 1,50 eu-
ro en u ontvang het eerste bin-
govel gratis. Om 16.30 uur is er 
weer een einde aan het festijn 
en gaat u weer hopelijk voldaan 
en voorzien van de leuke prijzen 
huiswaarts. Er is weer voldoen-
de tijd om een drankje te nutti-
gen en belangrijk is dat het ge-
zellig wordt zoals altijd. Er zijn 
weer vele prijzen zoals gebruike-
lijk en ook de loterij zal niet ont-
breken. Kaarten verkrijgbaar bij 
de beheerder van Het Terras of 
op de dag zelf aan de deur als er 
voldoende plaats is.

Bingo in
Het Terras

Oude Muziek en Quatre 
Mains in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Ensemble 
The Great Charm brengt op vrij-
dag 9 maart om 20.00 uur in ’t 
Mosterdzaadje een programma 
met Franse, Italiaanse en Engel-
se muziek van tussen 1400 en 
1700. Composities van Berta-
li, Cordier, Gabrielli, Locke, Sen-
leches, Stefanie en Purcell. De 
drie musici, die reeds hun spo-
ren in de muziek verdiend, heb-
ben zijn: Gudrun Herb en Bal-
drick Deerenberg–blokfl uiten en 
Frank Wakelkamp–viola da gam-

ba en cello. Hun programma 
heet:  ‘Belle Bonne, muziek voor 
oren en ogen’. 
Op zondag 11 maart om 15.00 
uur speelt Quatre Mains piano 
vier-handig muziek van Grieg, 
de Severac, Fuchs en Dvorak. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

VSV klopt SEW met 2-3
Velserbroek - De grote vraag 
was hoe VSV de domper van de 
4-3 nederlaag tegen KFC zou 
verwerken. Toen ging immers 
een 1-3 voorsprong verloren en 
liep de ploeg tegen een onnodi-
ge 4-3 nederlaag op.
Al snel bleek dat VSV goed bij de 
les was. Met name het midden-
veld hield de zaken goed onder 
controle en wist de gevaarlijkste 
speler bij de gasten , Jeffrey Ke-
ijzer, uit de wedstrijd te spelen.
Na zes minuten kreeg VSV een 
mooi steuntje in de rug toen Jas-
per Post de score opende na een 
goede steekbal van Tanju Guler 
(0-1). Ook hierna hield VSV de 
wedstrijd in de hand.
Even moest de boel opnieuw ge-
organiseerd worden toen Simsek 
met een hoofdblessure uitviel en 
Nick Vermolen zijn taak moest 
overnemen.
Vlak voor de pauze werd het 
zelfs door opnieuw Jasper Post 
0-2. Dus weer stond VSV, net 
als vorige week, met twee goals 
voor bij het ingaan van de rust.
Na de pauze ging SEW wat meer 
risico nemen met als gevolg 
dat er voor de VSV voorwaart-
sen meer en meer ruimte kwam. 
Maar eerst werd het nog 1-2 en 
iedereen dacht met angst en be-
ven aan de week ervoor.

VSV bleef echter levensgevaar-
lijk in de counter. Een pegel van 
Guler teisterde de kruising, Jus-
tin Kunst ging alleen op de vij-
andelijke doelman af maar miste, 
Jasper Post raakte nog een keer 
de paal en tenslotte wist de inge-
vallen Safac Kilic de 1-3 te sco-
ren nadat eerst Jasper Post op 
de keeper was gestuit.
Lang kon deze voorsprong niet 
gekoesterd worden want drie 
minuten later was het al weer 
2-3. Doordat de scheidsrechter 
maar liefst tien minuten blessu-
retijd bijtrok was het een lange 
periode van billen knijpen, maar 
uiteindelijk fl oot de leidsman dan 
toch voor het einde en kon het 
opgeluchte juichen beginnen.
Zo trok VSV 1 op zondag de goe-
de lijn door van C1, B1 en A1, die 
op zaterdag ook al voor de no-
dige successen hadden gezorgd.
VSV 2 ging na een matige eer-
ste helft met 1-2 ten onder tegen 
koploper Blauw Wit.
VSV 1 speelt zondag thuis tegen 
SVW’27, dat met maar liefst 4-1 
van VVW wist te winnen en VSV 
2 speelt wederom thuis, nu te-
gen Hellas Sport 2.
Het is zaak dat beide teams win-
nen om zodoende meer afstand 
te nemen van de degradatiezo-
ne.

Eerste nederlaag voor 
team van Santpoort 5
Velsen - Het jeugdteam 
Santpoort 5 moest ondanks 
de overwinningen van 
Cheryl Looijer, Roelof Strik-
ker en Jelle van der  Broek 
(bovenaan bij de jeugd/
senioren competitie) en 
een remise voor Jonathan 
Koudstaal, genoegen ne-
men met de eerste neder-
laag van dit seizoen tegen 
Saende 5. 

Toch staat het team nog altijd 
keurig bovenaan in de 4e klas-
se D! Het is fantastisch om te 
zien om deze jeugdige knapen 
en meisjes het tegen de vaak 
doorgewinterde senioren op-
nemen, niet iedereen kan daar 
even goed tegen.
Voor de NHSB NK B kam-
pioenschappen moesten de 

tweeling Bas en Daan Ha-
ver, twee jeugdspelers die 
in het eerste van Santpoort 
meedoen, een barrage spe-
len, Bas werd voor het eerst 
NHSB Kampioen. Voor de NK 
A moest Ilias van der Len-
de, ook een jeugdspeler die 
in het eerste van Santpoort 
speelt, een sudden-death spe-
len tegen Arnoud. Half februa-
ri werd in Krommenie het kwa-
lifi catietoernooi gespeeld. Bei-
de spelers eindigden met 5 uit 
6 op de eerste plaats. Ilias, op 
IM Piet Peelen na met 2271 
de hoogste rating van Sant-
poort, kruipt langzaam richting 
de meesterklasse, verloor voor 
Santpoort/Velserbroek helaas, 
maar is net als de Havers ge-
plaatst voor het NK. Zie ook 
www.schaakclubsantpoort.nl.

SnowPlanet sponsort 
dames volleybaltoernooi
Velserbroek - Het negende 
HHI-dames straten zaalvolley-
baltoernooi in Velserbroek wordt 
gehouden op zaterdag 13 okto-
ber 2012. Het gaat heel goed met 
de sponsoring van het HHI-Me-
taalwerkentoernooi. Sponsoren 
wil het toernooi graag onder-
steunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met SnowPlanet 
hebben er toe geleid dat  Snow-
Planet het zaalvolleybaltoernooi 
ook in 2012 gaat sponsoren. De 
sponsoring van SnowPlanet zal 
bestaan uit toegangskaarten 
voor alle deelnemers, in de vorm 
van een 2 = 1 ticket voor een uur 
pistetoegang, exclusief materi-
aalhuur. Voor alle teamleden van 
het team dat de poeldelprijs wint 
is er 4 uur pistetoegang, inclu-

sief materiaalhuur. Het contract 
is vrijdag 2 maart getekend. Zie 
voor alle informatie over Snow-
Planet  www.snowplanet.nl. In-
formatie over het dames straten 
zaalvolleybaltoernooi is te vinden 
op www.straatvolley.nl.
Op de foto: links Frans Looij, or-
ganisatie dames straten zaalvol-
leybaltoernooi Velserbroek en 
rechts Melanie Geels van Snow-
Planet.

De Veste speelt blijspel
Velserbroek - Toneelgroep ‘De 
Veste’ uit Velserbroek speelt op 
zaterdagavond 17 maart om 
20.00 uur en zondagmiddag 18 
maart om 14.00 uur het blijspel 
‘Straf’ van Ton Davids onder re-
gie van Rinus Krom.
Het stuk speelt zich af op de 
kamer van Anton Velsen in een 
verzorgingstehuis. Vanuit zijn 
rolstoel volgt hij stilzwijgend al-
le gebeurtenissen. En dat zijn er 
heel wat. Het wordt al snel dui-

delijk dat het hier geen gewoon 
tehuis betreft... Voor het publiek 
is het zeker geen straf om naar 
het blijspel ‘Straf‘ te komen kij-
ken. Locatie: Polderhuis Velser-
broek. Entree 8,50 euro. De zaal 
is een half uur voor aanvang 
geopend. Kaarten zijn te be-
stellen via het contactformulier 
op de website of telefonisch op 
nummer 023-5365905 of aan de 
zaal voor aanvang. Zie www.to-
neelgroepdeveste.nl.



pagina 16 8 maart 2012

Lenteweer komt er 
geleidelijk aan
Geen klassieke maartkoude 
deze keer met sneeuwperike-
len. Het wordt alleen maar mil-
der de komende dagen. De 
woensdagse regen was voor-
lopig de laatste serieuze neer-
slag in de komende pakweg 
tien dagen.. Donderdag is een 
dag met zonnige perioden en 
een frisse doorstaande noord-
westenwind. De dagen daarna 
krimpt de stroming wat naar 
zuidwest en daarmee wordt ta-
melijk veel vocht opgepikt bo-
ven zee. Het blijft dan ook stui-
vertje wisselen tussen de zon-
nige momenten en meer be-
wolkte perioden. Waarschijn-
lijk blijft de bewolking de over-
hand houden vooralsnog. 
De temperatuur komt maxi-
maal uit rond een graad of 10 
in de IJmond. De aanlandige 
wind (variërend tussen noord-
west en zuidwest) blijft daar-
bij gewoon doorwaaien. Azo-
renhooguitlopers bepalen ons 
weerbeeld nog steeds en de 
depressies trekken een wat 
noordelijker traject tijdens het 
tweede gedeelte van de week. 
Zwakke oceaanfronten kun-
nen onze landsgrenzen zo nu 
en dan schampen, maar het 
blijft voornamelijk droog in 
West-Nederland. Al met al is 

het heel normaal maartweer 
en vanwege het water dat af 
en toe neerdaalt, de best ac-
ceptabele temperaturen en wat 
zon op het plein zo nu en dan, 
kan al van enigszins groeizaam 
weer worden gesproken. Toch 
begint de relatieve droogte al-
weer op te vallen in Noord-
west-Europa.
Richting midden maart blijven 
de hogedrukgebieden weers-
bepalend. Vooral het Europe-
se weermodel verwacht het ac-
cent van die hogedrukgebie-
den boven onze omgeving. Dit 
houdt in dat het droge (en later 
ook vrij zonnige) weer wordt 
geprolongeerd, maar toptem-
peraturen zijn dan (nog) niet 
haalbaar bij ons. Ook de nach-
ten zouden nog vrij koud kun-
nen uitpakken als dit scenario 
ook echt doorzet. Mocht het 
hogedrukgebied boven Oost-
Europa arriveren (ook een re-
alistische variant), dan kan het 
pardoes een graad of 15 wor-
den (rond half maart) met ook 
die lentezon er volop bij. We 
gaan het zien over een week.
Meer weerinfo is er via de 
weerprimeurlijn (0900-
1234554)     

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Let’s Dance Velsen 
zoekt jong talent
Velsen - In het voorjaar van 
2012 barst het dansfestival Let’s 
Dance Velsen los. Naast dans-
shows uit binnen- en buiten-
land van onder meer Scapino 
Ballet Rotterdam, Don’t Hit Ma-
ma, Danstheater AYA en het 
Sint-Petersburg Ballet, staat het 
publiek een aantrekkelijk ne-
venprogramma te wachten met  
meet&greets en bijzondere the-
aterdiners.
Jongeren met journalistieke am-
bities kunnen als reporter voor 
het festival op pad. In samen-
werking met IJmuider Courant 
en Seaport kunnen jongeren 
van middelbare schoolleeftijd 
het festival verslaan op de soci-
ale media-kanalen van het fes-
tival. De beste artikelen en in-
terviews worden gepubliceerd 
in de IJmuider Courant. De bes-
te video’s worden vertoond op 
Seaport. Aanmelden kan via re-
porter@letsdancevelsen.nl 
Jongeren kunnen meedansen in 
de professionele dansvoorstel-
ling van Don’t Hit Mama op za-
terdag 14 april in het Witte Thea-
ter. Voor het beproefde ‘clubcon-
cept’ zoekt Don’t Hit Mama jon-
ge mensen (15+) met dans- en 
theaterskills en met een gezon-
de dosis lef. In aanloop naar de 
voorstelling op 14 april krijgen 
zij twee avonden een intensieve 
training van dansers van Don’t 
Hit Mama. Opgeven voor de au-
dities (tevens workshopdag) op 
zondag 1 april 13.00 tot 17.00 uur 
kan via auditie@letsdancevel-
sen.nl

So yóu think yóu can dance? 
Meld je dan aan voor ‘Show Your 
Moves’ en toon je skills op zon-
dag 15 april op het schouwburg-
podium. Alle deelnemers krij-
gen een workshop choreografie 
maken/dansen aangeboden. De 
middageditie (16.00 uur) is voor 
iedereen van 8 tot en met 14 jaar. 
De avondeditie (19.30 uur) voor 
15+. Een professionele vakjury 
zal de choreografie beoordelen 
en voorzien van deskundig com-
mentaar. Wereldberoemd illusi-
onist Sittah presenteert ‘Show 
Your Moves’. De organisatie is 
in handen van Kunstencentrum 
Velsen.
Kiss Moves verzorgt met ‘Carmi-
na Burana’ de spectaculaire af-
sluiting van ‘Show Your Moves’. 
De grande finale verzorgt Kiss 
Moves samen met alle deelne-
mers van ‘Show Your Moves’. 
Aanmelden kan via info@lets-
dancevelsen.nl, vermeld naast 
je gegevens ook welke dansstijl 
(klassiek, streetdance, break-
dance, hiphop etc.) je gaat ge-
bruiken. En of je alleen of in een 
groep danst.
Op woensdag 11 april om 19.30 
uur verruilen leerlingen van het 
Tender College de schoolban-
ken voor de houten dansvloer 
van de schouwburg. Na een we-
kenlange training zullen zij met 
professionele dansers van Dans-
theater AYA stralen in ‘iDeals2’, 
een voorstelling vol breakdance, 
streetdance, videoprojectie en 
hiphop. Zie ook www.letsdance-
velsen.nl. (foto: Jean van Lingen)

Niet meer gedoogd 
parkeren op Sluisplein
IJmuiden - Ooit wilde Robert 
Giesberts bij zijn huis op het 
Sluisplein gaan bouwen. Maar de 
vergunningen werden steeds af-
gewezen. In de tussentijd heeft hij 
op het bovenstaande stuk grond 
het parkeren door anderen toe-
gestaan.
,,Maar het is eigenlijk bouw-
grond’’, zegt Giesberts. De ge-
meente is momenteel bezig met 
het renoveren van het gebied er 
omheen. Er komt een nieuwe ri-
olering en er wordt opnieuw be-
straat, waardoor de toegang tot 
zijn stuk grond niet mogelijk is.
,,Het leek mij een mooie gelegen-
heid om de toegang nu af te slui-
ten. We zijn nog steeds bezig met 
bouwplannen en ooit zal het er 
toch van moeten komen. Het col-
lege wil dat er niet meer mag wor-
den gebouwd op de sluizen, van-
wege de geluids- en luchtkwali-
teit daar. De gemeenteraad moet 
er nu over gaan besluiten. Wij 

hebben jaren met veel plezier op 
de sluizen gewoond. Wij zijn tien 
jaar geleden al begonnen met 
onze bouwvergunning, dus on-
ze claim bestaat veel langer dan 
deze nieuwste plannen. Het zal 
nog spannend worden hoe dat al-
lemaal verder gaat, ook voor de 
sluisbewoners. Maar in ieder ge-
val is onze bouwgrond niet meer 
toegankelijk voor parkeerders.’’

Frisse start 
Irun2BFit
IJmuiden - Het Technisch & 
Maritiem College Velsen start 
op donderdag 8 maart  om 14.00 
uur nabij Zwembad Heerendui-
nen, op een sportieve  wijze met  
Irun2BFit. De leerlingen zullen 
twee ronden lopen als start van 
het tien weken durende  loop- 
en lijfstijlproject en nemen daar-
na een koele duik  in het zwem-
bad. Dit is een deels klassikaal 
aangeboden trainingsprogram-
ma waarin de toename van de 
eigen conditie, door een twee-
wekelijkse looptraining op eigen 
niveau,  wordt gerealiseerd.
Bewegingsarmoede, overge-
wicht, stress en beperkte belast-
baarheid zijn grote gevaren voor 
de gezondheid van onze leerlin-
gen. Het Technisch College wil 
met dit project de leerlingen be-
wust maken van hun eigen fit-
heid en gezondheid en ze gelei-
delijk zelf verantwoordelijk voor 
hun lijfstijl te maken.
Een bijzonder lijfstijlproject waar 
onderbouwklassen gedurende 
tien weken aan een bijzonder 
fitheidsprogramma deelnemen. 
Naast twee maal per week dertig 
minuten lopen met ondersteu-
ning van hartslagmeters, wordt  
in de lessen biologie en gezond-
heidskunde wekelijks aandacht 
geschonken aan thema’s die 
verband houden met een gezond 
lichaam en een goede levenstijl. 
Plezier in bewegen staat voorop. 
De individuele prestatie telt.
Dit project wordt afgesloten met 
de Haarlems Dagblad - Life Fit 
Grachtenloop op 17 juni. Een 
grootschalig afsluitend evene-
ment dat garant staat voor en-
thousiasme van toeschouwers 
en aandacht van de media, 
en dat leerlingen terecht trots 
maakt op hun geleverde pres-
tatie.

IJmuiden - De politie kreeg 
maandagmiddag een melding 
van een aanrijding met letsel op 
de Planetenweg. Een bestuur-
der van een bestelbusje had 
een fietsster aangereden en was 
doorgereden. De fietsster, een 
13-jarige IJmuidense, bleek na 
controle door ambulanceperso-
neel geen letsel te hebben. Wel 
was haar fiets beschadigd. Met 
behulp van informatie van ge-
tuigen heeft de politie een on-
derzoek ingesteld naar de be-
stuurder. Deze kon al snel wor-
den getraceerd en werd in zijn 
woning aangehouden. Het gaat 
om een 30-jarige IJmuidenaar. 
De man bleek niet meer in het 
bezit te zijn van een rijbewijs. Hij 
is na verhoor weer in vrijheid ge-
steld. De politie maakt proces-
verbaal op.

Veroorzaker 
aanrijding 
rijdt door

Douwe Draaisma vertelt
Velsen - Na literaire grootmees-
ters als Adriaan van Dis, Herman 
Koch en dit najaar Tommy Wie-
ringa is het de Stadsschouwburg 
Velsen wederom in samenwer-
king met Boekhandel Erasmus 
gelukt een populaire schrijver 
naar Velsen te halen. Op zondag 
18 maart (15.00 uur) komt de met 
talloze prijzen onderscheiden 
non-fictie schrijver en bijzon-
der hoogleraar Douwe Draais-
ma naar de Stadsschouwburg. 
Hij vertelt in de fraaie REXfoyer 
– sponsor Rabobank Velsen en 
Omstreken - over zijn ‘Vergeet-

boek’. Op originele, lichtvoetige 
wijze combineert Draaisma lite-
raire en wetenschappelijke bron-
nen om u meer te vertellen over 
het fenomeen vergeten, één van 
de belangrijkste vermogens van 
ons geheugen. Romans, films, 
schilderijen en foto’s wisselt de 
professor af met voorbeelden uit 
de psychologie, psychiatrie en fi-
losofie. Terloops ontvouwt hij zo 
de werking van ons vergeten en 
ontmaskert hij hardnekkige cli-
chés. Voor de lezing zijn nog en-
kele kaarten te koop aan de kas-
sa van schouwburg.
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Zes jubilarissen 
bij COV IJmuiden
IJmuiden - Als een vereniging 
bijna honderd jaar oud is, dan 
kan het gebeuren dat er leden 
zijn die enorm lang lid zijn. Zo 
ook bij de Christelijke Oratori-
um Vereniging IJmuiden. Was er 
twee jaar terug een lid met 60 
‘dienstjaren’, te weten mevrouw 
Adri Spoelstra, nu was het de 
beurt aan twee leden met een 
40-jarig lidmaatschap en een 
met 25 jaar achter haar naam. 
De veertigjarigen zijn respektie-
velijk de heer Jan Mulders en 
mevrouw Wil de Bruijn-Koedijk. 
De 25-jarige jubilaris is mevrouw 
Stijnie Bakker-Klut. De huldiging 
van de jubilarissen gebeurde tij-
dens de Algemene Ledenverga-
daering van de COV op donder-
dag 1 maart. 
Tijdens de vergadering kwam er 
een afvaardiging van Stichting 
Velser Gemeenschap de zaal 
binnen, algemeen voorzitter Frits 
Vermeulen, voorzitter afdeling 

zang Ton van Kaam en secreta-
ris afdeling zang Loes Huizinga. 
De heer Vermeulen memoreer-
de tijdens zijn speecht de gro-
te verdiensten die deze jubilaris-
sen voor de vereniging hebben 
gehad en nog hebben. Daarna 
werden aan de twee veertigjari-
gen de Legpenning van de Stich-
ting Velser Gemeenschap uitge-
reikt, alsmede een oorkonde. 
Ook het 25-jarig lid kreeg een 
oorkonde, maar zij moet nog 15 
jaar wachten op de legpenning.
Een vierde jubilaris, mevrouw 
Akkie Rijs, was 12,5 jaar lid en 
werd net als de anderen getrak-
teerd op een prachtig boeket 
bloemen. Twee andere jubilaris-
sen van 12,5 jaar, mevrouw Hen-
nie Kuyk en de heer Peter Nig-
gebrugge, waren niet aanwezig, 
maar krijgen ook een bloemetje 
gekregen. Na deze gezellige en 
feestelijke onderneming ging de 
ledenvergadering weer verder. 

Tata Steel zamelt geld
in voor kankerbestrijding
IJmuiden - De medewerkers 
van Tata Steel in IJmuiden heb-
ben geld ingezameld voor KWF 
Kankerbestrijding. Twee live-
veilingen en een intranetveiling 
brachten in totaal ruim 8.000 eu-
ro op. Daarnaast zamelde So-
dexo (verantwoordelijk voor de 
catering bij Tata Steel in IJmui-
den) 250 euro in met de op-
brengst van een speciaal voor 
de gelegenheid gemaakt brood-
je. De actie maakt deel uit van de 
herdenking van de geboortedag 
van Jamsetji Tata, de oprichter 
van het Tata concern.
Op Founder’s Day wordt bij al-
le Tata-bedrijven wereldwijd (in 
totaal zo’n 400.000 werknemers 
in 80 landen) herdacht dat Jam-
setji Nusserwanji Tata, de op-
richter van het Tata-concern, 
op 3 maart 1839 werd geboren. 
Founder’s Day vieren gebeurt 
op verschillende manieren. Me-
dewerkers van Tata in India her-
denken Founder’s Day al sinds 
1932 in Jamshedpur, de stad die 
naar Jamsetji is vernoemd, met 

een week vol festiviteiten. Bij Ta-
ta Steel in IJmuiden en veel an-
dere vestigingen wordt op Foun-
der’s Day geld ingezameld voor 
de bestrijding van kanker. De 
echtgenote van Tata-oprichter 
Jamsetji Nusserwanji Tata over-
leed aan leukemie.
Tijdens de live veiling kon onder 
meer worden geboden op een 
fotoshoot voor alle medewer-
kers van een afdeling, een lunch 
of ontbijt met directieleden, een  
brandweertraining bij de be-
drijfsbrandweer, een partijtje 
golf, een wedstrijd spelen in het 
Telstar stadion, kaarten voor een 
klassiek concert, een door de fi-
nancieel directeur zelfgebakken 
monchoutaart en een roeiclinic.
Op de intranetveiling kon onder 
meer worden geboden op een 
schaakcomputer, een power yo-
ga sessie met gezonde fruitbor-
rel, een gesigneerde wedstrijd-
bal van Telstar, een mountain-
bike clinic en kaarten voor de 
Matthäus Passion in het Con-
certgebouw in Amsterdam.

Ontmoetingscentrum 
Zeestroom geopend
IJmuiden - Deze week is Ont-
moetingscentrum Zeestroom 
van start gegaan. Mensen met 
(beginnende) dementie en hun 
mantelzorgers krijgen hier twee 
dagen per week ondersteuning 
bij het (leren) omgaan met al-
le gevolgen van dementie. Zee-
stroom is een initiatief van Zorg-
balans.
Cliënten en hun mantelzorgers 
bepalen samen met de program-
macoördinator, de activiteiten-
begeleider en een verzorgende 
het programma. Dat kan variëren 
van geheugenspelletjes tot mee-
doen aan een gespreksgroep. 
Verder wordt er uitgebreid aan-
dacht besteed aan bewegen en 
is er ruimte voor hobby’s en uit-
stapjes. Alle activiteiten, dus ook 
de gespreksgroepen en de be-
wegingsgroepen, worden geleid 
door ervaren en professionele 
medewerkers.
Voor mantelzorgers wil Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom een 
plek zijn waar zij op adem kun-

nen komen. Waar zij ontspan-
nen en als dat nodig is gehol-
pen worden met hun vragen en 
problemen. In het Ontmoetings-
centrum kunnen ze vooral erva-
ringen, tips en adviezen uitwis-
selen met andere mantelzorgers  
of aanschuiven bij themabijeen-
komsten. En ze kunnen naar het 
spreekuur van de programmaco-
ordinator.
Zeestroom werkt nauw samen 
met een logopedist, een ergo-
therapeut en een psycholoog. 
Daarnaast  kan het rekenen op 
de professionele kennis van Tan-
dem, Draagnet, Dijk en Duin, 
Alzheimer Nederland en Stich-
ting Welzijn Velsen. Stuk voor 
stuk organisaties met veel exper-
tise op het gebied van dementie 
en mantelzorgondersteuning. 
Mensen met geheugenproble-
men of cognitieve problemen én 
hun mantelzorger kunnen zich 
aanmelden voor Ontmoetings-
centrum Zeestroom, telefoon 
023-8918918 van Zorgbalans.

Ingezonden brief
Op dinsdag 21 februari reed ik 
om tien voor acht naar school, 
het Ichthus Lyceum in Driehuis. 
Al fietsend merkte ik vlakbij het 
IJspaleis dat de weg was afge-
sloten wegens werkzaamheden. 
Hierdoor moest ik rechts af-
slaan, uiteindelijk De Genestet-
laan op. Deze weg neem ik an-
ders nooit. 
Omdat de stoep aan het einde 
van deze weg een grote bocht 
maakt, is als fietser het eer-
ste instinct, afsnijden. Elke keer 
dat ik daar met de auto of fiets 
langsrijd zie ik tientallen fietsen 
hetzelfde doen en daarom geen 
reden waarom ik zou denken 
dat het vandaag iemand wel 
kwaad zou doen. Ik zag geen 
enkele voetganger op de stoep 
lopen, dus het was veilig. 
Voor ik het wist verspert een 
man mij de weg en verbiedt mij 
verder te fietsen. Ik schrok van 
de plotselinge verschijning van 
de man. Geen idee wat ik ver-
keerd heb gedaan stap ik af. De 
vrouw naast deze man laat mij 
haar pasje zien als bewijs dat ze 
voor de gemeente Velsen werkt.  
Ze zijn beiden gekleed in bur-
gerkleding. Ze vertellen mij dat 
op het trottoir fietsen verboden 
is en ik hier een boete van 45 
euro voor aangesmeerd krijg. 
Ik kon mijn oren niet geloven. 
Ik dacht waar hebben ze het nu 
over? ik heb op de stoep amper 
zeven meter afgelegd en krijg 
een boete van 45 euro? Zonder 
waarschuwing een boete uit-
delen voor zoiets ongelooflijk 
kleins is te gek voor woorden. 
Het gaat om de afstand van het 
begin van de bocht tot de paal 
met het driehoekige bordje. 
Terwijl ik mijn ID laat zien, fietst 
er een jongen ook op deze 
stoep langs. De man doet niet 
eens moeite om hem tegen te 
houden en doet alsof er niets is 
gebeurd. Uit verontwaardiging 
zeg ik dat dit oneerlijk is. De 
vrouw haalt hierbij haar schou-
ders op en zegt: ‘Ja, oneerlijk, 
hè? Misschien zal hij de volgen-
de keer wel gepakt worden.’ 
Ik fiets met ongeloof en ver-
bazing verder naar school om 
niet te laat te zijn voor het eer-
ste uur.

Naam en adres bekend bij re-
dactie

DCIJ-nieuws
Sterk spel van Joop Wind
IJmuiden - Eindelijk bereikt 
Joop Wind het niveau waarmee 
men bij Damclub IJmuiden al 
lange tijd rekening  houdt. Maar 
lange tijd bleven zijn resulta-
ten achter bij de verwachtingen. 
Maar nu driekwart van de on-
derlinge competitie is afgewerkt 
toont Wind zijn ware kracht.
Slachtoffer van de dadendrang 
werd Conall Sleutel. Met sterk 
positiespel werd het evenwicht 
verbroken en moest Sleutel lij-
delijk toezien hoe zijn verzwakte 
korte vleugel werd opgerold. Een 
damdoorbraak was onontkoom-
baar en Sleutel verloor kansloos.
Jack van Buuren behaalde een 
even simpele als snelle winst te-
gen Nicole Schouten. Schouten 
liep in een openingsval en was in 
het vervolg kansloos. Samantha 
Mol was geen partij voor Rick 
Hartman en moest snel capitu-
leren. Stella van Buuren maak-
te haar favorietenrol waar door 

een overtuigende winst op Da-
na van der Wiele. Vince van der 
Wiele behaalde een uitstekend 
resultaat door een remise te-
gen Jan Maarten Koorn. Wat de 
Zaankanter Koorn ook probeerde 
echte winstmogelijkheden ver-
kreeg hij niet. Cees van der Vlis 
boekte een regelmatige over-
winning op Jan Apeldoorn. Voor-
al de behandeling van het gevor-
derde middenspel werd buiten-
gewoon sterk door Van der Vlis 
afgewerkt. Paul Smit maakte het 
niet makkelijk voor Casper Re-
meijer. Met veel moeite slaagde 
de favoriet voor de clubtitel erin 
om voordeel te verwerven. Daar-
na liep het op rolletjes en boek-
te Remeijer andermaal een over-
winning. Koop de Vries en Piet 
Kok speelden een wel zeer aan-
trekkelijke partij. Het mocht een 
klein wonder heten dat er uitein-
delijk een deling van de punten 
uitrolde. 
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IJmuiden - Tweedehands snuf-
felwinkel de Zonnebloem mag 
nog even doorgaan met de ver-
koop aan Engelmundusstraat 
30, hoek Willemsbeekweg. Aan-
nemers Ron van Zijl en Herman 
van Wetering hebben de ruimte 
gratis beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de Zonnebloem. 
De gehele opbrengst van de ver-
koop gaat naar hulpbehoevende 
medemensen in onze eigen ge-
meente en wordt besteed aan 
uitstapjes en dergelijke. Er wor-
den nog steeds mooie spullen 
aangeboden, dus ga eens kijken. 
De openingstijden zijn op maan-
dag, dinsdag en woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur en op don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Snuffelwinkel 
Zonnebloem

Velsen-Noord - Liefhebbers 
van country linedance kunnen 
zaterdagavond 10 maart uit hun 
bol, of desgewenst hun cowboy-
hoed, gaan. Die avond is er na-
melijk in Watervliet aan de Doel-
manstraat een gezellige country 
& linedance avond met Helen & 
Hannie. De zaal gaat om 19.30 
uur open. Van 20.00 tot 24.00 uur 
kan men vrolijk met de voetjes 
van de vloer. De entree bedraagt 
3 euro. 

Country 
linedance

Vriendjestoernooi
IJmuiden - Woensdag 29 fe-
bruari, in de voorjaarsvakantie, 
hield de jeugdafdeling van YVV 
Stormvogels alweer voor de der-
de keer in successie het Vriend-
jes- en Vriendinnetjestoernooi. 
In de ochtend was het eerst de 
beurt aan de E- en F junioren en 
’s middags volgde dan het toer-
nooi voor de D- en  C junioren. 
De opkomst was werkelijk fan-
tastisch.  Een kleine honderd 
deelnemers gaven gehoor aan 
de oproep voor het evenement. 
Natuurlijk voor het overgrote 
deel Stormvogels jeugd, maar 
ook diverse vriendjes en vrien-
dinnetjes bliezen een partijtje 
mee. Opvallend was ook het gro-
te aantal meisjes dat mee deed 
en dat past ook in de plannen 
van Stormvogels, die  uit gaan 
van het stimuleren van meisjes 
en dames voetbal.
De allerjongsten openden het 
toernooi in de ochtend en speel-
den een 4 tegen 4 competitie 
met teams met illustere namen 
als Barcelona, Real Madrid, Ar-
senal, Ajax, AZ en ook Telstar.  
De podiumplaatsen waren voor 
1. Inter Milaan, 2. AZ en 3. Bay-
ern Munchen.
Tevens was er een wedstrijd 
hooghouden en zuiver doel-
schieten. De wedstrijd hooghou-
den werd gewonnen door Robin, 
op de voet gevolgd door Chou-
aib en het zuiver schieten door 
AC Milan.
Om te benadrukken dat mee-

doen en plezier hebben belang-
rijker was dan het winnen was 
er voor iedere deelnemer een 
herinneringsvaan en een prijs-
je. De ochtend werd afgeslo-
ten met een frisdrank en friet en 
om 12 uur gingen de kinderen, 
met de in grote getale meegeko-
men ouders, met een ‘big smile’ 
weer naar huis om hun vakantie 
te vervolgen.
In de middag was het de beurt 
aan de D- en C-junioren, die 
een 7 tegen 7 competitie speel-
den op een half speelveld onder 
het spiedend oog van de foto-
graaf van de IJmuider Courant. 
De spannende finale werd  na 
strafschoppen gewonnen door 
Liverpool ten koste van Telstar. 
Ook hier kreeg iedereen weer 
een prijs, in de vorm van een vrij-
kaartje voor Telstar – Willem 2, 
en werd de middag  afgesloten 
met een consumptie. 
Het was dus een zeer geslaagde 
toernooidag mede door de inzet 
van de vele Stormvogelsvrijwilli-
gers en de uitstekende inzet en 
gedrag van de spelers.
Stormvogels voorziet door het 
organiseren van deze activiteiten 
in een sociaal maatschappelijke 
behoefte om in de vakanties jon-
geren te laten voetballen/spor-
ten en toont hiermee aan dat de 
jeugdafdeling bruist en groeit in 
het jaar dat deze vereniging 100 
jaar jong wordt.
Zie ook www.ijvvstormvogels.nl 
of bel 06-13582324.

Goede scores Ter Horst
IJmuiden - Zaterdagavond na-
men twee paren van Danscen-
trum ter Horst deel aan een 
danswedstrijd ballroom en latin 
in Heerhugowaard. Bij de eer-
stejaars leerlingen eindigde Ton 
Hartman met Winnie Hartman 
zowel bij de ballroom als bij de 
latin op de vierde plaats. Heel 

knap voor dansers die pas der-
tien lessen hebben gehad. Bij 
de vierdejaars leerlingen werd 
Edwin van der Schoor met Yvet-
te Vellinga bij de latin vierde  
en bij de ballroom zelfs twee-
de. Al met al weer een goed re-
sultaat voor de dansparen van 
ter Horst!

Velsen - Het Reumafonds start 
binnenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 12 tot en met 17 maart gaan 
ruim 60.000 vrijwilligers langs de 
deuren om te collecteren voor 
de bestrijding van reuma en ar-
trose. In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met deze 
ingrijpende aandoening die niet 
te genezen of te voorkomen is. 
Onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma is kost-
baar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig. Reuma is een ver-
zamelnaam voor ruim 100 aan-
doeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-
immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweefsel (en 
soms organen) aanvalt. Hierdoor 
hebben mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan ge-
wrichten of spieren, en is bewe-
gen pijnlijk.   De missie is: reuma 
de wereld uit. Giro 12.30.40.000, 
Amsterdam. www.reumafonds.
nl. Er zijn nog collectanten no-
dig in Velserbroek, Dorp Vel-
sen, Velsen-Zuid en Santpoort-
Zuid. Wilt u één uurtje lopen? U 
kunt dan bellen of mailen met 
Jeannette Meijer, 06-48365036 
(jeannettemeijer@hotmail.com) 
of Anneke van Rooijen, 023-
5378975.

Collecteweek 
Reumafonds
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Colofon

Expositie mondschilderes 
Hanneke Boot in de Spil
De Spil - Een aantal weken ge-
leden op dinsdagmiddag raak-
te ik in gesprek met een man 
die altijd helpt koken bij OK ko-
ken. Hij vertelde over zijn vrien-
din waar hij zo trots op is. Zij zou 
mooie schilderijen maken met 
verschillend materiaal. Ik was di-
rect enthousiast, want ik wil-
de graag weer een mooie expo-
sitie in de grote zaal in de Spil. 
Hij bracht mij in contact met zijn 
vriendin. We spraken af om el-
kaar in de Spil te ontmoeten. 
Toen ik Hanneke in de Spil aan 
zag komen geloofde ik niet dat 
zij die prachtige schilderijen 
maakt. Hanneke verplaatst zich-
zelf namelijk in een rolstoel en 
heeft een geleide hond om haar 
te helpen met dingen die zij niet 
zelf kan. Hanneke vertelde mij 
dat zij een spierziekte heeft en 
daardoor veel dingen niet meer 
zelfstandig kan doen. Wat zij wel 
goed kan en waarvan ik inmid-
dels van overtuigd ben; schilde-
ren! Deze schilderijen maakt zij 
niet met haar handen, maar met 
haar mond! Iets ongelofelijks, 
iets wat ik nog nooit eerder heb 
gehoord of gezien. 
Hanneke maakt prachtige schil-
derijen met verschillende materi-
alen. In de grote zaal hangt mo-
menteel een mooie expositie van 
haar werk. Naast haar schilde-
rijen hangt ook het verhaal over 
Hanneke. Hier kunt u nog eens 
rustig terug lezen hoe bijzon-
der het is wat zij doet. Haar werk 
kunt u de komende maanden 
bezichtigen op maandag van 
12.00 tot 17.00 uur, dinsdag van 

13.30 to 15.30 uur, woensdag 
van 12.00 tot 17.00 uur en don-
derdag van 12.30 tot 15.30uur. 
Tijdens deze bezichtiging kunt u 
een visitekaartje meenemen en 
eventueel een schilderij van haar 

kopen. Ook kunt u haar vragen 
iets voor u te schilderen. 
Wij hopen u graag te zien bij de-
ze mooie expositie in de Spil, 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden, 
telefoon 0255-510186.

De Brulboei - Heeft u ook zo’n 
zin in de lente? Op dinsdag-
avond 27 maart geeft Lida Jon-
kers een paasworkshop. Er is 
gekozen om te werken met ro-
buuste takken die u op verschil-
lende manieren kunt gebruiken; 
hangend voor het raam of als ta-
felstuk op een kom of schaal. U 
kunt zich nu al opgeven. Mee-
doen kost 20,00 euro inclusief 
materiaal, inschrijfkosten: 2,50 
euro. De workshop begint om 
19.30 uur. Meer weten? Bel 0255 
510652 of kijk op www.buurt-
huisdebrulboei.nl.

Paasworkshop

De Brulboei - Een filmavond 
voor vrouwen waar mannen ook 
welkom zijn, vindt u in Buurt-
huis de Brulboei. Op woensdag 
14 maart kunt u kijken naar de 
prachtige film The Notebook. 
Het verhaal van Allie Hamilton 
en Noah Calhoun die elkaar be-
gin jaren ’40 ontmoeten en ver-
liefd worden. Na een zomer vol 
hartstocht en passie verliezen ze 
elkaar uit het oog als de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt en No-
ah naar het front moet… De film 
start om 20.00 uur, entree kost 
2,50 euro. Neem vriendinnen en 
familie mee en beleef een gezel-
lige filmavond in het buurthuis. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Filmavond 
voor vrouwen

Gezocht: mode-meiden
De Koe – In april 2012 start 
de tweede editie van Velser-
broek’s Young Fashion Desig-
ners in Jongerencentrum de 
Koe in Velserbroek. Vorig jaar, 
tijdens het 25 jaar bestaan van 
Velserbroek, was dit een ge-
weldig succes. Veertien meiden 
liepen in eigen creaties op de 
catwalk in het winkelcentrum. 
Ook dit jaar, in de maanden 
april, mei en juni wordt er weer 
aan de jurken gewerkt. Dit zal 
wekelijks 2 uur zijn op dinsdag-
avond. De voorbereidingen zijn 
al in volle gang.  In juni sluiten 
we feestelijk af met een spet-
terende modeshow. Ontwerp 
ook je eigen extravagante jurk 
. Ben je tussen de 14 en 18 jaar 

en vindt je het leuk om hier aan 
mee te doen? Haal dan een in-
schrijfformulier in de Koe. De 
kosten zijn 15 euro voor al-
le werkavonden. Dit is inclu-
sief koffie, thee en een deel van 
het materiaal. Meer weten? Bel 
023-5491817.

Vkafé - Zondag 18 maart wordt 
iedereen uitgenodigd voor een 
wandeltocht op het strand. Voor 
de tocht wordt om 14.00 uur ver-
zameld bij La Maranda op de 
IJmuiderslag. Na afloop wordt 
gezamenlijk nog iets gedron-
ken bij La Maranda, waarna 
deelnemers kunnen kiezen om 
ook nog een hapje met elkaar 
te gaan eten. Deze wandeltocht 
wordt georganiseerd door Vka-
fé, voor eenieder die graag ande-
ren wilt ontmoeten om samen te 
recreëren. Vkafé is een initiatief 
van Stichting Welzijn Velsen om 
vriendschap te stimuleren, in de 
toekomst zullen naast de basis-
activiteit ‘wandelen’ ook andere 
activiteiten door de deelnemers 
zelf worden georganiseerd. Deel-
name aan de wandeltocht is gra-
tis, eventuele consumpties zijn 
voor eigen rekening. Deelnemers 
kunnen op de dag zelf aansluiten 
bij de groep, maar het wordt op 
prijs gesteld als deelname voor-
af wordt doorgegeven aan jan-
nekecluistra@welzijnvelsen.nl of 
judithderuyter@welzijnvelsen.nl 
(voor reserveren van het etentje).

Wandelen

De Mel – Buurtcentrum de Mel, 
nu gevestigd in De Schulpen, or-
ganiseert vrijdag 16 maart van 
19.00 tot 21.00 uur weer een 
kinderdisco bij FC Velsenoord. 
Voor anderhalve euro kan heer-
lijk gedanst worden en krijg je 
een snoepje en een beker fris. 
FC Velsenoord maakt met het ter 
beschikking stellen van de kan-
tine het mogelijk dat de kinde-
ren uit Velsen-Noord toch maan-
delijks kunnen genieten van hun 
vertrouwde disco. Meer weten? 
Bel 0251-210050.

Meldisco bij 
FC Velsenoord

De Mel – Iedere donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur staan 
een vrijwillige gastheer en gast-
vrouw klaar om mensen te ont-
vangen voor Het Praathuis. Het 
Praathuis is een activiteit van 
Buurtcentrum de Mel voor ie-
dereen die een beetje Neder-
lands spreekt, maar de taal beter 
wilt leren. Bij het Praathuis wordt 
alleen Nederlands gesproken, 
eventueel met behulp van diver-
se materialen. Onderwerpen voor 
gesprekken zijn bijvoorbeeld: op-
voeden van kinderen, hobby’s, 
heimwee, nieuws. Deelnemers 
hoeven zich niet aan te melden. 
Er wordt een bijdrage van 1 euro 
gevraagd voor koffie/thee. Meer 
weten? Bel 0251-210050.

Praathuis in 
Velsen-Noord

Welzijn Velserbroek - Nooit op 
stijldansen gezeten (of heel lang 
geleden). Grijp dan nu uw kans! 
De Wals kennen we op veel ver-
schillende manieren, maar in één 
avond kunt u de basis leren en 
na de les tijdens het vrijdansen 
oefenen. Alleen vrijdansen kan 
ook vanaf 21.00 uur, maar wel 
even aanmelden. Wanneer: za-
terdag 17 maart om 20.00 uur 
dansles, waarna vrijdansen. De 
kosten bedragen 20 euro per 
paar (alleen vrijdansen: 2,50 eu-
ro per paar). Aanmelden vóór 12 
maart. Deze dansles vindt plaats 
in Het Polderhuis, Vestingplein 
58 in Velserbroek. Meer weten? 
Bel 023 5388830

Stijldansen

De Mel – Breien ouderwets? 
Nee, juist weer heel hip. Re-
gelmatig komen (jonge) da-
mes Buurtcentrum de Mel in-
lopen met de vraag of zij daar 
kunnen leren breien. Inmiddels 
zijn er vrijwilligers gevonden die 
technieken aan anderen wil-
len leren, daarom is iedereen 
op donderdagochtend van 9.30 
tot 11.30 uur welkom om samen 
te handwerken. Onder het mom 
‘men leert van elkaar’ wisse-
len deelnemers handwerktech-
nieken uit, er wordt dus niet al-
leen gebreid! Deelnemen kost 
slechts 1 euro, dat is inclusief 
koffie/thee (u neemt zelf ma-
teriaal mee). Meer weten? Bel 
0251-210050 (vraag naar Ju-
dith).

Blij dat ik brei
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Santpoort-Noord - Op de 
tweede en vierde maandag van 
elke maand houdt Postzegel Ver-
eniging Santpoort haar maan-
delijkse clubavond in Het Ter-
ras, in het Stationsgebouw aan 
de Santpoortse Dreef, Santpoort 
Noord. Vanaf 19.00 uur kan men 
terecht, elke clubavond is er een 
veiling met een gevarieerd aan-
bod. Voorafgaande aan de vei-
ling kan men alle kavels bekij-
ken, die iets later op de avond 
onder de hamer komen. Ieder-
een is van harte welkom. Wie 
meer wil weten over Postzegel-
vereniging Santpoort, kan con-
tact opnemen met 023-5382274.

Postzegels

Voetballers VSV E1 
krijgen kickboxtraining
Velsen - Zaterdag 3 maart, geen 
wedstrijd gepland. Wat zou je 
dan als 10- of 11-jarige VSV spe-
ler moeten doen? De nieuwe trai-
ner van de E1 wist het wel. Hij 
beloofde het team een speciale 
ochtend en begon hiermee al op 
de training van dinsdag. De in-
teresse van de mannen was ge-
wekt want elke speler heeft de 
rest van de week minimaal twin-
tig keer aan zijn ouders gevraagd 
wat er zaterdag op het program-
ma zou staan. Dus stond de E1 
een beetje onwennig om 08.15 
uur op de parkeerplaats bij VSV. 
Sommigen hadden voor de ze-
kerheid ook alvast scheenbe-
schermers aangedaan, natuurlijk 
zaten de voetbalschoenen in de 
tas en de liefde voor de bal was 
direct duidelijk want het rond-
ootje werd enthousiast gestart. 
Trainer Marco hield zijn kaken 
stijf op elkaar, de mannen zou-
den wel zien waar het team heen 
zou gaan. Toen het tijd was om te 
vertrekken werden de mannen in 
de auto’s ingedeeld en de stoet 
reed vervolgens richting IJmui-
den. Natuurlijk, het zou een zwa-

re strandtraining worden. Echter, 
de bestemming was Fitness Cen-
trum Donar. De ogen gingen nog 
verder open bij het zien van zo-
veel stoere apparatuur, maar de 
verrassing zou nog groter wor-
den: een grote sterke kerel – ja, 
de vader van onze eigen Jay uit 
de E3 – kwam vertellen dat de 
mannen een heuse kickboxles 
zouden krijgen. Gedurende een 
uur werd de E1 afgebeuld door 
een strenge trainer die het ui-
terste naar boven haalde bij on-
ze doorgaans zo sierlijk spelende 
balkunstenaars. Het bleken ech-
te bikkels te zijn, die zich volle-
dig leeg werkten op de oefenin-
gen die voorgeschoteld worden. 
Bij het trappen moesten de dum-
mies er aan geloven en de schot-
kracht van menig speler is nog 
verder toegenomen. Na een coo-
ling-down waarbij de spieren nog 
even getest werden was het tijd 
voor de foto. Hierna volgde een 
verkwikkende douche en een 
welverdiende dorstlesser. Aan de 
koppies was te zien dat het hele 
team enorm genoten had van de-
ze speciale training.

IJmuiden - Politieagenten heb-
ben vorige week donderdag-
avond een 44-jarige IJmuidenaar 
aangehouden voor het plegen 
van schennis. Omstreeks 21.45 
uur was bij de politie de melding 
binnen gekomen dat een man in 
de omgeving van de J.P. Coen-
straat zijn geslachtsdeel had la-
ten zien aan twee tienermeisjes. 
Direct werd met meerdere een-
heden gezocht naar de man. In 
de Kortenaerstraat werd een 
man aangetroffen die aan het 
opgegeven signalement voldeed. 
Hij is hierop aangehouden. De 
man is overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Schennispleger

Velsen-Noord - Tijdens een 
surveillance zag een politieman 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag op de Velsertraverse een 
scooter rijden zonder licht. Zo-
wel de bestuurder als passagier 
droegen geen helm. Bij het zien 
van de politie draaide het tweetal 
om en reed terug Velsen-Noord 
in. Na een korte achtervolging 
vloog de scooter met beide man-
nen op de hoek Wijkerstraat-
weg/Melklaan de bocht uit. De 
bestuurder kon worden staan-
de gehouden. De passagier ging 
er vandoor. Bij navraag van het 
kenteken bleek deze niet bij de 
scooter te horen. De bestuur-
der, een 27-jarige Heemskerker, 
is hierop aangehouden en inge-
sloten op verdenking van diefstal 
van de scooter. De scooter is in 
beslag genomen. De politie on-
derzoekt de zaak.

Scooterdief

Driehuis - Een jonge skater is 
dinsdagmiddag rond half drie 
gewond geraakt aan zijn hoofd 
toen hij vanaf het fietspad de 
weg op reed. Een automobilist 
op de Van den Vondellaan kon 
hem niet meer ontwijken. De 
ambulance uit Haarlem kwam 
vast te zitten in het verkeer dat 
hinder ondervond van het onge-
val. De jongen heeft een flinke 
schaafwond op zijn hoofd.

Skater gewond

Dressuurproeven HCV
Velsen-Zuid - Zondag organi-
seerde manege Hippisch Cen-
trum Velsen dressuurproeven F1 
t/m F4 voor de jeugd.
‘s Morgens vroeg was het al een 
drukte van belang op stal. De 
ruiters waren hun pony’s aan 
het poetsen en toiletteren en de 
witte shabrakken werden onder 
het zadel gelegd. De ruiters za-
gen er keurig uit in hun dres-
suurjasje, witte rijbroek en witte 
handschoenen en de wedstrijd 
kon beginnen. Terwijl de span-
ning was af te lezen van de jong-
ste ruiters werden zij op hun ge-
mak gesteld door de ringmees-
ter op stal.
In de rubriek F3 en F4 werd eer-
ste Siska Hulsman met Red Rab-
bit met 223 punten in de F4 en 
Tara Schouten met Midnight 
werd eveneens eerste in de F3 
met 223 punten.
Een fraaie tweede plaats op stijl 
was er voor Manon Rutte met 

Panthera in de F3 met 219 pun-
ten. Lana Schouten mocht de 
derde prijs mee naar huis ne-
men in de F3 met 219 punten en 
tot slot werd Lisa Schoone met 
Penotti vierde in de F3 met 215 
punten. Daarna volgde de F2 en 
F1 rubriek. Demi Hessels met de 
pony Panthera mocht de eerste 
prijs mee naar huis nemen met 
221 puntenin de F2. Het rode 
rozet voor de tweede prijs was 
voor Sterre Slobbe met Diva in 
de F2 met 220 punten en een 
fraaie vierde plaats was er voor 
Demi de Reus met Midnight in 
de F2 met 216 punten. Als vier-
de eindigde Esmee Hamers met 
Midnight in de F1 met 215 pun-
ten.
Iedereen van harte gefeliciteerd.
Zondag 11 maart a.s. organi-
seert Hippisch Centrum Velsen 
kleuterrijden en is er een cursus 
ponyverzorging. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Puinruimen bij Velserend
Santpoort-Zuid – Na zes jaar 
kissebissen worden de puinho-
pen bij voormalig zwembad Vel-
serend eindelijk opgeruimd. De-
ze week is er begonnen met 
puinruimen. 
Vanwege aanwezig asbest wordt 
daar eerst mee begonnen. Voor-
al rond de badhokjes is as-
best aangetroffen. Wethouder 
te Beest verwacht dat het as-
best eind van de week is opge-
ruimd. Volgende week wordt dan 
de rest van het puin verwijderd. 
De opruimactie moet totaal twee 
weken duren.
De ontwikkeling van de bouw-
plannen voor Velserend heb-
ben erg lang geduurd, waardoor 
het opruimen steeds werd op-
geschort. De planontwikkeling 
is een complexe zaak vanwege 
de aanwezigheid van de ruïne 
van Brederode, de oude bomen 
aan de Velserenderlaan en het 
achterliggende duingebied. Een 
bouwplan is dan niet zomaar ge-

maakt. De laatste projectontwik-
kelaar die ermee bezig was, is 
een half jaar geleden failliet ge-
gaan, waardoor de plannen op-
nieuw stil lagen. Er zijn verschil-
lende malen door omwonenden 
en politieke partijen vragen ge-
steld over het puin aan de Vel-
serenderlaan, waarbij werd aan-
gedrongen op afwikkeling van 
de zaken.
Het college heeft nog gepro-
beerd via de curator van de fail-
liete projectontwikkelaar de kos-
ten voor het opruimen te verha-
len, maar dat is niet gelukt. Nu 
heeft wethouder te Beest het 
opruimen laten registreren zodat 
de kosten daarvoor kunnen wor-
den betaald door de nieuwe ei-
genaar van het terrein. Tot zo’n 
verkoop rond is worden de kos-
ten voorgeschoten door de ge-
meente Velsen. Het college wil-
de geen uitspraak doen over de 
hoogte van de kosten. (Karin 
Dekkers)

De IJswinkel opent 
zaterdag in Santpoort
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 10 maart wordt om één uur 
’s middags De IJswinkel fees-
telijk geopend aan Hoofdstraat 
196A in Santpoort. Peter Kur-
pershoek en Colin Bastiaan-
se zijn de ondernemers die de 
uitdaging aangaan om op deze 
plek, waar voorheen ook ijs werd 
verkocht, een ijssalon nieuw le-
ven in te blazen. 
Peter Kurpershoek is in de re-
gio zeker geen onbekende naam 
vanwege zijn activiteiten als on-
dernemer met onder meer de 
‘Meubelknaller’ en ‘De Kleine 
Verhuizer’. Zijn compagnon, Co-
lin Bastiaanse, is degene die al-
les weet op het gebied van con-
sumptie-ijs, want zijn roots lig-
gen bij ijsmaker Otelli, die in 
Haarlem gevestigd is in de Waar-
derpolder. ,,Wij zijn ervan over-
tuigd dat wij, met onze kennis 
van zowel ondernemerschap als 
ijs maken, deze nieuwe uitda-
ging met succes van de grond 
zullen krijgen’’, zegt Peter.
En Colin vult aan: ,,Otelli, die ge-
specialiseerd is in ijs- en patis-

serie specialiteiten, is een ijsbe-
reider die kwaliteit hoog in het 
vaandel heeft staan. Het is een 
ambachtelijk product dat onder 
meer wordt geleverd aan luxe 
restaurants. In ‘De IJswinkel’ 
gaan we op 10 maart van start 
met 18 soorten ijs, maar klan-
ten kunnen bij ons straks ook te-
recht voor een kopje koffie, een 
slagroomwafel, milkshakes of 
een sorbet, maar we kunnen ook 
ijstaarten of een dessertbuffet 
verzorgen.’’
,,En vergeet niet te vermelden 
dat we ook beschikken over een 
Italiaanse ijskar. Klanten kun-
nen die huren als ze een feest-
je of een partijtje hebben’’ ,aldus 
Peter. 
Otelli ijs is ambachtelijk ijs dat 
bestaat uit echte room en room-
boter en eersteklas grondstof-
fen. Het sorbetijs bestaat voor 
bijna de helft uit fruit van de al-
lerhoogste kwaliteit en heeft 
daardoor de smaak van de pu-
re vrucht. Het totale leverings-
programma van Otelli is te vin-
den op de website: www.otelli.nl.
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Moerbergplantsoen 
op de schop vanwege riool
De riolering bij het Moerberg-
plantsoen wordt vervangen. Op 
maandag 19 maart 2012 begint 
Dura Vermeer BV met het werk. 
Dat gaat in twee fases om over-
last te beperken.

Het werk start vanaf de Kennemer-
laan tot en met de kruising Moer-
bergplantsoen / Stephensonstraat. 
Het zuidelijke deel van het Moer-
bergplantsoen is dan te bereiken 
via de Lange Nieuwstraat. In de 
tweede fase is het Moerbergplant-
soen afgesloten vanaf de hoek Tor-
ricellistraat tot de rotonde Lan-
ge Nieuwstraat. Het noordelijke 
deel van het Moerbergplantsoen 

is dan te bereiken vanaf de Kenne-
merlaan. Omwonenden krijgen be-
richt van de aannemer. Wanneer de 
tweede fase begint, is nu nog niet 
bekend.  

In de eerste fase is de verzamelplek 
van het huisvuil verplaatst naar de 
hoeken Kennemerplein en Step-
hensonstraat. Bewoners die daar 
niet zelf hun huisvuil kunnen zet-
ten, kunnen de hulp inroepen van 
het personeel van de aannemer. 

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. Meer informa-
tie op www.velsen.nl 

Informatieavond nieuwe 
Zeesluis zeer druk bezocht
In een overvolle Cruisetermi-
nal werd dinsdagavond uitleg 
gegeven aan bezoekers van de 
informatieavond over de aan-
leg van een nieuwe Zeesluis in 
IJmuiden. 

Op basis van de uitkomsten van 
de onderzoeken die er nu liggen 
neemt minister Schultz van Infra-
structuur en Milieu in overleg met 
de samenwerkingspartners, de be-

stuurders van de Provincie Noord-
Holland en de gemeente Amster-
dam, in het voorjaar een voor-
keursbeslissing over locatie en af-
metingen.
Daarna start fase 2; de details wor-
den uitgewerkt, start de ruimtelij-
ke ordening procedure en wordt 
een Milieueffectrapportage (MER) 
opgesteld.

(foto: Ko van Leeuwen)

College op SeaportRTV
Het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen 
komt op de lokale televisie. Met 
ingang van vrijdag 9 maart om 
20.00 uur de wethouders regel-
matig iets over hun beleid ver-
tellen.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft bij de lokale zen-
der SeaportRTV televisiezendtijd 
ingekocht. Maandelijks worden één 
of meer collegeleden geïnterviewd. 
Omdat het gemeentebeleid de sa-
menleving raakt, wil het college een 

bredere toelichting kunnen geven 
aan een groter publiek.

De eerste televisie-uitzending is 
op vrijdag 9 maart 2012 om 20.00 
uur. Dan komen de wethouders  
Baerveldt en Te Beest aan het 
woord. Zij brengen onder andere 
bezoeken aan het Bijna Thuis Huis, 
dorpshuis Het Terras en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 

De dagen daarna herhaalt Seaport 
RTV de uitzending diverse malen. 
(foto: gemeente Velsen)

Informatie over park en 
kinderboerderij Velserbeek
De geschiedenis van buiten-
plaats Velserbeek, de dieren van 
de kinderboerderij en tientallen 
foto’s die dit illustreren – sinds 
begin 2012 staat het allemaal op 
de website van de gemeente Vel-
sen, onder Sport, Toerisme en 
Vrije Tijd.

De informatie is in drie delen ge-
splitst. In het deel over de buiten-
plaats staat o.a. veel lezenswaardig 
over de geschiedenis van het park, 
de flora en de fauna, maar ook wan-
neer het pierenbadje wordt gevuld. 
In het deel over de kinderboerde-

rij staan de openingstijden en heel 
veel leuke feiten over de dieren. In 
het fotoalbum staan fraaie plaatjes 
van dit alles. Bezoekers mogen ook 
foto’s sturen naar dloket@velsen.nl; 
een webteam beoordeelt of ze ge-
plaatst worden.

De pagina’s worden regelmatig aan-
gevuld met nieuwe onderwerpen. 
Maandelijks is er aandacht voor de 
plant, het dier en de vrijwilliger van 
de maand.
Kijk op www.parkvelserbeek.nl of 
op www.velsen.nl onder Sport, Toe-
risme en Vrije Tijd.
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Open uitnodiging tweede 
Velsense stadslezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen de tweede 
Velsense stadslezing plaats-
vinden. Deze lezing wordt ver-
zorgd door prof. dr. Jacob de 
Boer uit Velsen en heeft als 
thema ‘Milieuverontreini-
ging en Gezondheid – een Toe-
komstperspectief’. De heer De 
Boer is verbonden aan het In-
stituut voor Milieuvraagstuk-
ken van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam.

Schaarste
Waar gaat prof. dr. De Boer het 
op 27 maart 2012 over hebben? 
Door de sterk groeiende wereld-
bevolking worden grondstof-
fen schaars, terwijl de vraag naar 
voedsel en schoon drinkwater we-
reldwijd sterk zullen toenemen. 
Door een grotere behoefte aan mo-
biliteit en de voortgaande globali-
sering wordt steeds meer gereisd 
en nemen het gebruik van chemi-
sche stoffen en het energiever-
bruik toe. De gemiddelde wereld-
bewoner zal daarom steeds va-
ker met schaarste worden gecon-
fronteerd en worden blootgesteld 
aan diverse vormen van veront-
reiniging. Daarnaast zorgt de op-
warming van de aarde voor onver-
wachte neveneffecten. De druk op 
het milieu zal ook – en juist – aan 
een drukke havenplaats als Vel-
sen niet ongemerkt voorbijgaan. 
Ingeklemd tussen Tata Steel, het 
Amsterdams Westelijk Haven-
gebied en Schiphol wordt Velsen 
immers nu al dagelijks door nega-
tieve milieueffecten bedreigd. 

Gezondheidseffecten
Wat zijn nu de te verwachten ef-
fecten op de volksgezondheid van 
deze toenemende milieudruk? 
Het is bekend dat blootstelling 
aan dioxines kan leiden tot meer 
kankergevallen. Meer fijnstof in 
de lucht kan astmatische aandoe-
ningen veroorzaken. Hormoon-
verstorende stoffen kunnen lei-
den tot een verzwakking van ons 
immuunsysteem of tot vetzucht. 
Maar zijn de gehalten van deze 
stoffen nu zo hoog dat ze deze ef-
fecten ook daadwerkelijk veroor-
zaken en is er iets bekend over de 
cumulatieve effecten? En hoe is 
het gesteld met de visconsumptie: 

wegen de positieve effecten van 
de onverzadigde vetzuren in vis 
nu zwaarder dan de negatieve ef-
fecten van verontreinigende stof-
fen? Hoogleraar milieuchemie en 
–toxicologie Jacob de Boer zal in 
de stadslezing zijn visie geven op 
wereldwijde trends in milieuver-
ontreiniging. 

Jaarlijkse stadslezing
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft be-
sloten om jaarlijks een stadsle-
zing te organiseren. Deze lezin-
gen moeten een andere blik geven 
op zaken die de samenleving aan-
gaan. Tijdens de lezingen slaan 
deskundigen een brug tussen we-
tenschap en besturen. Zo kun-
nen ze de stad, haar inwoners, de 
gemeente en politici een spiegel 
voorhouden of interessante in-
zichten geven. Na elke lezing is 
er discussie en kunnen er vragen 
worden gesteld aan de spreker. De 
sprekers kunnen worden gekozen 
vanuit actuele thema’s of op per-
soonlijke titel. In april 2011 ver-
zorgde Prof. Dr. Evelien Tonkens 
de eerste stadslezing. Zij ging toen 
in op het thema ‘De onbeholpen 
samenleving’. Deze lezing was een 
groot succes. Velen woonden de 
lezing van mevrouw Tonkens bij.

Aanmelding voor 13 maart
Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
Toegang is gratis. Indien men ge-
bruik wil maken van de open uit-
nodiging wordt men verzocht om 
zich voor uiterlijk 13 maart 2012 
aan te melden via het mailadres 
communicatie@velsen.nl Omdat 
de burgerzaal een beperkte capa-
citeit kent is het belangrijk tijdig 
zicht te hebben op het aantal aan-
wezige personen. Tijdig aanmel-
den is dus van belang!

Green Key voor Duindoorn
Camping De Duindoorn in 
IJmuiden heeft opnieuw een 
Gouden Green Key verdiend. Het 
bedrijf presteert bijzonder goed 
op het gebied van duurzaamheid. 
Wethouder Baerveldt feliciteer-
de Yvonne Lubbers persoonlijk. 

De Green Key is een internationaal 
keurmerk voor duurzame bedrijven 
in de toerisme- en recreatiebranche. 
Uitreiking betekent dat de onderne-
mer veel meer aan het milieu doet 
dan de wet- en regelgeving vereist. 
Yvonne Lubbers, beheerder: ,,Wij ge-
bruiken onder andere waterbespa-

rende kranen en douches, hebben 
LED-verlichting, scheiden alle afval 
en gebruiken FSC-papier op kan-
toor. In 2011 hebben de toiletgebou-
wen een gasboiler gekregen die op 
zonne-energie werkt. We zijn trots 
op dit resultaat; in 2010 kregen we 
ook al goud.’’

Wethouder Baerveldt, rechts op de 
foto naast Yvonne Lubbers, sprak 
namens het college haar waardering 
uit voor deze ondernemersfami-
lie die goed en langdurig aan duur-
zaamheid werkt.
(foto: Reinder Weidijk)

Einde aan samenwerking
Multi Vastgoed en de gemeente 
Velsen hebben gezamenlijk be-
sloten per 24 februari te stoppen 
met de herontwikkeling van het 
winkelcentrum van IJmuiden.

Er zijn twee belangrijke redenen om 
de samenwerkingsovereenkomst te 
beëindigen: onder de ondernemers 
is te weinig draagvlak en de gemeen-
te kon niet instemmen met het al-
ternatieve plan van Multi Vastgoed 

voor een aangepaste vorm een ver-
diepte winkelstraat. De gemeente 
en Multi Vastgoed zetten de over-
eenkomst samen stop; daardoor kost 
het de gemeente geen extra geld. De 
partijen wilden het traject voor een 
nieuw winkelcentrum beiden tot 
een goed einde brengen en betreu-
ren dat het niet gelukt is. De gemeen-
te gaat nadenken over nieuwe plan-
nen voor het centrum van IJmuiden. 
Meer informatie op www.velsen.nl

Velsen gaat vrijwillig
De gemeente Velsen zet zich op 
16 maart in voor NL Doet. Na-
dat in 2011 ruim 40 ambtenaren 
speeltuin De Veilige Haven op-
knapten, is het dit jaar de beurt 
aan zorginstelling Philadelphia.

De gemeente Velsen vindt de bij-
drage van vrijwilligers die zich dag 
in dag uit inzetten voor de gemeen-
schap van groot belang voor de socia-
le cohesie in de gemeenschap. Raads-

leden, college en ambtenaren hebben 
hier grote waardering voor en willen 
dit tonen door op deze landelijke vrij-
willigersdag in de schoenen van de 
vele vrijwilligers te staan. Dit jaar is 
gekozen voor Stichting Philadelphia 
Zorg. Deze stichting richt zich voor-
namelijk op mensen met verstande-
lijke of meervoudige beperkingen. 
De gemeente Velsen gaat in het ka-
der van NL Doet de locaties De Duin-
pan en De Regenboog ondersteunen.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

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

Ondernemersloket

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

Sociale Zaken

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

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

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

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Raadsplein 15 maart 2012
Carrousel

Donderdag 15 maart 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 – 21.00 uur   Bestemmingsplan “De Leck en 

De Bergen”

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 – 21.00 uur   Ontwikkeling veiligheidsbeeld & 

resultaten politie Velsen in 2011

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur   Velsen als millennium gemeente / 

mondiale bewustwording/
stedenbanden

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur   Verzelfstandiging openbare 

bibliotheek Velsen

Commissieruimte 1
Sessie 5 
21.30 – 23.00 uur   Nota huurprijzen gemeentelijk 

vastgoed

Commissieruimte 2
Sessie 6
21.30 – 23.00 uur   Stand van zaken voorbereiding 

nieuwe publiekshal

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 3, 4 en 5 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
14 maart 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de 
agenda en onderliggende stukken bekijken via de 
website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Nieuwsbrief 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.  U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 

Regeling Studiefaciliteiten 2012

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergadering 
van 17 januari 2012 besloten de Regeling Studie-

faciliteiten gemeente Velsen 2012 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met terugwerkende 
kracht op 1 januari 2012.
Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Human Resources. 
Dit besluit wordt ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Verordening parkeerbelasting 2012  

In de vergadering van het college van burgemeester 
en wethouders van 7 februari 2012 is het aanwijzings-
besluit ingevolge de verordening parkeerbelasting 
2012 vastgesteld. 

Het aanwijzingsbesluit is opgenomen in het regis-
ter “gepubliceerde belastingverordeningen 2012”. 
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerken-
de kracht in werking op 31 januari 2012. 

Het aanwijzingsbesluit ligt kosteloos ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemd besluit. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoonnummer 
(0255) 567 322. 

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

•  drie parkeervakken, aan de zuidkant van de inrit 
van het parkeerterrein ten westen van de Minister 
van Houtenlaan te Velsen-Zuid, tegenover de hoofd-
ingang van het TATA steel stadion aan te wijzen en 
in te richten als twee algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van 
de borden E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

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

• Doorneberglaan 70, te IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:

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

Nadere informatie:

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

Publicatie beslissingen 
ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Denyo,W.Y. geb.23-10-1969 
Macedo Pereira de Abreu,M.V geb.08-05-1962
Doukhi,M. geb.01-07-1993 
Mustafov,S.A. geb.08-05-1973
Haan de,G.A. geb.22-02-1979 
Peters,P.B.Ö. geb.18-02-1971
Hoek,C. geb.05-08-1983 
Plug,A. geb.11-10-1971
Ilić,Č. geb.14-04-1972 
Romkes,M. geb.14-07-1967
Kabaciński,P. geb.18-05-1986 
Sadat,Y. geb.03-05-1986
Kernekamp,P.D. geb.26-12-1958
Keur,K. geb.03-05-1992
Kolarz,M. geb.16-02-1977
Kokkarinen,M.E. geb,03-09-1978
Seeds,C.J. geb.14-01-1979
Trompert,J.F. geb.18-01-1985
Voorbij,J.  geb.05-04-1958

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

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.
 
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 25 februari tot 
en met 2 maart 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w12.000104  Willem de Zwijgerlaan 37 
 Santpoort-Zuid 
   het kappen van twee bomen 

(27/02/2012)
w12.000105  Hagelingerweg 46 Santpoort-Noord 
  het veranderen van een bedrijfsruimte 

in 2 wooneenheden (27/02/2012)



Korfbalnieuws over Jeugdwedstrijden DKV
Velsen-Zuid - Zaterdag 3 
maart speelden er weer jeugd-
teams van DKV. De E2 verloor 
helaas van Triaz E1 met 1-4. 
Daarna was het de beurt voor 
de E1. Tegen SDO E1 kwam er 
een scherp team van DKV in 
het veld. Door hard werken en 
groot enthousiasme wist DKV 
te winnen. 
Renske scoorde, evenals Sver-
re en Sem. Twee seconden voor 
tijd wist Pepijn een mooi kansje 
onder de korf te scoren. Door 
zijn doelpunt kwam de eind-
stand op 4 tegen 1, een goede 
overwinning. 

DKV D1 moest weer tegen KZ 
D3 aantreden. KZ kwam snel 
voor, ondanks het sterke veld-
spel van DKV. DKV had goe-
de kansen maar maakte ze niet 
af. KZ was echter zeer effectief; 
iedere kans werd een doelpunt. 
Sverre scoorde met één hand. 
Sem, Thijs en Loek scoorden 
ook. KZ was echter toch scher-
per en de eindstand was 6-9.  
De C2 speelde tegen HBC C2. 
Matthijs, Robin en Emma wist 
te scoren voor DKV. HBC wist 
maar twee keer de korf te vin-
den, dus DKV won terecht. 
De C1 speelde tegen HBC C1. 

Het ging gelijk op, want met 
rust stond het nog steeds 0-0. 
De aanval had kansen, maar 
maakte deze niet af. 
HBC kwam voor met 0-1, maar 
gelukkig scoorde Thijn via een 
strafworp de gelijkmaker. Di-
rect daarna wist HBC te sco-
ren. Lange tijd stond het 1-2. 
Vlak voor tijd wist invaller Bjar-
ne de 2-2 te scoren, wat tevens 
de eindstand was. 
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w12.000106  Anna van Burenlaan 16 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom (28/02/2012)
w12.000107  Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
   het oprichten van 10 strandhuisjes 

(28/02/2012)
w12.000108  Velserduinweg 338 9000 IJmuiden 
  verzoek wijzigen standplaats naar per-

manente bebouwing voor viskiosk “Vis 
van Kaatje” (28/02/2012)

w12.000109  Middenduinerweg 8 Santpoort-Noord 
   het veranderen en vergroten van een 

berging/garage (29/02/2012)
w12.000110  Velserbeek 3 Velsen-Zuid 
   het maken van een aanbouw 

(29/02/2012)
w12.000111  Kennemerstrand 800 8000 IJmuiden 
   het plaatsen van een portocabin (kleed-

ruimte) (01/03/2012)
w12.000113  Dokter de Grootlaan 3 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

(01/03/2012)
w12.000114  Johanna Naberstraat 3 Velserbroek 
  het kappen van een boom (02/03/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
(college van burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000729   Heerenduinweg/IJmuiderslag ong. 
IJmuiden 

   het verplaatsen van een kunstwerk 
(01/03/2012)

w11.000740  Duinlustparkweg 61 Santpoort-Zuid 
   het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

(28/02/2012)
w11.000759  Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid 
  het slopen van een woning, het oprich-

ten van 3 woningen en het kappen van 
18 bomen (28/02/2012)

w12.000012  Van Wassenaerstraat 34 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(02/03/2012)
w12.000029  Hoofdstraat 123 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(28/02/2012)
w12.000034  Watervlietstraat 2 Velsen-Noord 
   het verwijderen van een astbesthouden-

de pijp (28/02/2012)
w12.000065  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  het kappen van 10 bomen (28/02/2012)
w12.000066  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  het kappen van 8 bomen (28/02/2012)
w12.000067  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
   het kappen van 10 essen/esdoorns 

(28/02/2012)
w12.000068  Duinweg of Duivelslaan 4 Santpoort-Zuid 
  het kappen van 4 bomen (28/02/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het organi-
seren van een evenement:

i12.000524  op Vestingplein Velserbroek 
  een kermis van 10 oktober tot en met 14 

oktober 2012 (28/02/2012)
i11.012438   start- en fi nishlocatie Vestingplein 

Velserbroek
  diverse skatetochten op 23 mei, 4 juli 

en 22 augustus 2012. Op 15 september 
2012 doorkruist een skatetocht de ge-
meente Velsen (28/02/2012)

i12.000189   een ultraloop genaamd de Jan Knippen-
berg Memorialloop over het strand van 

IJmuiden
   via de sluizen naar het strand van Velsen 

Noord op 7 april 2012 (01/03/2012)
i12.001073  strand van IJmuiden aan Zee (zone 2)
  NK off road strandraces op 10 maart en 

11 maart 2012 (01/03/2012)
i12.001309  op het grasveld t.o. café de Grote Hout,  
  Grote Hout of Koningsweg 44 Velsen 

Noord
   Koninginnedagviering op 30 april 2012 

(01/03/2012)
i12.001017   op VSV terrein, Hofgeesterweg 

Velserbroek
  slotavond 100 jaar VSV op 26 mei 2012 

(01/03/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
grond van artikel 5:18 APV een vergunning verleend 
voor het innemen van een tijdelijk standplaats: 

i12.001961   Bedrijfsterrein Rijksweg 287 
Velserbroek

   16 tot en met 18 maart 2012 
(05/03/2012)

Exploitatie

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een op grond van artikel 2.20APV vergunning verleend 
voor de exploitatie van een openbare inrichting:

i12.001056  Kompasstraat 38 IJmuiden
  exploitatievergunning voor het 

verstrekken van snack en spijzen 
(20/02/2012)

i12.001340  Moerbergplantsoen 3a IJmuiden
  exploitatie van een openbare inrichting 

met terras voor de verkoop van ijs-
producten (05/03/2012) 

Overnachting

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een op grond van artikel 4.26 lid 3 APV ontheffi  ng 
verleend voor kamperen buiten een kampeerterrein:

i12.001073  Parkeerterrein naast Nova Zembla
  overnachten op 9 en 10 maart 2012 

(01/03/2012)




