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Campers kopje kleiner......
Haarlem - Een  31-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur schatte vorige week 
donderdag de hoogte van zijn oplegger, met  hierop twee campers, lager in 
dan dat deze daadwerkelijk was. Hierdoor reed hij rond 11.45 uur tegen het 
treinviaduct op de Westelijke Randweg (richting Heemstede). Een van de 
twee campers raakte total loss, de andere werd zwaar beschadigd. De poli-
tie heeft proces-verbaal tegen de chauffeur opgemaakt. Het viaduct raakte 
niet beschadigd.  (Foto: Hans de Klerk, www.deklerksite.nl)

Voorleesontbijt in Bibliotheek Velserbroek

Huis te klein met judoka 
Dennis van der Geest
Velserbroek - Judoka Dennis van 
der Geest, ‘de meest beroemde Vel-
serbroeker’ wist woensdagochtend 
tijdens het Nationaal Voorleesontbijt 
in Bibliotheek Velserbroek zijn jon-
ge publiek beslist te boeien. Met het 
Prentenboek van het Jaar: ‘Kleine 
Muis zoekt een huis’ van Petr Horá-
cek over een muisje dat zijn huis te 
klein vond, toen hij met een grote 
appel naar binnen wilde, was het 
huis letterlijk te klein. De kleuters 
waren opgetogen. 
Dennis is dan ook een geoefende 
voorlezer voor zijn driejarige zoon 
Bjørn. Zijn zoon Fynn is pas zeven 
maanden en houdt meer van plaat-
jes kijken. Bijna elke week bezoeken 
Dennis en zijn vrouw Zaïna wel de 
bibliotheek om leuke boeken uit te 

kiezen.
Heeft Dennis daar wel tijd voor? 
,,Voor ik ‘s avonds ga trainen, breng 
ik de kinderen meestal zelf naar bed 
met een verhaaltje. Bjørn vindt Nijn-
tje op het moment heel leuk.’’
Dennis gaat zich binnenkort voor-
bereiden op de Olympische Spelen 
door middel van trainingskampen, 
veelal in het buitenland. Dan zal hij 
wel wat minder thuis zijn om voor te 
lezen.
Bij de bibliotheek benadrukken de 
medewerkers dat voorlezen heel 
belangrijk is voor jonge kinderen. 
De Nationale Voorleesdagen wor-
den georganiseerd van 23 januari 
tot en met 2 februari. In deze peri-
ode staan de prentenboeken volop 
in de picture, zowel de klassiekers 

als de nieuwste. Wie tijdens de Na-
tionale Voorleesdagen zijn kind lid 
maakt van de bibliotheek ontvangt 
een leuke attentie.
De kleuters van groep 1/2 van de 
Rozenbeekschool waren woensdag-
ochtend de gelukkigen bij het Voor-
leesontbijt. Na het voorlezen kregen 
zij lekkere ontbijtkoek en limonade 
en daarna werden er spelletjes ge-
daan rond het voorgelezen prenten-
boek. Bij het indelen van de groep-
jes, riep de kleine Maarten keihard: 
‘Ik wil met die meneer mee!’ wijzend 
naar Dennis. Maar helaas was dat 
geen optie, de spelgroepjes werden 
geleid door medewerkers van de bi-
bliotheek en de eigen juffen. En ook 
daar was het enthousiasme groot. 
(Karin Dekkers)

Wel rook zonder vuur
Connexxionbus oververhit
IJmuiden  - Vrijdagmiddag rond half zes ontstond in een Connexxionbus, 
die net alle passagiers bij Plein 1945 had afgezet, een enorme rookontwik-
keling. Er was geen sprake van vuur, waarmee het gezegde dat er ‘geen 
rook zonder vuur is’ wordt ontmanteld. Vermoedelijk had de bus een over-
verhitte versnellingsbak, door een weggeslagen pakking, waardoor hete olie 
uit de versnellingsbak op de uitlaat lekte, wat zorgde voor de enorme rook-
ontwikkeling. De brandweer, die snel ter plaatse was, hoefde niet in te grij-
pen. De bus werd later weggesleept. (www.reinderweidijk.nl)

AnneMieke Korf en Ina de Vos in gesprek met wijkbewoners

Het nieuwe wijkgericht werken
Bewoners zijn de deskundigen
IJmuiden – Zee- en Duinwijk en Vel-
serbroek zijn pilotgroepen voor het 
nieuwe wijkgericht werken. Daarom 
werd daar vorige week door de ge-
meente, de politie, Welzijn Velsen en 
de wooncorporaties een inventari-
satie gehouden van wat er onder de 
bewoners leeft. Zij zijn de deskundi-
gen, is het uitgangspunt.
In het winkelcentrum van Zeewijk 
konden mensen een enquête invul-
len en zij kregen stickers, die ze op 
een plattegrond van de wijk kon-
den plakken. Blauwe stickers wer-
den geplakt op een plek die mensen 
vies vonden, oranje stond voor on-
veilig en groen betekende een pret-
tige plek.
Het nieuwe wijkpark kreeg veel 
groene stickers. De Orionweg was 
volgeplakt met oranje stickers: daar 
wordt veel te hard gereden, vol-
gens veel bewoners. Het kruispunt 
van de Orionweg en de Raafstraat 
en het kruispunt van het Pleiaden-
plantsoen met de Planetenweg kre-
gen ook veel oranje stickers, net zo-
als het vernieuwde kruispunt waar 
mensen van de Orionweg naar de 
Havenkade gaan. Het Canopus-
plein wordt door veel mensen als 
onveilig ervaren, vanwege de dicht-
getimmerde winkels en de hang-
jeugd daar. Blauwe stickers gingen 
onder andere naar de Radarstraat, 
de Zuiderkruisstraat en de 12-hoog 
flats aan de Orionweg en de Keet-
berglaan.

,,Er worden veel feiten bevestigd 
door de bewoners, die bij ons al be-
kend waren’’, zegt Ina de Vos, voor-
zitter van het wijkplatform Zee- en 
Duinwijk.  Zij werd terzijde gestaan 
door wijkwethouder AnneMieke 
Korf, die met de bewoners in ge-
sprek ging. ,,Er wordt door de be-
woners heel positief gereageerd’’, 
zegt zij. ,,Er komen hier ook mensen 
uit andere wijken boodschappen 
doen, die vragen mij waarom zo’n 
actie niet ook in hun wijk gehou-
den wordt.’’ Tijdens de inventarisatie 
werd ook gezocht naar onontdekt 
talent: bewoners die een bijdrage 
kunnen leveren aan de leefbaarheid 
van hun wijk.
Toch vinden veel bewoners dat voor-
al Zeewijk er met de nieuwbouw op 
vooruit gaat en ervaren zij hun di-
recte leefomgeving als prettig. ,,Dit 
is een goede actie, ik voel me hier-
door serieus genomen. Jarenlang 
bungelden de bewoners van Zee-
wijk er maar zo’n beetje achter aan’’, 
zegt Astrid Rutten, die al 44 jaar 
met plezier in Zeewijk woont. ,,Mijn 
kleinkinderen kunnen hier nog lek-
ker buiten spelen, als ze bij mij op 
bezoek zijn. Thuis kan dat niet.’’
De resultaten van de inventarisatie 
worden uitgewerkt en het resultaat 
hiervan wordt gepresenteerd tijdens 
een bewonersavond op maandag 18 
februari in de Stadskerk aan het Gij-
zenveltplantsoen te IJmuiden. (Car-
la Zwart)

Vlag in top Rode Dorp
IJmuiden - Donderdagmiddag vierden de bouwvakkers van het bouwpro-
ject Rode Dorp een klein feestje vanwege het bereiken van het hoogste 
punt. De opdrachtgever van het project is Woningbedrijf Kennemerhave. De 
39 woningen die nu worden gebouwd komen in de plaats van 40 woningen 
die zijn gesloopt. ‘De bouw verloopt voorspoedig’, aldus een woordvoerder 
van Stolk Bouwmaatschappij. ‘Mede omdat omwonenden het project goed 
in de gaten houden is er weinig overlast.’ De oplevering wordt nog voor de 
bouwvak verwacht. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Winterwandeling 
met schilderworkshop
Velsen-Zuid - ‘s Morgens vroeg de 
natuur in om inspiratie op te doen 
voor een workshop schilderen? Op 
27 januari organiseert Informatie-
boerderij Zorgvrij samen met Atelier 
21 uit Haarlem deze workshop. 
De dag begint met een leuke win-
terwandeling door Recreatieschap 
Spaarnwoude. Tijdens de wandeling 
krijgt men de opdracht om de zin-
tuigen goed te  gebruiken. Details 
als geuren, kleuren en geluiden zijn 
erg bepalend voor de waarneming. 
Als het weer het toelaat worden al-
vast een paar schetsen gemaakt. Na 
de wandeling worden de opgeda-
ne indrukken omgezet in schilde-
rijen waarbij de technieken aquarel 

en pastel worden gebruikt. Rond het 
middaguur wordt een snertlunch 
geserveerd.
De workshop is voor zowel begin-
ners als gevorderden. De workshop 
duurt van 9.00 tot 16.00 uur en kost 
inclusief materialen, lunch, koffie en 
thee 62,50 euro. De workshop gaat 
alleen door bij voldoende deelname. 
Aanmelden kan bij de informatie-
boerderij tot vrijdag 18 januari. Voor 
meer informatie over Atelier 21 kijk 
op www.atelier21.nl.

Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 
023-5202828 of kijk op www.recre-
atienoordholland.nl

Auto tegen 
hoogwerker
IJmuiden - De  politie heeft vorige 
week vrijdag geassisteerd bij een 
ongeluk op de Kromhoutstraat. Om-
streeks 08.00 uur was een 53-jari-
ge man uit Veenendaal bezig met 
het parkeren van een hoogwerker. 
De bak van deze hoogwerker hing 
erg laag en was onverlicht. Hierdoor 
werd deze over het hoofd gezien 
door een 34-jarige automobilist uit 
Velsen, met een aanrijding als ge-
volg. Niemand raakte gewond. De 
bak van de  hoogwerker raakte licht 
beschadigd. De auto is total loss. Te-
gen de bestuurder van de hoogwer-
ker is proces-verbaal opgemaakt.

Alcoholcontrole
IJmuiden - De politie heeft dins-
dagmorgen tussen 9.30 en 10.45 
uur een alcoholcontrole gehouden 
op de Ericssonstraat in IJmuiden. 
Hierbij werden 51 weggebruikers 
gecontroleerd op het rijden onder 
invloed van alcohol. Geen van de 
gecontroleerde bestuurders bleek 
gedronken te hebben.  
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derslotweg 222A Haarlem-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: Jet-
ty Mathurin met ‘Zeven’. Aanvang 
20.15 uur.
New Cool Collective & Bart Cha-
bot in de grote zaal van de Philhar-
monie Haarlem. Aanvang 20.15 uur. 
In de kleine zaal om 20.15 uur: Hol-
land Symfonia.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Touki Delphine/Veenfa-
briek spelen ‘Raket’, 20.30 uur.
Hunky Dory Weekend in De Slui-
zen in IJmuiden. Het house-feest 
begint om 23.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 20 jaar. Toegang tot 02.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Spektrum XL van 23.0 tot 04.00 uur. 
Toegagn 12,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: 3 Years of Number Nine. Van 
23.00 tot 04.00 uur. Toegang 9,- 
voorverkoop, 12,- aan de deur. Café: 
Jonnhy Disco & Meester Moeilijk. 
Aanvang 23.00 uur. Toegang gratis. 

Zondag 27 januari

Winterwandeling met workshop 
bij informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Van 09.00 tot 
16.00 uur. Kosten 62,50 incl. mate-
rialen, lunch, koffie en thee.
Viering met Russische koorzang in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof IJmui-
den. Viering 10.00 uur, concert om 
circa 12.00 uur. Toegang gratis, na 
afloop vrijwillige bijdrage.
Workshop Familie-opstellingen, 
Kennemerstraat 11A zwart Haarlem. 
Van 10.30 tot 16.30 uur. Kosten 45,- 
- 60,-, naar draagkracht.
Lezing over Godsdienst en oorlog 
in de Oudheid en nu door prof. dr. 
Bert van der Spek. De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Voorrondes Rabobank Stratentoer-
nooi. Aanvang 11.30 uur in het Pol-
derhuis Velserbroek.
Emmy Verhey, viool en Paul Komen 
op piano in het Gemeentehuis bloe-
menaal. Aanvang 11.45 uur. Toe-
gang 14,-, 7,- CJP-houders.
Open huis en een aantal concer-
ten t.b.v. Kunkels orgel die precies 
50 jaar in het bezit is van het draai-
orgelmuseum in Haarlem, Küppers-
weg 3, 12.00-16.45. Toegang gratis.
Open huis bij de Jonge Stem, 
Abeel, Abelenstraat 1 IJmuiden. Van 
13.00 tot 14.00 uur.
Springcompetitie bij Hippisch 
Centrum Velsen, Driehuizerkerkweg 
13 Velsen-Zuid. Vanaf 13.00 uur.
Zangworkshop bij ORO, van 13.00 
tot 16.30 uur HZW, Kamerling Onne-
straat 83 in Haarlem. Toegang 8,-.
ZoMiPo in de Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Optreden 
Stichting Touche. Aanvang 14.00 
uur. Toegang 3,-.
Forum: ‘Ontmoet jezelf en laat zien 
wie jij bent’ georganiseerd door 
SwingSteesjun op station Haarlem. 
Van 14.00 tot 17.00 uur.
Gildewandeling met Han Leroi 
vanaf het station via Bakenes naar 
de Grote Markt. Vertrek Station 
kaartjeshal om 14.00 uur. Opgeven 
via 06-61410803. Kosten 2,50.
Filmschuur Haarlem: 14.00/19.00: 
4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 
14.30: De avonturen van Molletje, 
jeugdfilm vanaf 3 jaar. 16.15: Califor-
nia Dreamin’ (Endless). 16.30/21.30: 
A Guide to Recognizing Your Saints. 
19.15/21.15: Fados.
Tapas proeven bij Brasserie Het 
Buitenhuis, Oostbroekerweg 17 Vel-
sen-Zuid. Van 15.00 tot 17.00 uur. 
9,75 per persoon.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Cigale en Brothers-4-tune in de 
Oude Kerk, Kerkplein 2 Spaarndam. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 7,-, incl. 
consumptie na afloop.
Optreden IJmondplayers in Café 
IJmuiden. Aanvang 15.30 uur. Het 
café is gesloten 28 januari vanwege 
verbouwing.
Frisse boswandeling. Verzamelen 
om 15.30 uur bij ingang Koningshof, 
Duinlustweg in Overveen. Kosten 
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden 
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
Zing over Pasen zonder hazen! 
Verschillende kinderkoren komen 
samen in de Imanuelkerk, van Eg-
mondstraat 5 Haarlem-Noord. Van 
16.30 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met Sket en 
live cd opname. Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis.
Herman Pouderooyen in de Waag, 
Damstraat/Spaarne in Haarlem. 
Aanvang 17.00 uur.
Buddha-Dance met dansworkshop 
bij SwingSteesjun, Station Haarlem, 
perron 3A, wachtkamer 2e klasse. 
Workshop 19.00 uur. Rond 20.00 uur 
neemt DJ Cem het over.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: 
Heavy in Haarlem. Aanvang 19.30 
uur. Toegang 14,-. Café: Nuff Said. 
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 28 januari

Filmschuur Haarlem: 19.00: 4 
maanden, 3 weken en 2 dagen. 
19.15: The Way I Spent the End of 
the World MovieZone. 21.15: Fados. 
21.30: A Guide to Recognizing Your 
Saints.
Muntenveiling in het clubgebouw 
Squash Haarlem, Kleverlaan 204 in 
Haarlem. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 29 januari

Filmschuur Haarlem: 19.00: Fados. 
19.15: 4 maanden, 3 weken en 2 
dagen. 21.00: California Dreamin’ 
(Endless). 21.30: A Guide to Recog-
nizing Your Saints.

Woensdag 30 januari

WII-en in bibliotheek Velserbroek. 
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De 
avonturen van Molletje, jeugdfilm 
vanaf 3 jaar. 14.45/19.15: 4 maanden, 
3 weken en 2 dagen. 16.45/19.00: 
Fados. 17.00/21.30: A Guide to Re-
cognizing Your Saints. 21.00: Cali-
fornia Dreamin’ (Endless). 
Culturele middag in de Janskli-
niek, Ridderstraat 32 Haarlem. Ma-
leisië staat op het programma. 
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Mightysociety5. 20.30 uur: De Ge-
ruchten.
Filosofisch Café met als thema: 
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt?!’ in 
de Remonstrantse Kerk, Wilhelmi-
nastraat 22 Haarlem (ingang Oran-
jekade 1). Aanvang 19.45 uur. Toe-
gang 5,-, studenten 3,-.
Vrouw Holland in de kleine zaal 
van de Philharmonie Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat IJmui-
den: Film ‘Iklimler’, 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Kleine zaal: Speel-
man & Speelman. Aanvang 21.00 
uur. Toegang 10,-. Café: P-A-U-L & 
The Harper Woods Heroes. Aanvang 
21.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 31 januari

Schaaktoernooi bij het Gymnasi-
um Felisenum, Van Hogendorplaan 
2 Velsen-Zuid. 13.30 tot 16.30 uur. 
Toegankelijk voor publiek.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio 
Fratello è figlio Unico première. 
19.15: I Served the King of England. 
21.15: 4 maanden, 3 weken en 2 da-
gen. 21.45: Falkenberg Farewell.
Toneelschuur Haarlem: 19.30 uur: 
Pakman, jeugdvoorstelling vanaf 9 
jaar. 20.00 uur: Mightysociety5.
‘Poëzie op zolder’ Doelenzolder, 
Centrale Bibliotheek, Gasthuisstraat 
32 Haarlem. Van 20.00 tot 22.30 uur. 
Kosten 4,- incl. gelegenheidsbundel 
en koffie.
Nationale Gedichtendag poëzie 
en dingen staan centraal. Aanvang 
20.00 uur in Galerie 37 Spaarnestad 
in Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat IJmui-
den: Film ‘Atonement’, 20.30 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: The 
Bootleg Beatles. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang 20,-. Café: Fuck the Writer. 
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 24 januari

Tot en met 29 maart kunt u in ver-
pleeghuis Boerhaave de expositie 
‘Tot zover’ van Saskia Minoli zien.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Fados. 
19.15: 4 maanden, 3 weken en 2 
dagen. 21.00: California Dreamin’ 
(Endless) 21.30: A Guide to Recog-
nizing Your Saints.
Dr. Henk Witte spreekt in het Ont-
moetingscentrum van de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 65 in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Iets Anders!. 20.30 uur: Medea.
Stadsschouwburg Velsen: Da-
mes voor na Vieren spelen ‘Hijgen-
de Hakken’. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang 19,50.
National Symphony Orchestra of 
Mexico in de Philharmonie Haar-
lem, grote zaal. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Suburbia speelt ‘In Duis-
ternis’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: Word Lounge: 
Hannah Sleumer, Victor Snuvering 
e.a. Aanvang 21.00 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 25 januari

Santpoort Belang draait film 
‘Overboard’ in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Velser Business netwerk borrel bij 
Rico’s, Kennemerlaan in IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 16.30/21.30: 
A Guide to Recognizing Your Saints. 
16.45: Fados. 19.00: Fados. 19.15: 
4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 
21.00: California Dreamin’.
SwingSteesjun Feestje op stati-
on Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur. 
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Kindheksen. 20.30 uur: De Kaukasi-
sche Krijtkring.
José van Waveren in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: Inter-
nationaal Danstheater danst ‘Schat-
ten van Moeder India’. Aanvang 
20.15 uur. 
Jenny Arean in de kleine zaal van 
Philharmonie Haarlem, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat IJmui-
den: Film ‘Iklimler’, 20.30 uur.
Tweede Haarlemse Kennis Kwis om 
20.30 uur in het Candle Theater, Ba-
kenesserstraat 11 Haarlem. Te be-
luisteren tussen 21.00 en 23.00 uur 
op Haarlem 105 radio en www.har-
lem105.nl.
Gewoon, met z’n 2tjes, Hotel Son-
nevanck, Rijckert Aertszweg 2 Wijk 
aan Zee. Aanvang 21.00 uur.
Hunky Dory Weekend in De Slui-
zen in IJmuiden. Het house-feest 
begint om 23.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 20 jaar. Toegang tot 02.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Dommelsch zaal: Vive 
La Fête en DJ Spliph. Aanvang 22.00 
uur. Toegang 15,-, Café: The Chris 
Greys. Aanvang 23.00 uur, gratis.

Zaterdag 26 januari

Welvaartsmarkt De Roestige Pot, 
Eenhoornstraat 4 IJmuiden. Van 
09.30 tot 13.00 uur.
Winterwandeling door de Amster-
damse Waterleidingduien. Vertrek 
10.00 uur vanaf ingang Panneland, 
Vogelenzang. Aanmelden niet no-
dig. Deelname gratis.
Kennismakingsdag bij Health 
Centre Velserbroek, Klompenma-
kerstraat 7 Velserbroek. Van 10.30 
tot 16.00 uur.
Voorrondes Rabobank Stratentoer-
nooi. Aanvang 12.30 uur in het Pol-
derhuis Velserbroek.
Naar het Wisenten uitzichtpunt. 
Verzamelen 14.00 uur bij de ba-
lie van de Zandwaaier, Zeeweg in 
Overveen. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.15/21.30: 
A Guide to Recognizing Your Saints. 
14.30: De avonturen van Molletje, 
jeugdfilm vanaf 3 jaar. 16.15/21.15: 
California Dreamin’ (Endless). 
16.30/19.00: 4 maanden, 3 weken 
en 2 dagen. 19.15: Fados.
Vesper in de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan Santpoort-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden: Vat’71, 20.00 uur. 
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Kindheksen. 20.30 uur: De Kaukasi-
sche Krijtkring.
SwingSteesjun Dance Classics op 
station Haarlem, wachtkamer 2e, 
perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Kienavond in Hof van Eden, Mui-
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Alice Loeters

De
herdenkings-
ballon

‘Misschien ben je nu wel heel 
dicht bij de zon
en mag je drijven en zweven 
net als mijn ballon’.

Dit is een fragment uit een 
gedicht van Yvonne van Em-
merik.
De meeste kinderen zijn spi-
ritueel ingesteld. Na de dood 
van iemand waar ze veel van 
hielden, kijken ze in de lucht 
en zien hun dierbare als een 
sterretje aan de hemel, ze zien 
hem of haar op een wolkje zit-
ten of bij de maan. Het is een 
manier om contact te hebben 
met hun dierbare en hiermee 
is oma of opa of mama of 
papa weer even dichtbij.
Met het ritueel van de herden-
kingsballon bij de begrafenis 
of crematie kan dit gevoel 
worden ondersteund. De bal-
lon werkt op het principe van 
een heteluchtballon. De bal-

lon is gemaakt van rijstepa-
pier en is 100% biologisch 
afbreekbaar. De brandduur is 
ongeveer 15 minuten. De bal-
lon is in verschillende kleuren 
verkrijgbaar.
Op de ballon kan met een vilt-
stift een persoonlijke bood-
schap worden geschreven, 
maar ook kunnen er kaartjes 
aan worden gehangen met te-
keningen of met tekst.
Als de ballon met de bood-
schappen en het licht de lucht 
in stijgt is dat mooi om te vol-
gen. De ballon komt steeds 
dichter bij de dierbare. 
Niet alleen voor kinderen is 
het een indrukwekkend ritu-
eel. Vooral van het samen be-
leven ervan kan een enorme 
troost uitgaan.

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg

0255-517452

Man steelt hond
Haarlem - Een  surveillerende 
agent zag vorige week dinsdag 
rond 16.25 uur een groepje mensen 
ruzie maken op de Gedempte Ou-
de Gracht. Navraag leerde dat een 
32-jarige Haarlemse boodschappen 
aan het doen was in een supermarkt 
in deze straat. Zij had haar hondje 
op de hiervoor bestemde plek in de 
winkel vastgezet. Even later zag een 
medewerker van de supermarkt een 
man, een 47-jarige IJmuidenaar, met 
dit hondje door de winkel lopen. De 
IJmuidenaar werd door de agent 
aangehouden wegens diefstal van 
de hond. De man verzette zich he-
vig, waarbij ook nog een ruit van de 
supermarkt sneuvelde. Met behulp 
van enkele collega’s wist de agent 
de man uiteindelijk in de boeien te 
slaan en af te voeren naar het po-
litiebureau. Tegen de IJmuidenaar, 
een bekende veelpleger, is proces-
verbaal opgemaakt.

Aanhouding 
mishandeling
Haarlem - Politiemensen hielden 
vorige week woensdag omstreeks 
22.30 uur in een café aan de Gro-
te Markt een 22-jarige inwoner van 
Velserbroek aan voor mishandeling 
van een 20-jarige Haarlemmer. Een 
18-jarig meisje uit Santpoort-Noord 
bemoeide zich met de aanhouding 
en is eveneens aangehouden voor 
belediging. Zij is later met een boe-
te heengezonden, de man is inge-
sloten voor verhoor.

The Hype

The Hype en DJ Senzo 
winnen InHolland Popprijs
Haarlem/Velsen - De Haarlem/
Velsense Sixties rock ‘n’ rollband 
The Hype en DJ Senzo zijn in de 
Amsterdamse club Panama verko-
zen tot winnaars van de InHolland 
Popprijs 2008. 

De jury, onder andere bestaande uit 
de bekende A&R man Menno Tim-
merman, was lovend over het hoge 
niveau van de deelnemende arties-

ten, maar gaf aan dat de winnaars 
in beide categorieën er toch echt 
uit sprongen. ‘The Hype is een band 
die al heel wat kilometers heeft ge-
lopen en dat is te zien en te horen. 
De sterke composities worden met 
veel overtuiging, enthousiasme en 
vrolijkheid gebracht door de band, 
waarbij vooral de charismatische 
frontman en toetsenist opvallen. The 
Hype is de belofte van 2008.’

Koekkoek en De Gevel onder een dak

De Gevel Groothandel 
opent in Velserbroek
Velserbroek - De Gevel Groothan-
del B.V. is ‘uit haar voegen gegroeid’  
en is verhuisd naar Velserbroek. 
Handelsonderneming de Koekkoek 
B.V. heeft haar deuren in Velser-
broek sinds september geopend. 
De unieke samenwerking betekent 
nu een grandioze opening met gro-
te acties voor de professionele bou-
wer, aannemer en installateur.  U 
bent van harte welkom op vrijdag 25 
januari vanaf 15.00 uur aan de Zeil-
makerstraat 30 in Velserbroek. 
Ondernemers Jan Edeling en Ron 
van Zijl van De Gevel Groothan-
del B.V. zijn ruim drie jaar geleden 
in IJmuiden gestart met leveringen 
aan aannemers, klussenbedrijven, 
schilders en stukadoors, maar zit-
ten al 20 jaar in het vak van bouw 
en verbouw. De kracht van de nieu-
we groothandel zit in het feit dat al-
le leveringen onder een dak te koop 
zijn. Een assortiment van bouwma-
terialen zoals hout en steen, isola-
tie, beplating in hout, gips en/steen. 
Gereedschap voor de professio-
nal waaronder het volledige Maki-
ta assortiment tegen scherpe prij-
zen. Meer specialistische materialen 
zoals dakpannen, beglazing, kozij-
nen (hout, kunststof en aluminium) 
en serres. Ook voor binnenverbou-
wing, schilders en stukadoorsbeno-
digdheden direct vanuit voorraad 
leverbaar. Daarnaast een groot aan-
tal aanvullende zaken zoals hand-
gereedschappen, werkkleding en 
schoeisel. Kortom, De Gevel Groot-
handel biedt een totaalpakket, voor 
elke professionele verbouwing. 
Inmiddels is De Gevel Groothandel 

uitgegroeid tot een volwassen on-
derneming met een vakkundig ad-
vies voor de professionele markt. 
Door een uitgekiende inkoop en het 
leveren van alle elementen onder 
een dak is het voor de kleine zelf-
standige tot en met de middelgro-
te aannemersbedrijven zeer inte-
ressant inkopen. Dit blijkt ook wel 
uit de groei van de afgelopen jaren 
door persoonlijke klantopbouw.
Halverwege 2007 kwamen onder-
nemers Jan Edeling en Ron van Zijl 
in contact met Fred Wubbenworst, 
commercieel directeur van Han-
delsonderneming Koekkoek B.V., 
uit Zaandam. Koekkoek B.V. is een 
groothandel in sanitair, verwarming, 
installatiematerialen, dakbedekking 
en metalen en heeft vestigingen in 
Zaandam, Amsterdam (3), Bussum, 
Almere, Baarn, Delft, Den Haag en 
nu ook in Velserbroek. 
Het idee werd geboren om met bei-
de ondernemingen een pand te be-
trekken. Waar zowel  de aannemer, 
klusbedrijven, maar ook de lood-
gieter en installateur alle benodig-
de materialen kunnen afnemen. Het 
zogenaamde One-Stop-Shop princi-
pe. Na een korte verbouwing zijn nu 
beide groothandels geopend aan de 
Zeilmakerstraat 30 te Velserbroek. 
De entree bevindt zich aan de ach-
terzijde van Praxis en Gamma, goed 
bereikbaar voor al het verkeer.
U bent van harte welkom voor de 
grandioze opening en fantastische 
acties voor de professionele bou-
wer, aannemer en installateur op 
vrijdag 25 januari van 15.00 uur tot 
21.00 uur.

HALT gaat regionaal
Regio – In 2004 heeft het Ministerie 
van Justitie bepaald dat Haltbureaus 
dienen te worden opgeschaald tot 
tenminste het niveau van de politie-
regio. Daardoor wil men de profes-
sionaliteit, kwaliteit en continuïteit 
van de Halt-sector vergroten. 

In Kennemerland wordt daartoe 
Stichting Halt Kennemerland op-
gericht door verschillende gemeen-
ten. Het Regionaal College (het al-
gemeen bestuur van de politieregio 
Kennemerland) heeft enkele wijzi-
gingen voorgesteld in de statuten. 
Men stelt een minimum van drie 
bestuursleden voor. Het Georgani-
seerd Overleg heeft inmiddels inge-
stemd met het door Halt Nederland 
opgetelde landelijk plan. Ook Velsen 

stemt in met de voorstellen.
Jaarlijks worden in Nederland zo’n 
22.000 jongeren naar een Halt-bu-
reau. Jongeren van 12 tot 18 jaar, 
die door de politie zijn aangehouden 
voor bijvoorbeeld vernieling of over-
last met vuurwerk kunnen de keus 
krijgen: naar Justitie of naar Halt. 
Via een Halt-procedure kunnen jon-
geren rechtzetten wat zij fout heb-
ben gedaan, zonder dat zij in aan-
raking komen met Justitie. De Halt-
afdoening heeft een hoog slagings-
percentage: ruim 90% van de jon-
geren sluit de Halt-afdoening posi-
tief af. 
Het Halt-bureau werkt ook met kin-
deren tot 12 jaar en hun ouders, in-
dien sprake is van een licht straf-
baar feit. 

Politie zoekt bestuurder 
van bestelauto
IJmuiden - Zaterdagavond rond 
23.00 uur is de bestuurder van een 
witte Opel Combo met zijn auto van 
de weg geraakt en in de groen-
strook langs de Zuiderkruisstraat 
terechtgekomen. Agenten trof-
fen na de melding wel de bestel-
auto aan maar geen bestuurder. Er 
was vrij veel schade ontstaan in de 
groenstrook en de auto was flink in-
gegraven. De bestuurder heeft zich 
hierdoor schuldig gemaakt aan het 
verlaten van de plaats van een on-
geval. Terwijl de agenten bij de au-
to stonden kwam er een man aan-
lopen met een hond. Die ging met 
een zaklamp lopen zoeken naar iets 

op een hondenuitlaatveldje, vlak bij 
de plaats van het ongeval. De man 
bleek een 23-jarige IJmuidenaar die 
behoorlijk onder invloed was van 
alcohol maar weigerde te vertellen 
wat hij zocht. Nadat de man na lang 
zoeken was weggegaan besloten de 
agenten een politiehond ook te la-
ten zoeken op het veldje. Die vond 
binnen de kortste keren een auto-
sleutel die niet helemaal toevallig de 
sleutel van de Opel Combo bleek te 
zijn. 
De sleutel en de auto zijn in beslag 
genomen. Een onderzoek naar de 
bestuurder van de auto wordt voort-
gezet.

Gewapende 
overval
Santpoort - Vorige week woens-
dag omstreeks 17.55 uur is een 
postagentschap aan de Hoofdstraat 
overvallen. De overvallers, minimaal 
2 en mogelijk 3 mannen vermoede-
lijk van Noord-Afrikaanse afkomst, 
kwamen met gezichtsbedekking de 
zaak binnen en bedreigden het aan-
wezige personeel. Vervolgens zijn ze 
er met een onbekend geldbedrag te 
voet vandoor gegaan, via de Ane-
monenstraat en de Gladiolenstraat. 
De politie heeft direct een onder-
zoek ingesteld en al enkele getui-
gen gesproken. Toch is het team 
nog op zoek naar mensen die meer 
informatie hebben aangaande de 
overval en de overvallers. Ook is er 
geen vervoermiddel bekend, dus 
wie heeft de verdachten na de Gla-
diolenstraat nog gezien?
Mensen die informatie hebben, 
worden verzocht contact op te ne-
men met de recherche in Velsen, via 
0900-8844. Anoniem iets melden 
kan ook, via Meld Misdaad Ano-
niem, 0800-7000.
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In de winkelcentra in Velserbroek en 
Zee-en Duinwijk is in de week van 14  tot en 
met 19 januari aan bezoekers gevraagd wat 
zij van hun wijk vonden. Dit in het kader van 
wijkgericht werken waarbij deze wijken als 
pilotwijk zijn aangewezen. Door het plaatsen 
van stickers op een kaart konden bezoekers 
van de winkelcentra aangeven wat men vies, 
veilig of onveilig vond in de wijk. Ook zijn er 
honderden vragenlijsten ingevuld met vragen 
over hoe men de wijk ervaart. 

De reacties op dit initiatief waren zeer positief en 
er werden veel vragen gesteld waarbij de mensen 
te woord werden gestaan door vertegenwoordigers 
van de wijkplatforms, de Stichting Welzijn 
Velsen, politie Kennemerland, Zorgbalans, de 
Woningcorporaties en de Gemeente Velsen.
Deze organisaties gaan nauw samenwerken onder 
kwaliteit van de woonomgeving en de sociale 
leefomstandigheden op peil te houden en/of te 
verbeteren. De uitkomsten van de inventarisatie 
zullen op bewonersavonden in zowel Velserbroek 
als Zee- en Duinwijk worden gepresenteerd. 
Hiervoor ontvangen de inwoners binnenkort een 
uitnodiging. 

Veel belangstelling 
buurtinventarisatie 
wijkgericht werken

De Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid ‘Fit in 
Velsen’ wordt donderdagavond 6 maart door het 
college van burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeente dient iedere vier jaar een Lokaal 
gezondheidsbeleid op te stellen. Met de kadernota 
‘Fit in Velsen’ streeft de gemeente naar ‘meer 
gezonde jaren’ voor alle inwoners van Velsen. 
Om dit te bereiken legt zij in de kadernota vooral 
het accent op het bevorderen van een gezonde 
levensstijl, zoals: het tegengaan van roken, het 
voorkomen van overgewicht en het beperken van 
overmatig alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast wil 
de gemeente de gezondheidsverschillen tussen 
(bevolkings)groepen verkleinen en de samenwerking 
en afstemming tussen (zorg)partners verbeteren.  
Ook blijft het belangrijk dat gemeentesectoren 

bewust zijn van  de effecten van beleidbeslissingen 
op de gezondheid(sbeleving) van inwoners van 
Velsen. 

In het raadscarrousel van 6 maart worden 
de prioriteiten en keuzes voor het Lokaal 
gezondheidsbeleid toegelicht aan de gemeenteraad. 
Tevens zal de raad gevraagd worden de conceptnota 
‘Fit in Velsen’ vrij te geven voor inspraak. Deze 
inspraakperiode is vanaf 31 maart 2008.  

Geïnteresseerden kunnen de concept-kadernota 
vanaf 10 maart inzien of opvragen via de website 
www.velsen.nl of via het emailadres wmo@velsen.
nl. Een reactie kan gestuurd worden via het 
bovenstaande emailadres of via Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden t.a.v. A.Koster, Bureau Maatschappelijke 
Ontwikkeling.   

Gezondheidsbeleid Velsen 
2008-2011

De burgemeester van Velsen, mr. P.A.G. 
Cammaert, de directeur van Stormvogels 
Telstar Combinatie, de heer P. de Waard, de 
districtchef IJmond politie Kennemerland, 
de heer M.J. Boudewijn en de Officier van 
Justitie, belast met voetbalzaken, de heer 
mr. H. Tillart tekenen op 23 januari a.s. een 
convenant. 

Hierin zijn afspraken opgenomen 
over de gezamenlijke en individuele 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
aanpak van voetbalvandalisme en veiligheid 
in en om het voetbalstadion van Stormvogels 
Telstar Combinatie.

De afspraken gelden tot en met voetbalseizoen 
2008/2009.

Alle partners hebben de verantwoordelijkheid 
om een bijdrage te leveren aan de aanpak van 
voetbalvandalisme en de veiligheid in en om 
het stadion. Zij gaan regelmatig om de tafel 
zitten om afspraken te maken over de aanpak bij 
bijvoorbeeld wedstrijden met een verhoogd risico 
met de bedoeling om de voetbalwedstrijden 
in een ontspannen en veilige sfeer te laten 
plaatsvinden.

Er is rekening gehouden de nieuwe voorschriften 
van de KNVB waarin o.a. de verplichtingen van 
de betaaldvoetbalorganisaties zijn opgenomen.

Ondertekening convenant 
Stormvogels Telstar Combinatie

De bewonersavond in Velserbroek wordt 
gehouden in het Polderhuis op maandag 11 
februari aanstaande en in Zee- en Duinwijk op 
maandag 18 februari 2008 in de Stadskerk aan het 
Gijzenveltplantsoen 32 te IJmuiden. Beide avonden 
starten om 19.30 uur.

AAP PRIMADOMUS IS EEN VEILIGE 

THUISHAVEN IN SPANJE, 

VOOR MISHANDELDE APEN.

HIER KRIJGEN ZE DE RUST EN DE 

RUIMTE DIE ZE VERDIENEN.

HELP DE EERSTE 11 CHIMPANSEES 

NAAR SPANJE TE REIZEN,

PATRICK EN ZIJN VRIENDEN KUNNEN 

NIET LANGER WACHTEN...

STEUN AAP! GA NAAR AAP.NL

Foto: www.reinderweidijk.nl
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DAT MOETEN ZE NU EENS AANPAKKEN!
DAT MOETEN ZE NU EENS AFSCHAFFEN!

Dat zult u wel eens denken als u blowende jongeren ziet rondhangen, 
een tak in uw gezicht krijgt of uitglijdt over paardenpoep. De gemeente 
kán dat aanpakken als het is vastgelegd in de ‘APV’. APV staat voor 
Algemene plaatselijke verordening. Dit is de algemene wet van de 
gemeente Velsen. In deze verordening wordt geregeld hoe we in de 
openbare ruimte plezierig met elkaar kunnen omgaan.

Welke onderwerpen reguleert de APV?
Héél véél! Hierboven staan een paar onderwerpen genoemd. Maar er 
zijn er veel meer. U moet denken aan regels op het strand, bijvoorbeeld 
met vliegeren, kitesurfen, naaktlopen en honden. Ook kunt u denken 
aan regels die de scheiding tussen openbare en privéruimte regelen. 
Overhangend groen bijvoorbeeld. Als u dat niet verwijdert, dan kunnen 
anderen de stoep minder goed gebruiken en daarom is daar een regel 
voor. Een ander goed voorbeeld is regels rondom reclameborden op 
straat. Deze mogen het wandelende publiek niet hinderen, daarom is 
het plaatsen van zulke borden aan regels gebonden.
Regels rondom vuurwerk, rondom straatprostitutie, rondom openbaar 
drankgebruik, rondom geluidhinder van scooters, voor het parkeren 
van de caravan in de openbare ruimte, rondom collecteren, bij het ver-
strooien van as: het wordt allemaal geregeld in de APV.
Zonder deze regels kan de overheid niet optreden.

De APV wordt aangepast...
Eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld na wetswijzigingen of bij verande-
ringen in de samenleving wordt de APV aangepast. Voor kitesurfen bij-
voorbeeld was het 10 jaar geleden nog niet nodig regels te maken, maar 
nu wel. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vereenvoudigen 
en verminderen van regels. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat u voor het 
organiseren van de buurtbarbecue alleen nog maar een meldingsplicht 
heeft. Een landelijke instantie heeft voor 20 onderwerpen voorstellen 
gedaan om de regels te vereenvoudigen en sommige te schrappen.
In Velsen zijn er een aantal die waarschijnlijk aangepast moeten worden. 
Dit gaat onder andere om regels ten aanzien van cameratoezicht, 
voetbal vandalisme, staandwantvisserij, paardenpoep, uitstallingen 
bij winkels en overlast van jongeren o.a. door blowen.

...en u kunt meehelpen!
U bent inwoner van Velsen. Daarom denken wij dat u kunt helpen om 
te bepalen voor welke onderwerpen regels moeten worden gemaakt, 
aangepast, vereenvoudigt of afgeschaft. U ziet en hoort dagelijks om u 
heen hoe we met elkaar omgaan in de openbare ruimte. U hebt vast 
wel goede ideeën hoe we zoveel mogelijk rekening met elkaar kunnen 
houden in bepaalde situaties. De gemeenteraad is op zoek naar uw 
ervaringen, zodat de regels straks goed passen bij de sfeer in de 
gemeente Velsen.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
Dus, als u denkt dat uw ervaring of idee kan helpen om goede omgangs-
regels te maken voor de openbare ruimte, dan wordt u van harte uit-
genodigd dit nu al schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 
Het liefst zo concreet mogelijk en met een voorbeeld. Een werkgroep 
van de gemeenteraad gaat aan de slag met alles wat u inbrengt en in 
het najaar zal over de aangepaste APV in een openbare raadsvergadering 
gedebatteerd worden. U krijgt natuurlijk al direct een reactie en ook daarna 
houden wij u op de hoogte van wat er met uw bijdrage gedaan wordt.

Inleveren uiterlijk 15 februari 2008 bij:
Gemeenteraad Velsen, t.a.v. werkgroep APV - afdeling Griffie, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. E-mail: griffier@velsen.nl.

De APV vindt u op: www.velsen.nl via trefwoord lokale verordeningen.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer  aantal en soort   dagtekening 

kapvergunning 
Bosboom Toussaintlaan  1 acacia  22 januari 2008
t.o. huisnr. 20
Minister Van Houtenlaan 64  1 den  22 januari 2008
Dr. Kuyperlaan 32  1 eik  22 januari 2008
Dr. Kuyperlaan 40  6 eiken  22 januari 2008
(Onderstaande bomen mogen gekapt worden vanwege de herontwikke-
ling van ‘Terrein Handgraaf’)
Van den Bergh van Eysinga- 7 elzen en 6 eiken  22 januari 2008
plantsoen ong.
Van den Bergh van Eysinga- 20 coniferen,  22 januari 2008
plantsoen ong.  3 acacia’s en 1 els
Van den Bergh van Eysinga- 1 kastanjeboom,  22 januari 2008
plantsoen ong.   2 esdoorns, 6 elzen 

en 1 notenboom 

Van den Bergh van Eysinga- 6 populieren, 1els, 22 januari 2008
plantsoen ong.   2 krulwilgen, 1 es-

doorn, 2 sparren, 
2 coniferen en 
10 beuken 

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, 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.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen 
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, 
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-9-2008 Velserbroekse Dreef ong. te Velserbroek; het oprichten 

van 2 kantoorgebouwen 
BP-10-2008 Lange Nieuwstraat 12 t/m 178 en 252 t/m 420 te IJmuiden; 

het plaatsen van 2 zeecontainers t.b.v. onderhoud (tijdelijk)
BP-11-2008 Halkade 16 te IJmuiden; het oprichten van een terrein-

afscheiding (bouwplan omgezet van licht naar regulier)
BP-12-2008 Smidt van Gelderstraat 31 te Velsen-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-12-2008 Spieghellaan 19 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-13-2008 Hofdijklaan 20 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-14-2008 Zinneveltlaan 19 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-362-2007 Liniepad 45 te Velserbroek; het plaatsen van een berging 
BP-320-2007 Eenhoornstraat 2A te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een wijkpost
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 25 januari t/m 6 maart 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-1-2008 Velserenderlaan ong. te Santpoort-Zuid; het aanleggen 

van een uitweg naar de Velserenderlaan (nabij Midden-
duinerweg 89) 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 4 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde  bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te  verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 25 januari t/m 7 februari 2008 ter inzage.
BP-367-2007 Zwaanstraat 69 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-264-2007 Banjaertstraat 10 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging
BL-316-2007 Nicolaas Beetslaan 27 te Driehuis; het plaatsen van een 

erfafscheiding (groendrager)
BL-324-2007 Valeriuslaan 52 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-365-2007 Stelling 43 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een schaft-

keet en twee bergingen
BP-239-2007 Driehuizerkerkweg 93 en 95 te Driehuis; het veranderen 

van 2 winkels in een praktijkruimte
BP-308-2007 Industriestraat ong. te IJmuiden; het oprichten van 

10 bedrijfsunits (naast nr. 59)
BP-316-2007 Van Wassenaerstraat 41 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-317-2007 Westerduinweg 27 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een kantoor, het plaatsen van een hekwerk en 
het plaatsen van 10 masten

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van 
verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-3-2008 Gildenlaan 235 te Velsen-Noord; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van 
verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Adres
Dudokplein 1 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60 
E-mail info@velsen.nl 
Internet www.velsen.nl

Receptie 
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis 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.

Burgerzaken 
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Bouw- en Woningtoezicht 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop 
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop. 

Belastingen/Invordering 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50 
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur 
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur 
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur. 
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg 
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden):
voor een afspraak, tel. (0255) 56 78 50
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85: 
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur  

Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

bij het huishouden). 
- Informatie over schuldhulpverlening. 
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14, 
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burger-
zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burge-
meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouder, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

Voor vragen over:  
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugd-

zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

* Aangeboden:
Gratis halen wij al uw oud 
ijzer op, o.a. wasmachines, 
fietsen, vaatwassers, dro-
gers, gasfornuizen en luxa-
flexen. Geen koelkasten of 
vriezers. Tel: 06-26102686
Te koop:
Vogelkooi met veel spullen 12,-
, geboortekaartjes 40 c. blikken 
de Gruyter e.a. vanaf 4,-, wor-
teldoek 15,-. Tel: 0255-513891
Te koop:
Miele stofzuiger 45,-, 5-pits 
gasstel inb. wokbrander 
55,-, veel betsek 20,-, strijk-
plank 7,-. Tel: 023-5264085

Te koop:
Koper gewicht, 2 x 500 gr. 1 x 200 
gr. zetje, Engels zetje glas, alle 
35,-, Miele stofzuiger 1500 watt. 
10,-. tel: 023-5357421/5331598
Te koop:
4 Design stoelen, gietijzer 
frame met gevlochten ro-
tan. Mooi aan keukenta-
fel. 75,-. Tel: 023-5370086
Te koop:
Centrifuge z.g.a.n. met garan-
tie 30,-. Tel: 0255-534328
Gevraagd:
Oude muziekbalden, b.v. Tu-
ney Tunes en ex. van de Top 40 
jr. 60/70. Tel: 0255-534967

Te  koop:
Tropisch aquarium, com-
pl. met vissen en plan-
ten, pomp en filter en licht-
bak 50,-. Tel: 023-5713645
Gevraagd:
Accordeon, oud defect of ver-
sleten  haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828
Te koop:
Senseo koffizetapp., 2 jr. 
oud, zwart, wegens aan-
sch. Nespressoapp. 30,-
. Tel: 023-5386498
* Te koop:
Lastravo 220/380, 160 amp. 
85,-. Tel: 06-14970870

Te koop:
Cadeaubon Jeuans Shop 
t.w.v. 70,-, nu voor 49,-
. Tel: 0251-247581
Aangeboden:
Gratis jonge cavia’s aan-
geboden, mits goed te-
huis. Tel: 0255-526162
Te koop:
Beuken kledingkast, met zacht-
gele deuren, b. 185 x h. 197 x d. 
56 voor 50,-. Tel: 0251-209032
Te koop:
Blank houten  mirantiedeur + 
extra’s 202 x 83 85,-, 51 knuf-
fels 15,-, j. fiets 24” + slot en 
verl. 70,-. tel: 023-5328585

Te koop:
Jong dwergkonijntje 
7,50. Tel: 0255-533233
Te koop:
Notenhout porcel. kastje m. 
kui, a. n. 65 x 55 x 17 60,-, eik. 
hout porc. kastje a.n. 57 x 47 
x 17 45,-. Tel: 023-5288684
Te koop:
Eetkamertafel, koloni-
aal, donker bruin, 78 x 80 x 
180 60,-. Tel: 023-5395618
Te koop:
27 vidobanden w.o. 18 org. Dis-
ney banden, o.a. Sneeuwwitje, 
Peter Pan, Robin Hood etc. sa-
men voor 20,-. Tel: 023-5377019

Te koop:
Beuken hoek/comp. bureau 
met bouwtekening 75,-, z.g.a.n, 
nw.  149,-. Tel: 023-5374900
Te koop:
Brede strijkplank 10,-, 2-lng wa-
gen + zonneklep 40,-, Samsoni-
te koffer 25,-, Philips stofzuiger 
1400 watt 20,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
3 Meisjes spijkerbroeken mt. 
152, 2 blauw + 1 zwart sa-
men 10,-, kinder videobanden 
6 stuks 3,-. Tel: 023-5380750
Gevraagd:
Magnetron, combi of 
oventje. Tel: 0255-532602

Te koop:
Mahonie kast, 190 x 130 x 
45, grote lade onder, 4 plan-
ken met 2 laadjes, losse kap 
150,-. Tel: 023-5262909
Te koop:
Sony ktv portable 37 cm 
vr. pr. 45,-, tevens chais-
se longue design meubel-
makerland. Vr. pr. 65,-. 
Tel: 0255-541457
Te koop:
Z.g.a.n. hendel keuken meng-
kraan 10,-, 2 ant. koperen 
kaarskandelaars 20,- p.st., he-
renfiets 40,-, nw. kinder key-
board 30,-. Tel: 0255-513466

Te koop:
TV beugel 5,-, dubbel wan-
delwagen 50,-, enkele wan-
delwagen 35,-, maxi cosi dra-
ger 20,-, buggiedrager 10,-
, buggie wandelw. 20,-. 
Tel: 0255-525073
Te koop:
Baby Born 3-wieler, jog-
ger poppenwagen 25,-
. Tel: 0255-533625
Te koop:
2 Hanglampen en 3 wand-
lampjes, tafellamp, in 1 koop 
40,-. Ook apart te koop. Bor-
deaux leren 2-zitsbank 
50,-. Tel: 0255-532882
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapo-
theek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, e-
mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

De volkstuinen op De Hofgeest liggen er fraai bij

Ecologische verbindingszone 
zorgt voor veel commotie
Santpoort-Noord – Er ligt een 
plan, dat van De Biezen een ‘ecolo-
gische verbindingszone’ wil maken. 
Een groene buffer, die Spaarnwou-
de met de binnenduinrand moet 
gaan verbinden. Zo zouden de die-
ren, die hier leven, een vrije door-
gang krijgen. De bermsloot, die 
langs de spoorlijn loopt, zou breder 
gemaakt worden ten behoeve van 
flora en fauna.
Dit plan zorgde voor veel commo-
tie, vooral onder de mensen van 
Amateurtuinders Vereniging De 
Hofgeest en volkstuinvereniging 
IJmond. Want daar zouden negen-
tien tuinen moeten verdwijnen, om 
plaats te maken voor die ‘ecologi-
sche verbindingszone’. 
De tuinen zouden dan wel een an-
dere plek krijgen, maar die lag niet 
binnen het volkstuinencomplex. De 
eigenaren van de betreffende tuinen 
hadden er vaak jarenlang aan ge-

werkt om de tuin en het huisje daar-
op helemaal naar hun zin in te rich-
ten. Zij waren ontsteld, omdat dat 
harde werken dan helemaal voor 
niets zou zijn geweest. Bovendien 
zijn ze graag op hun volkstuin en 
zijn ze verknocht geraakt aan hun 
eigen plekje. ,,Voor deze mensen 
zou het een ramp zijn, in financi-
eel en emotioneel opzicht’’, zegt Piet 
Hagen, voorzitter van De Hofgeest. 
,,Sommige mensen zijn al vanaf het 
begin bij ons, zij hebben er veel tijd 
en geld in gestoken.’’    
Een gesprek op het stadhuis, afge-
lopen donderdag, moest de onrust 
weg nemen. ,,Er ligt nog niets vast. 
Alles is bespreekbaar en er gebeurt 
niets zonder overleg’’, zo beloofde 
burgemeester Cammaert aan de 
betrokkenen. Na dit gesprek komt 
er nog een vervolgoverleg, hiervan 
is de datum nog niet bekend. (Car-
la Zwart)

Mevrouw Stevens in 1960
Foto’s met zuster Nooij
IJmuiden - Na het overlijden van zuster Tini Nooij, wijkverpleegkundige in 
de praktijk van dokter Lim, hebben haar erfgenamen enkele foto’s gevon-
den van moeders met pasgeboren baby’s. Daarom zullen we de komende 
weken elke week een foto plaatsen van de baby’s. De foto van deze week 
is vermoedelijk van mevrouw Stevens. Op de achterzijde van de foto staat 
haar naam echter met een vraagteken. Wie zichzelf herkent of een familie-
lid herkent, mag de foto komen halen bij de redactie van De Jutter en De 
Hofgeest aan Zeeweg 189-191 in IJmuiden.  De foto van vorige week is in-
middels opgehaald.

‘Iemand moet het toch doen’
Door weer en wind ruimt 
de heer Schrieder op
IJmuiden - De eigenaren van Mara Home Decorations, Iezon Lamellen en 
Bloemèl hebben met de feestdagen een kerststukje en een lekkere fles wijn 
aan de heer Schrieder gegeven. Deze meneer ruimt wekelijks de omgeving 
van het beursgebouw, Zeeweg en Fidelishof met zijn knijpertje op. ,,Iemand 
moet het toch doen,’’ zegt hij. ,,Anders wordt het helemaal zo’n zooitje in de 
buurt.’’ De middenstanders hebben de heer Schrieder een paar weken ge-
mist, omdat hij een zware operatie moest ondergaan. Maar sinds kort ziet 
men hem weer week in week uit opruimen. De genoemde middenstanders 
waarderen het zeer wat hij iedere week doet.

Welvaartsmarkt 
De Roestige Pot
IJmuiden - Zaterdag 26 janua-
ri wordt er een welvaartsmarkt in 
het onderkomen bij de Solidariteits-
markt aan de Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden. U bent tussen 09.30 en 
13.00 uur van harte welkom, niet al-
leen om te kijken of er iets van uw 
gading is, maar ook om spullen af 
te geven. Heeft u goederen, die u 
zelf absoluut niet kunt brengen, dan 
kunt u één van de volgende num-
mers bellen: 0255–511674 of 023–
5378213, dan wordt een en ander 
(in overleg) opgehaald. De totale 
opbrengst van de markt wordt afge-
staan aan Stichting X-Y (www.xmi-
ny.nl), die hiermee projecten in de 
derde wereld ondersteunt.

Vat’71 in Thalia
IJmuiden - Vat ’71  presenteert za-
terdag  26 januari haar jaarlijkse 
voorstelling in het Thalia Theater in 
IJmuiden. De revue, met de titel ‘Kort 
SamengeVAT’ , begint om 20.00 uur,. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. Na 
afloop zal in de kleine zaal de na-zit 
zijn met een gezellig stukje muziek. 
Er is nog een aantal kaarten in de 
losse verkoop verkrijgbaar: telefo-
nisch te bestellen op nummer 0255-
532240, of ‘s avonds aan de zaal.

De Jonge Stem belt zich suf
IJmuiden – Jeugdmusicalvereni-
ging De Jonge Stem gaat op 26 ja-
nuari vanuit het callcenter van De 
Sponsor Bingo Loterij in Amsterdam 
bellen. Bellen om zoveel mogelijk lo-
ten voor de Sponsorloterij te verko-
pen. Voor elk lot van de Sponsorlo-
terij ontvangt de club de helft, dat 
betekent dat DJS elke maand 3,40  
euro per verkocht lot ontvangt. Het 
belteam dat aan de slag gaat na-
mens DJS bestaat uit: leden en be-
stuursleden.
Op zaterdag 26 januari zullen nog 
meer verenigingen in het callcenter 
plaatsnemen om zoveel mogelijk lo-

ten te verkopen. Maar als DJS wint 
en de meeste loten verkoopt krijgen 
ze ook nog een bonus van 2000 eu-
ro. Zij hopen zoveel mogelijk men-
sen te bereiken die de vereniging op 
deze manier willen steunen. 
Tevens kunnen zij die willen kennis-
maken en het leuk vinden om mee 
te spelen in de komende musical 
een kijkje nemen tijdens het open 
huis. De open huis wordt gehouden 
op zondag 27 januari van 13.00 tot 
14.00 uur in de Abeel, Abelenstraat 
1 in IJmuiden.
Zie ook www.dejongestem.nl of 
email dejongestem@hotmail.com.

Medewerkers van CVG vanaf links:Jan Vulperhorst, hoofd Productie, Theo 
Kloos, praktijkbegeleider Vapro, Trudie Swart, HR-manager, Ed Wenning, prak-
tijkbegeleider, John Hermsen, praktijkbegeleider

Beste leerbedrijf Procesindustrie
Crown van Gelder
tweede bij verkiezing
Velsen-Noord - Crown van Gelder 
(CVG) is tweede geworden bij de 
verkiezing Beste Leerbedrijf PMLF 
2007 in de Procesindustrie. Het ju-
ryrapport van de Ranking commis-
sie bevat lovende woorden over de 
nauwe betrokkenheid van CVG bij 
de ontwikkeling van onderwijs en 
kennis, het lidmaatschap van de 
CGO stuurgroep en de goede op-
leidingsstructuur binnen het bedrijf. 
Ook de heldere communicatie over 
visie en doelstellingen, de push-
pull benadering, de stimulering van 
werknemers om opleidingen te vol-
gen en het aanbod van stageplaat-
sen voor studerenden van diverse 
opleidingen hebben ertoe bijgedra-
gen dat CVG de tweede prijs heeft 
gewonnen.

De motivatie van de jury om Crown 
Van Gelder de tweede prijs toe te 
kennen is veelvoudig. CVG heeft 
kosten noch moeite gespaard om 
opleidingen binnen het bedrijf een 
plaats te geven, waarbij CVG nieuwe 
ontwikkelingen niet uit de weg gaat. 
CVG profileert zich als leerbedrijf in 
de regio binnen overlegstructuren 
en onderwijsinstanties, zoals SWA, 
Promitech, MTS+, REWIC en doet 
dit op een onderscheidende manier. 
Reden om juist CVG voor de Award 
in aanmerking te laten komen.
Het doel van de Award is om zicht-

baar te maken dat leren in het be-
roepsonderwijs alleen maar moge-
lijk is met behulp van goede onder-
steuning in de bedrijven. De Award 
is tevens bedoeld als waardering 
voor bedrijven die veel energie, tijd 
en geld stoppen in het opzetten, uit-
voeren en handhaven van een goed 
systeem voor opleidingen voor hui-
dige en toekomstige medewerkers 
in de Procesindustrie. 

Bedrijven met een afdeling proces-
techniek kunnen door de ROC’s of 
particuliere onderwijsinstellingen in 
samenwerking met de PMLF con-
sultants worden voorgedragen. Aan 
de hand van criteria wordt een zes-
tal bedrijven genomineerd. Een ver-
tegenwoordiger van het bedrijfsle-
ven, van het ROC en een manager 
van het Kenniscentrum PMLF be-
oordelen de genomineerde bedrij-
ven. 

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een 
prijs van respectievelijk 10.000, 7.000 
en 3.000 euro. Besteding van deze 
geldprijs moet een maatschappe-
lijk doel hebben, de procesindu-
striesector ten goede komen en een 
breder draagvlak hebben dan al-
leen het prijswinnende bedrijf. CVG 
mocht tijdens de uitreiking de twee-
de prijs met een waarde van 7.000 
euro in ontvangst nemen.

Musicalster leest voor
uit ‘De Fabeltjeskrant’
Velsen - ,,Hallo, Meneer de Uil, waar 
brengt u ons naar toe? Naar Fabel-
tjesland. En leest u ons dan voor uit 
de Fabeltjeskrant? Ja, ja, uit de Fa-
beltjeskrant. Want daarin staat pre-
cies vermeld hoe het met de dieren 
is gesteld.” Meneer de Uil of een van 
zijn vrienden uit het Grote Dieren-
bos komt dinsdagmiddag 29 januari 
voorlezen op basisschool De Vuur-
toren, Het Kompas en in de Open-
bare Bibliotheek Velsen.
Van woensdag 23 januari tot en met 
2 februari is het weer tijd voor de 
Nationale Voorleesdagen. Daarom 
komt een van de dieren uit het Gro-
te Dierenbos volgende week dins-
dag voorlezen op twee basisscholen 
(respectievelijk om 14.00 en 14.30 
uur) en om 16.00 uur in de biblio-
theek aan het Dudokplein. Het is 
nog even een verrassing welke dier 
de gang naar IJmuiden maakt. Zal 
Juffrouw Ooievaar, Ed of Willem Be-
ver, Truus de Mier, Zoef de Haas, Bor 
de Wolf of een van onze andere die-
renvrienden de Velsense kinderen 
verblijden met een spannend ver-
haal uit de Fabeltjeskrant?
Zeker is dat alle dieren uit de popu-
lairste televisieserie aller tijden hun 
opwachting maken in de vrolijke fa-
miliemusical ‘De Fabeltjeskrant’, za-
terdag 9 (14.30 uur) en zondag 10 
februari (13.30 uur). In het Grote 

Dierenbos gaat een heuse ‘Fabel-
tjeskrant-idols’ plaatsvinden. Het 
publiek (6plus) leeft mee met een 
spannend dierenavontuur en kan 
lekker swingen op nieuwe en oude 
hits als ‘Hup, daar is Willem met de 
Waterpomptang’ en ‘Hallo, Meneer 
de Uil’.
Eén van de hoofdrolspelers uit de 
musical maakt in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen met zijn 
dierenpop een korte tournee door 
IJmuiden. De voorleesmiddag op 
basisschool De Vuurtoren aan het 
Koningsplein en Het Kompas aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden zijn be-
sloten. Alle andere Velsense kinde-
ren zijn van harte welkom in de the-
aterzaal van de bibliotheek.
Ook hebben alle basisscholen in 
Velsen een ‘Fabeltjeskrant’-knutsel-
pakket ontvangen met daarin een 
kleurplaat en een kijkdoosbouw-
pakket. Tegen inlevering van deze 
Meneer de Uil-kleurplaat ontvangen 
alle basisschoolleerlingen een aan-
trekkelijke korting op hun kaartje 
voor de musical ‘De Fabeltjeskrant’ 
in de Stadsschouwburg Velsen.
Meer informatie over de musical: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
Geen kleurplaat ontvangen, haal 
deze dan gratis af aan de kassa van 
de schouwburg, Groeneweg 71 in 
IJmuiden.

foto: Roy Beusker

Personeelslid 
steelt geld
Velserbroek - De politie heeft vo-
rige week dinsdag omstreeks 19.20 
uur een 16-jarig meisje uit Velsen 
aangehouden.  Het meisje is werk-
zaam bij een supermarkt. Zij wordt 
ervan verdacht geld uit de kassa te 
hebben weggenomen. Er wordt ver-
moed dat zij dit vaker gedaan heeft. 
De politie heeft proces-verbaal te-
gen haar opgemaakt en heeft haar 
ouders geïnformeerd.

Aanrijding 
met letsel
IJmuiden - Politieagenten stel-
den maandag omstreeks 17.50 uur 
een onderzoek in naar een aanrij-
ding met letsel op de kruising Pla-
netenweg en de Bellatrixstraat. Een 
44-jarige automobiliste uit Velsen 
verleende geen voorrang op deze 
kruising aan een 38-jarige automo-
biliste uit IJmuiden. Het slachtoffer 
is met buikklachten overgebracht 
naar het ziekenhuis.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 1.230 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Houthobby elke middag open van 
13.30 tot 15.30 uur.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 1 februari: cham-
pignonsoep, zuurkool met worst, ca-
ramelvla met slagroom. Kosten 4,50 
euro. Opgeven uiterlijk 30 januari. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur. U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Cinema Zeewijk. Donderdag 21 
februari wordt ‘It’s in the Air’ ge-
draaid. Toegang 2 euro.
Biljart liefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend, 09.30-11.30 uur.
Erwten- en bruinebonensoep  op 
woensdag 6 februari. Van 12.00 tot 
12.45 uur. Kosten 1,- per kom.
Midwinterkienavond woensdag 13 
februari. Kaartjes zijn te koop vanaf 
maandag 4 februari 09.00 uur.
Foto expositie van Jan Klinge in 
het Wijksteunpunt. U kunt de expo-
sitie zien tot en met 29 februari.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel vrijdag 25 januari: os-
senstaartsoep, hutspot met rund-
vlees en bavaroise en slagroom 
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur. Toegang 2,-.
Biljarttoernooi. Finale op 26/1. Ie-
dereen welkom vanaf 09.00 uur.
Thuisbioscoop op vrijdag 1 februa-
ri. Film ‘Stripes’, 19.30 uur. Kosten 2,- 
incl. koffie/thee en een hapje.
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Winterkien, zondag 10 februari. 
Kaartverkoop start vrijdag 25 janu-
ari vanaf 10.00 uur aan de bar. 
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Met vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van Zorg-
balans. En voor vele vormen van  
dienstverlening: 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.

Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 
16.00 uur welkom. Opgeven maan-
dagmorgen 9.00-10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023 5384997 0617044490
Bezoek aan het geldmusuem in 
Utrecht, dinsdag 12 februari. Vertrek 
vanaf de eerste opstapplaats om 
12.45 uur. Afsluiting met een pan-
nenkoek met toetje in de Lage Vuur-
sche. Kosten 34 euro. 
Vijfdaagse vakantiereizen naar 
Lunteren van 9 tot en met 13 juni, 
of naar Valkenburg van 21 juli tot en 
met 25 juli. Naar Zeddam van 9 tot 
en met 13 september. Geheel ver-
zorgd 350 euro, excl. verzekeringen.

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.

Creatieve inloop elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur. Kosten 2,- 
per maand; ‘IJmuiden, wat vertel je me nou!’ donderdag 31 januari om 
20.00 uur. De eerste film ‘Ijmuidense vissers in oorlogstijd’. Na de pauze 
wordt ‘Haring vissen met de Allan Water’ gedraaid. Kosten 2 euro.
Optreden Shantykoor Nelson’s Blood in de grote zaal. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang is gratis; ZoMiPo met optreden van Stichting Touche. Aanvang 
14.00 uur. Toegang 3 euro.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

Vrijdag 25 januari kunnen kinderen van 4 jaar t/m groep 4 een spiegel ver-
sieren, vrijdag 1 februari nep bonbons versieren. Kosten 1,50 euro, incl. 
drinken en een snoepje. Opgeven kan tot woensdag 13.00 uur; Vrijdag 1 
en vrijdag 8 februari start twee nieuwe timmerclubs. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij. Kosten 14 euro voor zeven lessen, incl. drinken en een snoepje. 
Van 16.00 tot 17.30 uur; Woensdag 23 januari kunnen kinderen vanaf 8 jaar 
een papier maché spaarpot maken. Kosten 1,50. Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Opgeven kan toto woensdag 13.00 uur.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 

Taallessen Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Kosten 35 euro voor tien les-
sen.; Woensdagavond Haarknipcursus. Kosten 35 euro voor tien lessen.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl

90’s Party zaterdag 26 januari. DJ Knarry en DJ Blade draaien veel platen 
uit de jaren ‘90. De disco is voor 12 tot en met 15-jarigen. Van 19.30 tot 22.30 
uur. Toegang 1,50.
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Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulan-
ce Velsen, Kromhoutstraat 54-
12 in IJmuiden, telefoon 0255-
533239, zijn deze week de vol-
gende dieren gemeld. Zie ook: 
www.dierenambulancevelsen.nl.

Gevonden: 
Jonge kat, zwart/grijs cypers, voor- 
en achterpoten grijs, ertussen 
zwart/grijs, voetzooltjes zwart, na-
gels zwart, rug, buik, borst en bef-
je zwart/grijs, staart zwart/grijs ge-
ringd, snoet grijs, ogen groen, oren 
grijs, neus roze, snorharen wit, on-
der de kin wit. Omgeving Jacob van 
Heemskerkstraat, IJmuiden.
E.K.H: volwassen, zwart, voor- en 
achterpoten zwart, voetzooltjes 
zwart, nagels wit, rug zwart, buik, 
zwart, met wit puntje, borst zwart, 
staart zwart, snoet zwart, ogen geel, 
oren zwart, neus zwart, snorharen 
zwart, heeft zeer dikke nek. Omge-
ving Rijksweg, Velserbroek.
E.K.H: jong volwassen poes, grijs, 
voorpoten grijs, met witte plukjes- 
teentjes, tussen de teentjes grijs, 
achterpoten witte laarsjes, tussen 
de teentjes grijs, voetzooltjes, voor-
poten zwart, achterpoten roze voet-
zooltjes, nagels wit, rug grijs, buik 
wit, borst grijs, befje wit, staart grijs, 
snoet grijs, ogen geel, oren grijs, 
neus grijs/zwart, snorharen zwart/ 
wit, poes is rustig en aanhankelijk. 
Omg. de Genestetlaan, Driehuis.

Vermist:
E.K.H: 2 jaar, ongeholpen kater, kleur 
grijs/zwart, tekening cypers, voor- 
en achterpoten grijs/zwart, tussen 
de teentjes grijs/zwart, rug, buik, 
borst grijs/zwart, befje wit, staart 
grijs/zwart, snoet beetje wit, ogen 
groen/geel, Oren met een beetje 
wit, neus roze, snorharen wit zwart. 
Omg. van Ostadestraat, IJmuiden.

Arthur Japin signeert een boek.

Arthur Japin betovert 
Gymnasium Felisenum
IJmuiden - ‘Je kunt anders zijn dan 
andere mensen, en dat is het schit-
terende aan het gebrek.’ Deze bood-
schap gaf Arthur Japin mee aan 
leerlingen en ouders van het Gym-
nasium Felisenum.

Op donderdag 17 januari stond deze 
bestsellerauteur centraal op de jaar-
lijkse schrijversavond van het Gym-
nasium Felisenum. 
De avond, die alweer voor de acht-
ste keer georganiseerd werd, was 
een groot succes. Ruim 400 aan-
wezigen - ouders en leerlingen - 
luisterden ademloos naar de fan-
tastische voordracht van acteur en 
schrijver Japin. 
Met zijn eigen leven als rode draad 
besprak Japin voor de pauze zijn 
werk en filosofie: steeds legde hij de 
nadruk op het isolement waarin zijn 
personages zich bevinden. Daarom 
zijn zelfs zijn historische romans au-
tobiografisch.
Hij las voor uit enkele van zijn ro-
mans, waaronder het bekroon-

de Een schitterend gebrek en zijn 
nieuwste roman De overgave. Zijn 
toneelopleiding was hierin duidelijk 
merkbaar. Zonder andere attributen 
dan zijn stem wist hij drie compleet 
verschillende personages tot leven 
te brengen. Dit gaf een extra dimen-
sie aan de boeken. Wie nog niets of 
weinig gelezen had, werd enthousi-
ast over de streep getrokken.

Na de pauze, waarin de schrijver 
graag de meegebrachte of op de 
avond gekochte boeken wilde sig-
neren, werd hij aan de tand gevoeld 
door leerlingen uit de bovenbouw, 
die blijk gaven van een diepgaande 
interesse.
Om tien uur was de avond afgelo-
pen – Japin vond het zelf ook jam-
mer dat we niet een heel weekend 
de tijd hadden – maar was er wel 
nog volop gelegenheid voor het 
bemachtigen van die felbegeerde 
handtekening. En zelfs voor een fo-
to was de inspirerende schrijver niet 
te beroerd. 

Dumo zet de zaal op zijn kop tijdens zijn afscheidsconcert

Afscheidsconcert van Dumo
IJmuiden - ,,Hebben jullie het een 
beetje naar je zin’’, vraagt presenta-
tor Mark Moreels een het publiek. 
Dat laat een luid gejuich horen. De 
stemming zit er goed in, op het af-
scheidsconcert van de IJmuidense 
zanger Dumo. Dat vond zaterdag-
avond plaats in zalencentrum Vel-
serduin. ,,Zoveel mensen, zoveel 
artiesten die hier op willen treden’’, 
zegt Dumo, terwijl hij de volle zaal 
overziet. ,,En dat allemaal voor mij, 
daar krijg je toch kippenvel van.’’
Binnenkort vertrekt John Dumortier, 
zoals de zanger werkelijk heet, sa-
men met vrouw Denny en hun zoon 
naar Brazilië. Vandaar dit afscheids-
concert. Buurvrouw Gerda loopt 
rond met een gastenboek. ,,Ze kwa-
men ooit als buren naast ons wo-
nen, maar inmiddels voelt het alsof 
ze familie van me zijn. Ik zal ze vre-
selijk missen’’, vertelt ze. ,,Maar ja, 
het is voor de gezondheid van Den-
ny beter, dat ze naar haar geboorte-
land verhuizen.’’ Gerda wijst op het 
boek: ,,Als ze daar heimwee krijgen, 
dan kunnen ze dit boek bekijken.’’ 
Zanger Cock Zwanenburg groeide 

samen met Dumo op in Oud-IJmui-
den. ,,Ik had hem 25 jaar niet meer 
gezien, toen ik hem tijdens een op-
treden tegenkwam. Bleek hij ook 
te zingen. Een fijne collega, heel 
sociaal en met een schat van een 
vrouw’’, vertelt Cock. ,,Ik ben uitge-
nodigd om ze te bezoeken in Brazi-
lië. Dat ga ik zeker doen.’’
Een keur van plaatselijke artiesten 
treedt die avond op, zoals Jill, Yan-
ni en Carina Lemoine. Ook zangeres 
Renée de Haan verzorgt een optre-
den. Dat is een verrassing, geregeld 
door ‘Ome Huug’ Daalhuizen-Plug, 
die altijd hoofdsponsor van Dumo 
was. 
Twee uur na aanvang worden de 
fans wat onrustig. ,,Wij willen Du-
mo’’, scanderen ze. Die stapt even 
later het podium op, met de woor-
den: ,,We gaan er een feestje van 
maken.’’ En een feest wordt het. 
De mensen springen, zingen en 
dansen: de zaal staat op zijn kop. 
Voorlopig de laatste keer dat de 
fans kunnen genieten van ‘hun’ Du-
mo en dat zullen ze doen ook. (Car-
la Zwart)

‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en 
het MirAnDa Trio 
Santpoort-Noord - Op vrijdag 25 
januari om 20.15 uur presenteert 
de chansonnière José van Waveren 
haar nieuwe programma ‘A Titre Per-
sonnel’ met zelf geschreven en ge-
componeerde chansons. Met haar 
werken samen de pianiste Maddie 
Starreveld en de celliste Naomi Ru-
binstein.. Een avond vol weemoed 
en verlangen met de nodige humor 
gelardeerd.
Na jarenlang met chansons van Bar-
bara en Brel op de planken te heb-
ben gestaan, presenteert José van 
Waveren nu persoonlijke chansons 
over de wereld om haar heen. Het 
zijn intieme sfeerbeschrijvingen en 
bespiegelingen over het leven, de 
liefde en de dood.
Zo beschrijft ze het ontwaken van 
een nieuwe dag, waarin ze zich af-
vraagt wat voor werk mensen elke 
dag doen en of ze dat eigenlijk wel 
willen. Of ze vertelt over de zange-
res die na elk concert alleen door de 
kat en de hond wordt opgewacht, 
omdat de liefde van haar leven haar 
niet kon delen met het publiek. Lief-
lijk is het wiegeliedje voor een pas-
geboren baby en met weemoed 
zingt ze over voorbije liefdes en haar 
liefde voor Amsterdam. De vrijheid 
van meningsuiting stelt ze aan de 
orde als ze zingt over de moord op 
Theo van Gogh. Maar ook zingt ze 
over de mystiek in Engeland.
Met humor zingt ze over het leven 
van een vrouw die een dubbelleven 
leidt om de sleur van haar huwe-
lijk te ontvluchten. Ook over de rijke 
gravin die verliefd wordt op een junk 
en zelf in de goot eindigt, heeft ze 
een prachtig lied geschreven. 
 José van Waveren geeft met haar 
programma een ode aan het leven 
en als er iemand in staat is het le-
ven te laten tintelen is het José van 
Waveren wel.
Op zondag 27 januari om 15.00 uur 
treedt het MirAnDa Trio op in ’t Mos-
terdzaadje. Dit trio bestaat uit Mir-
jam Rietberg - harp, Anna Azerni-
kova - sopraan en Dasha Beltiuko-
va – fluit. Op het programma: Bach, 
Händel, Scarlatti, Purcell , Russische 
en Wit-Russische componisten met 

de première van een werk van Ser-
gey Beltiukov.
Muziek voor harp, fluit en zang is 
een belevenis aan warme klank-
kleuren. Altijd op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden voor hun succesvolle 
trio, weten deze jonge vrouwen tel-
kens weer een verrassend mooi pro-
gramma samen te stellen. Ze duiken 
er soms de archieven voor in en ha-
len vergeten composities boven wa-
ter. Met voor de pauze een greep uit 
Barok muziek en na de pauze Rus-
sische en Wit-Russische componis-
ten waaronder de premiere van het 
stuk dat Sergey Beltiukov voor het 
MirAnDa Trio schreef. Sergey Belti-
ukov, vader van de fuitiste is in Wit-
Rusland een beroemd componist.
De drie musiciennes ontmoetten el-
kaar op het Amsterdams Conserva-
torium. Daar begon drie jaar gele-
den hun samenwerking die een ho-
ge vlucht nam. Ze traden inmiddels 
op in vele zalen o.a. het Concertge-
bouw en hadden een optreden voor 
de televisie. Zie ook www.magicflu-
te.nl. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Het MirAndA Trio

Teleurgesteld over 
Nieuwjaarsconcert (2)
IJmuiden - Afgelopen week stond 
er in uw krant onder het kopje In-
gezonden brieven een reactie van 
een meneer die uit Amsterdam was 
gekomen om het Nieuwjaarscon-
cert van de IJmuider Harmonie bij 
te wonen. Hij en tientallen ande-
ren, mochten er niet meer in, omdat 
de zaal vol was, en hij, net als vele 
anderen dus voor een dichte deur 
stond. Wij als IJmuider Harmonie 
kunnen daar niets aan doen.
Nieuwe brandweervoorschriften 
zorgen ervoor dat maar een beperkt 
aantal mensen toegang mogen krij-
gen tot de Burgerzaal. De IJmui-
der Harmonie is genoodzaakt om 

zich aan deze regels te houden. Dit 
geldt overigens voor alle openbare 
gebouwen in de gemeente. Dat er 
een beperkt aantal mensen in de 
zaal mochten, hebben wij dan ook 
in alle media gemeld.
Wij, als IJmuider Harmonie, hechten 
aan dit traditionele nieuwjaarscon-
cert. En zullen, als de gemeente het 
toelaat, een volgend jaar weer in de 
Burgerzaal een nieuwjaarsconcert 
gaan geven. Misschien zal voor het 
aankomende jaar, om teleurstelling 
te voorkomen, een voorreservering 
gaan plaatsvinden. 

Alex Ruijgrok, IJmuiden

Ingezonden brief

Ook romantisch IJmuiden 
altijd vol bedrijvigheid
IJmuiden aan Zee - ,,Tegen de avond is het sfeervol op het kleine strand,’’ 
zegt fotograaf Frits Houtgraaf. De strandhuisjes in de schemering, met de 
maan hoog aan de hemel en op de achtergrond de pontons van de wind-
molens, alles sfeervol verlicht, inspireerden hem tot het maken van deze ro-
mantische foto. Dat in IJmuiden de bedrijvigheid altijd op de achtergrond is 
waar te nemen, maakt deze foto beeldend duidelijk. (foto: Frits Houtgraaf)
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Vrijdag weer Velser 
Business Netwerk borrel
IJmuiden – Het nieuwe jaar is be-
gonnen en dus is het weer tijd voor 
een gezellige businessborrel voor 
ondernemers, werknemers, raads-
leden en andere belangstellenden. 
Net zoals in het afgelopen jaar zal 
iedere laatste vrijdag van de maand 
tussen 16.00 en 19.00 uur de busi-
nessborrel zijn. Zoekt u een nieu-
we partner, wilt u samenwerken of 
zoekt u een sponsor, dan bent u op 
vrijdagmiddag welkom en zeker aan 
het goede adres. 
Met een drankje en een hapje kun-
nen ondernemers met collega’s en 
collega-ondernemers de maand ja-
nuari afsluiten en vooruit kijken naar 
2008. Wellicht dat er nog ‘deals’ ge-
sloten worden met collega-onder-
nemers, zoals reeds in 2007 veelvul-
dig gebeurd is op de maandelijkse 
businessborrels.
Verder weten vele raadsleden de 
borrels in Rico’s ook te vinden, zo-
dat op een informele manier van ge-
dachte gewisseld kan worden over 
vele (en ook politiekgevoelige) on-

derwerpen. Interessante onderwer-
pen voor ondernemers en raadsle-
den zijn onder andere winkelcen-
trum IJmuiden (voormalig centrum-
plan) en paracommercie.
Uiteraard verwelkomt het team van 
Rico’s iedere bezoeker in een sfeer-
volle omgeving, met een heerlijk 
hapje en bijpassend drankje. Het 
succes valt en staat met u als en-
thousiaste bezoeker. Schroom niet 
om ook collega’s of relaties uit te 
nodigen voor de businessborrels 
in Rico’s en bouw zo mee aan een 
nieuwe traditie in de gemeente Vel-
sen.
Nog steeds zijn suggesties voor 
het doen slagen van deze borrels 
van harte welkom. Contactpersoon 
Remco Glas hoopt op weer een 
mooie opkomst. U kunt hem berei-
ken via 06-53934504. Ondernemers, 
werknemers, raadsleden en ande-
re geïnteresseerden zijn welkom op 
vrijdag 25 januari vanaf 16.00 uur in 
Rico’s, Kennemerlaan 44 in IJmui-
den. 

IJmuiden – Eten bij het Italiaanse 
specialiteitenrestaurant Da Mau-
rizio is niet zomaar uit eten gaan. 
Het is een culinaire belevenis. Een 
verassende kennismaking met de 
Toscaanse keuken. Waar alles lou-
ter vers is en waar alleen de bes-
te, met zorg uitgekozen ingrediën-
ten gebruikt worden. Ambachtelijk 
gemaakte pasta en saus en vlees 
van superieure kwaliteit. Eigenaar 
Maurizio gaat regelmatig naar zijn 
geboortestreek Toscane, om op de 
hoogte te blijven van de nieuw-
ste ontwikkelingen op culinair ge-
bied. En dan bekijkt hij, hoe hij die 
zelf kan toepassen. Met de ontwik-
kelingen meegaan en zoeken naar 
verbeteringen, dat blijft Maurizio 
steeds doen. Eten bij Da Maurizio 
is ook kennismaken met de Tos-
caanse gastvrijheid, die voelt als 
een warm bad. Maurizio is blij dat 
hij vaker als gastheer kan optreden 
en het zijn gasten naar de zin kan 
maken. Dit, omdat hij wat vaker in 
de keuken gemist kan worden. Daar 
zwaait sinds een paar maanden kok 
Hartog Kamphuis de scepter. Hij 
heeft vijftien jaar ervaring als kok 
in het Loosdrechtse restaurant Het 
Drechthuis. ,,Hartog is in tien jaar 
tijd de derde kok, die ik probeer mee 
te krijgen in mijn verwachtingspa-
troon. En dit keer lukt het. Hij is net 
als ik erg precies en legt de lat hoog 
‘’, vertelt Maurizio. Voor Hartog was 
de Toscaanse keuken even wennen. 
,,Het is bewerkelijker, dat is nodig 
voor de kwaliteit. Het vraagt een an-
dere manier van bereiden’’, zegt hij. 
,,Maar dat is ook de uitdaging en ik 
ben inderdaad niet snel tevreden. 

Het bevalt me prima hier, het is net 
één grote familie.’’
De kwaliteitskast is een uniek be-
waarsysteem voor wijnen van een 
wat duurdere kwaliteit, dit blijkt 
ook een aanwinst te zijn. De goede 
wijn kan nu ook per glas geschon-
ken worden. Gasten die in het be-
gin wat sceptisch waren, zijn nu om. 
Eind volgende week komt er een 
geheel nieuw wijnarrangement. Wat 
het ook goed doet, is het menu op 
donderdag. Voor slechts 17,50 euro 
kan de gast genieten van een drie-
gangenmenu. Er kan gekozen wor-
den uit verschillende gerechten en 
er is in overleg zelfs een aanpassing 
mogelijk, want de klant is koning bij 
Da Maurizio.
,,Er zijn veel gelegenheden die zich-
zelf Italiaans restaurant noemen 
maar het absoluut niet zijn, dat 
stoort mij wel eens’’, zegt Maurizio. 
,,Wij horen bij de tachtig beste Ita-
liaanse restaurants in Nederland en 
we hebben sinds kort ook een Ita-
liaanse erkenning, via de Alleanza 
Culinaria Ristoranti Italiani. Die krijg 
je niet zomaar.’’
Eten in Toscane is ook een sociale 
gebeurtenis. De Toscaanse keuken 
heeft een eeuwenoude traditie hoog 
te houden. Dat, vermengd met de 
hartelijkheid en de gastvrijheid, ma-
ken van het eten bij Italiaans speci-
aliteitenrestaurant Da Maurizio een 
bijzondere gebeurtenis. Wie dat ook 
eens mee wil maken, is van harte 
welkom aan de Velserduinweg 161 
te IJmuiden. 
Om teleurstellingen te voorkomen, 
is reserveren via telefoonnummer 
0255 532778 gewenst.

Da Maurizio: 
een culinaire belevenis

Hartog en Maurizio staan klaar voor de gasten

Vanaf links: Jenny en Wang Hong naast de nieuwe eigenaren: Vonny Belghaus 
met haar kinderen Urip, Ernah en hun oudste broer

Toko Hang Wong wordt Mata Hari
Familiebedrijf wordt 
met liefde overgedragen
Velserbroek - Toko Hang Wong, 
is eigenlijk ‘het kindje’ van Hang 
en Jenny Wong, die hun toko in 
veertien jaar zagen opgroeien. 
Toko Hang Wong is niet alleen 
toko, maar ook winkel in Oos-
terse producten en catering-
bedrijf. Met de overname door 
broer en zus Urip en Ernah Kur-
nia Kwee en hun moeder Vonny 
Belghaus gaat de toko een goe-
de toekomst tegemoet, zo zeg-
gen Hang en Jenny zelf. De toko 
krijgt wel een nieuwe naam: To-
ko Mata Hari, dat betekent: ‘de 
zon schijnt’, wat helemaal over-
eenkomt met het bestaande logo 
met zon, palmboom en strand.

Na veertien jaar hard werken willen 
Hang en Jenny het wat rustiger aan 
gaan doen en hun gezin alle aan-
dacht geven. Zij hebben er alle tijd 
voor genomen om hun toko (kindje) 
liefdevol over te kunnen dragen aan 
de volgende eigenaren, die zij von-
den in Urip en Ernah Kurnia Kwee 
en hun moeder Vonny Belghaus. 
Voor de overdracht is alle tijd ge-
nomen en deze is naar volle tevre-
denheid van beide partijen verlopen. 
Per 1 januari 2008 zijn Urip en Ernah 
de nieuwe eigenaren. De eerste drie 
weken van januari zijn besteed aan 
een interne verbouwing, voorname-
lijk in de keuken. Woensdag 23 ja-
nuari ging Toko Mata Hari open.
,,Urip en Ernah zijn jong en dat vin-
den wij belangrijk,’’ verklaart Hang. 
,,Zij gaan behoorlijk uitbreiden, zo 

komen er heel veel nieuwe Indone-
sische gerechten, komen er nieu-
we artikelen en gaan zij een websi-
te starten. Allemaal dingen waar wij 
niet aan toe kwamen.’’
Urip vertelt met een grote grijns dat 
hij de toko eigenlijk begint voor zijn 
moeder: ,,Op vrije dagen staat zij 
om zes uur op om allerlei Indonesi-
sche gerechten en lekkere cakejes 
te maken. Ik kon dat echt niet alleen 
op krijgen.’’ Vonny zal in de keuken 
de scepter gaan zwaaien, naast de 
kok die er al was, want alle mede-
werkers van Hang Wong blijven. 
,,Koken is mijn moeders grote hob-
by,’’ zegt Urip. ,,Mijn ouders hadden 
vroeger in Amsterdam op het Leid-
se Plein een toko, maar mijn vader 
is nu met pensioen.’’ Urip en Ernah 
werkten destijds ook mee in deze 
toko en nemen dus veel ervaring 
mee naar Toko Mata Hari.
Hang en Jenny Wong hebben in-
middels een tongstrelend voor-
proefje gekregen van hun kunnen 
en dat was zeer veelbelovend. ,,De 
toko was al goed, maar zal gewel-
dig worden met Urip en Ernah,’’ zegt 
Hang Wong vol vertrouwen. Hij en 
zijn vrouw Jenny willen alle klanten 
bedanken en wensen Urip en Ernah 
heel veel succes toe. Urip, laat zich 
niet kennen, en bedankt Jenny en 
Hang Wong voor hun toko en wat 
zij in de afgelopen veertien jaar heb-
ben opgebouwd in Velserbroek.
Als openingsaanbieding krijgen alle 
betalende klanten tot 31 januari een 
leuk souvenir aangeboden.

Bewegingsproject Beweeg Mee
Training voor mensen met  
lichamelijke beperking
Santpoort-Noord - Beweeg Mee! 
Neem zelf initiatief en meld je aan. 
Start  nu met dit unieke bewegings-
traject voor mensen die om wat voor 
redenen dan ook, niet mee kunnen 
doen en vaak aan de kant staan bij 
reguliere trainingen. 
Beweeg Mee…!!! is een project met 
een tijdsduur van 2 jaar, iedere vier 
maanden start een nieuwe groep, 
om u te stimuleren meer te gaan 
bewegen, maar dan wel onder ver-
antwoorde begeleiding van speci-
aal voor dit doel opgeleide trainers. 
Dankzij de subsidie kan de eigen 
bijdrage laag worden gehouden. 
Voor  16,25 euro per maand kunt u 
al meedoen aan de wekelijkse trai-
ning. 
Op woensdagmorgen om 10.30 uur 
kunt u zich melden voor de Molen 
de Zandhaas. Een (nog) klein groep-
je enthousiaste deelnemers traint in 
het bos. Er kunnen er nog meer bij. 
Er wordt buiten in groepsverband 
gewandeld, onder begeleiding van 
een goed opgeleide instructeur. 
Door deel te nemen aan de wandel-

trainingen wordt niet alleen gewerkt 
aan het verbeteren van de fitheid en 
conditie, maar juist het buiten zijn in 
de frisse lucht en het samenzijn met 
anderen heeft een positieve invloed 
op het gevoel van welbevinden. 
Jan Tonneman bekend met vele 
chronische aandoeningen geeft al 
jarenlang Nordic Walking aan men-
sen met een beperking: ‘De effecten 
die trainingen Nordic Walking heb-
ben zijn niet alleen lichamelijk posi-
tief, maar hebben ook een enorme 
sociale impact.’
Negatieve bijeffecten van het niet 
bewegen door beperkingen kunnen 
bestreden worden door (hoe moei-
lijk het ook is) de knop om te draai-
en en op eigen niveau te gaan ‘Nor-
dicken’.  Juist voor mensen met een 
beperking is rustig bewegen een 
must. In groepsverband is de mo-
tivatie om te bewegen groter. Voor 
aanmelding aan het bewegings-
project Beweeg…Mee…!!!: 0229-
239447 of e-mail naar: info@sport-
wandelschool.nl. Zie ook www.nor-
dicwalkingschool

Van Waalwijk van Doorn Makelaars

Wado sponsort Stratenteams 
toernooi Velserbroek
Velserbroek- Voor het derde ach-
tereenvolgende jaar wordt het Zaal-
voetbaltoernooi Stratenteams Vel-
serbroek mede gesponsord door 
Van Waalwijk van Doorn Makelaars. 
,,Wij voelen ons als locale makelaar 
zeer verbonden met Velserbroek en 
haar inwoners. Vandaar dat wij er 
drie jaar geleden voor hebben ge-
kozen om een maatschappelijk eve-
nement in Velserbroek te sponso-
ren. Aangezien het toernooi Stra-

tenteams professioneel wordt ge-
organiseerd zijn wij er trots op om 
tot de groep sponsoren te behoren”. 
Dit weekend zijn de voorrondes in 
sporthal het Polderhuis. De eerste 
wedstrijd begint om 12.30 uur. Pu-
bliek is van harte welkom om aan te 
moedigen! De finaledag is zaterdag 
2 februari vanaf 15.45 uur. De feest-
avond is ook op zaterdag 2 februari 
en begint om 21.30 uur met als live 
muziek “als je voor pret band.”

Zang- en muziekavond in 
Theeschenkerij Velserbeek
Velsen-Zuid - Zaterdag 2 februari 
om 20.15 uur zal in de Theeschen-
kerij in Velsen-Zuid een voor mu-
ziekliefhebbers unieke zang- en 
muziekavond plaatsvinden.
In de sfeervolle ambiance van de 
Theeschenkerij zullen door een zes-
tal solisten diverse stukken ten ge-
hore worden gebracht. Zij zullen 
daarbij begeleid worden door een 
pianist en accordeonist. 
De stukken die uitgevoerd gaan 
worden zijn uit opera en operette 
en  Napolitaanse- en  Amsterdamse 
liederen. De initiatiefnemer en gast-
heer Roberto Rip, zelf een harts-
tochtelijke zanger, zal zich ook niet 
onbetuigd laten. 
De kaartverkoop is in volle gang. 
Voor 4 euro per persoon kunt u deze 
werkelijk unieke zang- en muziek-
avond meebeleven.
U kunt de kaarten kopen via Rober-
to Rip, telefoon 0255-540544 of bij 
de Theesschenkerij Velserbeek 3 in 

Velsen-Zuid telefoon, 0255-514244.

De sfeervolle ambiance van de Thee-
schenkerij in Velsen-Zuid

Regio- Jacky’s Property Develop-
ment (JPD) is de nieuwste aanwinst 
in de regio voor al uw woonwensen.  
Dit full service bureau voor Lifestyle 
en Living organiseert alles wat met 
wonen te maken heeft. Bijvoorbeeld 
de verhuizing, verbouwing of resty-
ling van het interieur. Of , in het ka-
der van de naderende lente, de her-
inrichting van de tuin. 
JPD geeft de eerste aanzet voor bij-
voorbeeld drukke gezinnen die niet 
weten waar ze moeten beginnen als 
er verbouwd gaat worden. Of mixt 
de interieurstijlen van een paar dat 
gaat  samenwonen en moeite heeft 
om dat op elkaar af te stemmen 
door bijvoorbeeld drukke carrières. 
Maar JPD geeft ook het steuntje in 
de rug aan happy singles die gaan 
inrichten en toch een beetje onze-
ker zijn over die paarse muur in de 
woonkamer.
In al deze gevallen organiseert JPD 
het (offerte-)traject van bijvoorbeeld 
aannemers, binnenhuisarchitecten, 
hoveniers etcetra en houdt voor de 
klant de vinger aan de pols tijdens 
het gehele project en houdt hierbij 
vooral de klant goed op de hoogte. 
De klant heeft dus één aanspreek-
punt, geen lijst met bedrijven die ze 

moeten benaderen als er iets niet 
goed gaat. Nee, de klant heeft JPD 
en JPD zorgt ervoor dat alles weer 
op zijn pootjes terecht komt.
JPD Woningservice Totaal kan voor 
de klant zelfs het zoeken naar een 
woning en het afsluiten van de hy-
potheek en verzekeringen verzor-
gen. Ook om het nieuwe energiela-
bel  voor woningen (EPA) te verkrij-
gen kan de klant via JPD advies ont-
vangen en het certificaat aanvragen. 
Dit is mogelijk omdat er een nauwe 
samenwerking is met makelaar Do-
me Huis&Advies en de financieel 
adviseur Moneta.
Kortom, alles is mogelijk bij Jacky’s 
Property Development.  JPD werkt 
samen met vele betrouwbare bedrij-
ven, winkels en instellingen in een 
regio die strekt van Castricum tot 
en met Amsterdam met als centrum 
Velsen. En, niet onbelangrijk, JPD 
heeft zeer gunstige voorwaarden bij 
de met haar samenwerkende bedrij-
ven kunnen  afspreken. Dat scheelt 
weer in de portemonnee. Full service 
is ook écht Full Service bij dit orga-
nisatie advies bureau. Voor meer in-
formatie en mogelijkheden kunt u 
kijken op www.jpd.nu of bellen naar 
0651-794146.

JPD zorgt dat uw woon-
wensen vervuld worden!

Jacky’s Property Development voor al uw woonwensen
Berry Maas van Intensive Car Care

Bij Intensive Car Care
Gezien worden met 
nieuw verlichtingsysteem
IJmuiden – Sinds 1991 is aan de 
Industriestraat 27a in IJmuiden het 
bedrijf Intensive Car Care gevestigd. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in on-
derhoud en reparatie van alle mer-
ken auto’s. Ook doen zij APK-keu-
ringen en zijn ze specialist op het 
gebied van airco’s. Op dit moment 
wordt er een nieuw gedeelte van het 
pand verbouwd, dit wordt speciaal 
ingericht voor het inbouwen van air-
co’s.
Binnenkort wordt er een wet inge-
voerd, die automobilisten verplicht 
stelt ook overdag de verlichting aan 
te doen. Een goede zaak, volgens 
Berry Maas van Intensive Car Care. 
Er gebeuren nog te veel ongelukken 
omdat automobilisten elkaar niet op 
tijd zien. Nu heeft het bedrijf sinds 
kort iets heel nieuws op dit gebied: 
het Pilot H.I.D. Xenon system. De 
nieuwste technologie xenonverlich-
ting, of gasontladingslampen, die 
er momenteel verkrijgbaar is. Dit 
systeem geeft drie keer meer licht 
dan halogeen en ook drie keer meer 
zicht. Het is bovendien waterdicht, 
de automobilist zal minder snel last 
hebben van vermoeide ogen, het 

is zuinig in gebruik, het heeft een 
luxe uitstraling en geeft de auto een 
meerwaarde.
,,Het is een kwestie van zien en ge-
zien worden’’, zegt Berry Maas. ,,An-
dere weggebruikers zien je veel be-
ter en je hebt zelf ook een veel beter 
zicht op de weg. Dit geeft de auto-
mobilist een veilig gevoel.’’ Klanten, 
die het aanschaffen, zijn enthousiast 
over de verlichting. ,,Dit had ik tien 
jaar eerder moeten hebben’’, sprak 
laatst een tevreden klant.
Pilot Xenon is er in diverse kleuren 
en dit systeem is zeer eenvoudig te 
monteren in elk type auto, vrachtwa-
gen of motor. De mensen van Inten-
sive Car Care kunnen het bovendien 
zo monteren, dat het niet hinderlijk 
is voor andere weggebruikers. Ge-
woon een kwestie van goed afstel-
len. Dit bedrijf is het enige verkoop-
punt in de wijde omgeving. 
De website www.auto_airco.nl is 
momenteel in onderhoud, maar bin-
nenkort staat er daar van alles over 
het nieuwe verlichtingsysteem te le-
zen. Intensive Car Care is te berei-
ken onder telefoonnummer 0255 
537291.

Gabi Wallner, nieuwe 
edelsmid in IJmuiden 
IJmuiden - IJmuiden heeft er een 
nieuwe edelsmid bij, namelijk de 
Oostenrijkse Gabi Wallner,die afge-
lopen zomer is afgestudeerd aan de 
vakschool in Schoonhoven en zich 
nu edelsmid mag noemen.
Gabi heeft atelier aan huis en werkt  
in opdracht (ringen, broches, oor-
bellen, halskettingen enzovoort), 
maar heeft ook een collectie opge-
bouwd, die een bezichtiging waard 
is. 
Daarnaast verricht Gabi ook alle 

soorten reparaties en restaureert ze 
oude sieraden en erfstukken. Diver-
se mensen in de omgeving van de 
Fultonstraat hebben Gabi reeds we-
ten te vinden om een uniek sieraad 
te laten vervaardigen of om de ring 
van oma een helemaal in nieuwstaat 
terug te laten brengen. Omdat Gabi 
haar atelier aan huis heeft hanteert 
ze een concurrerend tarief.
Nieuwsgierig? Bel 0255-541457 of 
kom gewoon eens langs op de |Ful-
tonstraat 9 in IJmuiden.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 26 januari

zondag 27 januari

voorland-odin’59 (1a) - 14.30
Kennemerland (2a)-monnickendam  - 14.30
Dvva-eDo (2a)    - 14.30
opperdoes-IJmuiden (3a)   - 14.30
DZS-FC Castricum (3a)   - 14.30
veW-Jong Hercules (4e)   - 14.30
vSv (4e)-Kon.HFC    - 14.30
alliance’22-vvH/velserbroek  (4e) - 14.30
velsen (5a)-bloemendaal   - 14.30
Waterloo (5a)-united/Davo   - 14.30

Westlandia-aDo’20 (hoofdklasse)  - 14.00
Stormvogelstelstar (1a)-Quick 1890 a. - 14.00
eDo (1a)-FC breukelen   - 14.00
velsen (2a)-SvW’27    - 14.00
De Foresters-Dem (2a)   - 14.00
De Kennemers (2a)-Purmersteijn  - 14.00
Westfriezen-vitesse’22 (2a)   - 14.00
Hoofddorp-onze Gezellen (2b)  - 14.00
ZtS-vSv (3b)     - 14.30
Kon.HFC-DSS (3b)    - 14.00
FC uitgeest (4C)-Kwadijk   - 14.00
Schoten (4D)-rCH    - 14.00
De brug-FC velsenoord (4D)   - 14.00
Graftdijk-Sv beverwijk (5C)   - 14.00
FC Castricum (5C)SDob   - 14.00
Waterloo (5F)-overbos   - 14.00
Geel Wit-SvIJ (5F)    - 14.00
Spaarnwoude-terrasvogels (5F)  - 14.00
Wijk aan Zee (6b)-WbSv   - 14.00

Heel Velserbroek houdt de adem in, dit weekeinde gaat het Rabobank stra-
tentoernooi van start

Stratenteamstoernooi dit 
weekend in Polderhuis
Velserbroek - Wie wordt de grote 
winnaar van de 18de editie van 
het voetbaltoernooi voor straten-
teams? Het L. Zocherplantsoen 
zal de titel verdedigen.  Zater-
dag 26 januari vanaf 12.30 uur 
en zondag 27 januari vanaf 11.30 
uur start het Rabobank Straten-
teams Toernooi in het Polder-
huis. 

Vele Velserbroekers kijken halsrei-
kend uit naar het toernooi. De wed-
strijden worden geleid door vier top-
arbiters: scheidsrechters Best, van 
der Scheur en Landwehr-Johann 
en van Ingen zijn  van de partij en 
leiden de wedstrijden met hun des-
kundigheid waarbij fair-play voorop 
staat. 
Natuurlijk zijn er lokale vedetten/
talenten te bewonderen. Alle  stra-
ten lopen er  keurig bij tijdens de 
wedstrijden in de shirts van de vijf 
sponsors (Waleveld Bouwbedrijf, 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
Van Waalwijk van Doorn makelaars-
taxateurs, Centragas van Galen en 
Ovenbouw Holland) die het toernooi 
financieel ondersteunen. 
Petra en Rinus Otte van de bar staan 
met hun medewerkers in de start-
blokken om twee dagen alle bezoe-
kers van een hapje en een drankje 
te voorzien. Van de 31 deelnemen-
de straten gaan na dit weekeinde 
zes straten door naar de finale op 2 
februari. Motto: ‘Winnen is natuur-
lijk prachtig, maar meedoen is ge-
weldig’. De bewoners die niet zelf 
voetballen, worden opgeroepen hun 
straat te komen aanmoedigen. 
Wie spelen dit weekeinde? De inde-
ling van de 18de editie van het Ra-
bobank Stratenteams Toernooi voor 
stratenteams  2008 ziet er als volgt 
uit: Zaterdagmiddag 26 januari van 
12.30 tot 17.30 uur spelen Boeier, 
Klipper, D. Marotstraat , Ossenland 
Grote Boterbloem, Roosje Vosstraat, 
Grote Buitendijk en Waterdrieblad.
Zaterdagavond spelen van 17.40 

tot 22.40 uur: L. Brownstraat,  H. 
Poortmanstraat, M. Jungiusstraat, 
A. Molletstraat, M. Krusemanstraat, 
De Sluistocht, Westbroekerweg en 
Krommeweid.
Zondagmiddag van 11.30 tot  16.00 
uur: Spitsaak, Engels Gras, Swoer-
kamp, Fregat, Tureluur, Watermunt 
en Nieuweland.
Zondagavond spelen van 16.10 tot  
21.10 uur: Waterlobelia, A. Jacobs-
straat, De Zeiler, J. Michaëlpad, L. 
Zocherplantsoen, Floraronde, Wa-
tergentiaan en Bagijnenkamp.

Ook aan de jongste jeugd is ge-
dacht tijdens de voorrondes. Zoals 
elk jaar zijn er kinderactiviteiten. Op 
zaterdag 26 januari is een schmink- 
team aanwezig. Ook kan er geknut-
seld worden. Er is ook een filmhoek 
ingericht. Zondag 27 januari zal Roy 
van Buuringen de jeugd vermaken 
met een verassend programma.
Velserbroek is op zoek naar het 
hooghoudtalent 2008. Iedereen uit  
Velserbroek, jong of oud, mag zich 
aanmelden om twee pogingen te 
doen om voetbal-jongleerkampioen 
van Velserbroek te worden. Gedu-
rende een minuut zoveel mogelijk 
de bal met de voet hooghouden en 
het liefst met spectaculaire bewe-
gingen. Dit alles wordt ook tijdens 
de voorronden met muziek onder-
steund. Ga de uitdaging niet uit de 
weg en meldt je aan. De zes beste 
voetbaljongleurs uit de voorronden 
gaan door naar de finaleavond op 2 
februari waar uitgemaakt wordt wie 
zich Hooghoudkampioen 2008 mag 
noemen,  gadegeslagen door hon-
derden toeschouwers. Tijdens het 
straten voetbaltoernooi op 26 en 27 
januari worden om 14.00 en 16.00 
uur de voorrondes georganiseerd  
in de speciaal ingerichte ‘Rabobank 
Hooghoud-arena’ van het Polder-
huis. Inschrijving op de dag zelf in 
het Polderhuis. Komend weekeinde 
is er dus genoeg te doen in het pol-
derhuis voor jong en oud.

IJmuiden - Omdat voetballen we-
gens de terrein-gesteldheid zater-
dag onmogelijk was staat VV IJmui-
den deze week stil bij de komende 
verjaardag van de vereniging, op 
één februari. 
Als voetballers ouder worden willen 
zij zo nu en dan graag even terug-
blikken om met de nodige trots op 
voetbalhoogstandjes terug te zien 
die hij destijds als zijn persoonlij-
ke historie achter zich liet. Hetzelf-
de geldt voor een voetbalclub die 81 
jaar wordt en tijdens al die jaren ook 
enkele topprestaties heeft geleverd 
die de moeite waard zijn om ‘met 
trots’ nog eens vermeld te worden.
IJmuiden’s allereerste hoogstandje 
beleefde de - toen uit drie senioren 
en één jeugdelftal bestaande - ver-
eniging al in het achtste jaar na haar 
oprichting toen in 1935 het HVB-elf-
tal werd samengesteld uit 10 VVIJ-
ers plus één speler van het Haar-
lemse Kennemerland. 
Voor de tweede opvallende pres-
tatie moeten we twaalf jaar verder, 
naar het seizoen 1947/1948, het jaar 
dat IJmuiden - officieus - zaterdag-
kampioen van Nederland werd. Na 
in de HVB-voorronde eerst  Zand-
voortmeeuwen te hebben verslagen 
werden achtereenvolgens De Twee-
de Jeugd, Geuzen, Ned-loyd, Roba-
ver, en bekerhouder AMVJ aan de 
zegekar gebonden. De thuisspe-
lende vereniging moest volgens de 
toen geldende KNVB-regels winnen 
om verder te gaan terwijl bij gelijk-
spel de bezoekende vereniging ver-
der bekerde. In de kwartfinale werd 
het roemruchte Spakenburg, op het 
hoofdveld van Schoonenberg, met 
maar liefst 8-3 verslagen, terwijl 
Sparta-Enschedé in de halve finale 

(neutraal veld in Nunspeet) met 1-
2 werd teruggezet. Opnieuw op het 
hoofdveld van Schoonenberg werd 
de finale tegen Kennemerland ge-
speeld en na bloedspannende mo-
menten trok IJmuiden - nu met 5-3 - 
opnieuw aan het langste eind. VVIJ 
werd die dag door het winnen van 
de landelijke KNVB-zaterdagbeker 
‘officieus’ kampioen van de Zater-
dagamateurs van Nederland. 
In 1976 werd dit huzaren-stukje bij-
na herhaald, maar tweede klasser 
IJmuiden strandde toen in de halve 
finale bij de toen toonaangevende 
eerste klasser de Zwervers in IJssel-
monde. Nadat de reguliere speeltijd 
- na een gelijkopgaande strijd - in 
0-0 was geëindigd moest IJmuiden 
zich in de verlenging met  2-0 ge-
wonnen geven. Over de nederlaag 
werd alleen ‘jammer’ gezegd want 
de ‘Zwervers’ was de betere 
ploeg. Voor de volgende kraker 
gaan we weer twee jaar verder, naar 
het seizoen 1978/1979, toen op het 
Spakenburg-sportpark de beslis-
singswedstrijd - om een plaats in de 
landelijke 1e klas - tegen het Barne-
veldse SDVB werd aangetreden. Met 
zeven bussen en honderden luxe 
auto’s werd vanuit IJmuiden mee-
geleefd. Voor de 3500 toeschouwers 
was IJmuiden helaas wel de onder-
liggende ploeg, maar door toch met 
0-2 te winnen (0-1 door Cor Krab al 
na drie minuten en 0-2 door R. van 
der Woude) werd het elftal onder 
leiding van trainer Piet Buter toch 
tweede klas-kampioen en promo-
veerde naar de eerste klas. Helaas, 
voor  dit soort clubtrots moeten we 
wel 30 jaar terug in de tijd en lijkt 
een dergelijk top-moment voor de 
toekomst nog héél ver weg.

VV IJmuiden is 81 jaar

Dressuurwedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
IJmuiden - Afgelopen zondag vond 
de eerste KNHS-dressuurwedstrijd 
van 2008 weer plaats op Manege 
Kennemergaarde.
De rubriek B3 is gewonnen door 
Sanne van Wagtendonk op Dicha 
M, tweede werd Sandra Kneib op 
Whisper en derde Amanda Bee-
kema op Vanity. In de B4 ging de 
eerste prijs naar Sandra op Whisper, 
tweede werd Sanne op Dicha M en 
derde Amanda op Vanity.
Vervolgens startten de ruiters van 
de rubriek L1-7 en daar ging de 1e 
prijs naar Chantal Dolfing op Odes-
teny, tweede werd Hannie Corsmit-

Ramerman op Up to Date en derde 
Elissa van Rixel op Billy Jean. De L1-
8 werd eveneens gewonnen door 
Chantal op Odesteny, tweede werd 
Marie de Groot op Lubiany en derde 
Elissa op Billy Jean.
Dan de L2-11 en 12: in beide ru-
brieken werd Tineke Zwiersen 1e 
op Casper, Sylvia Voormeer tweede 
op Rainbow en Miriam van Heijnin-
gen derde op Sabiya. Tot slot start-
ten de ruiters van de rubriek M1-
15 en 16: beide rubrieken werden 
gewonnen door Shenna Kater op 
Black Shadow en tweede werd Jes-
sica Voormeer op Rainbow.

De meiden van Oyama staan al te trappelen om in de Stadsschouwburg te 
mogen optreden

Oyama geeft jaarlijkse 
voorstelling in Schouwburg
Velserbroek - Alle meiden van 
de verschillende dansgroepen van 
sportclub Oyama staan al te trap-
pelen bij het idee om in de Stads-
schouwburg op te mogen treden en 
dit jaar wordt dit dan echt werkelijk-
heid!
Vorig jaar gaf Oyama zijn eindvoor-
stelling nog in het Polderhuis in Vel-
serbroek, maar dit jaar werd mede 
door de grote hoeveelheid leerlin-
gen besloten om in een groter the-
ater op te treden. Een groter theater 
betekent natuurlijk ook een grotere 
en mooiere show en dus ook veel 
meer oefenen. Hier weten alle leer-
lingen van Oyama alles vanaf. 
Al vanaf november zijn zij hard aan 
het werk om de voorstelling tot een 
daverend succes te maken. Het the-
ma van de voorstelling is Together 
en zowel kleuterdans, popshowmu-
sical dance, kidsdance en de groe-
pen streetdance laten hun kunsten 

zien. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kom dan kijken op maandag 26 
mei 2008 in de Stadsschouwburg 
naar de jaarlijkse voorstelling van 
Oyama en geniet van Tarzan, Alad-
din, Annie en nog veel meer spet-
terende dansen. Kaartjes zijn vanaf 
maandag 28 januari te koop bij de 
Stadsschouwburg en kosten 8 eu-
ro per stuk. U kunt de kaartjes be-
stellen via de Stadsschouwburg, te-
lefoon 0255-515789. De kassa van 
de Stadsschouwburg is telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Zij hopen u natuurlijk maandag 26 
mei in de Stadsschouwburg terug 
te zien, maar voor één ding is ze-
ker: alle leerlingen en medewerkers 
van Oyama hebben er nu al ontzet-
tend veel zin in en zullen er alles aan 
doen er een spetterende voorstel-
ling van te maken! 

De basisturnsters van TVS goud, zilver en brons.

Wederom successen TVS
Velsen - Zaterdag werd de twee-
de rayonvoorwedstrijd vierde divisie 
turnen dames gehouden. 
Bij de jeugdturnsters hadden de 
turnsters Charlotte de Koning en 
Lynn Schreiner zich door middel van 
de eerste wedstrijd zich al redelijk 
veilig gesteld. Deze wedstrijd werd 
weer goed geturnd en zo plaatsten 
beide turnsters zich voor de halve fi-
nale. Lynn Schreiner eindigde ook 
deze wedstrijd als eerste van het 
klassement en mag zich weer een 
jaar rayonkampioen noemen.
Ook Anouk van Vliet behaalde het-
zelfde resultaat bij de juniorturnsters 
en was twee wedstrijden de beste 
turnster. Haar clubmaatje Josanne 
Mossink mocht de tweede wedstrijd 
ook het ereschavot beklimmen en 
werd derde. 
Samantha Stolwijk heeft zich ook 

geplaatst voor de volgende ronde. In 
totaal zullen dus vijf turnsters deel-
nemen aan de volgende wedstrijd-
ronde. 
Zuur was het voor Joyce Dijkhuizen, 
die in de tweede wedstrijd vanwege 
blessureleed de wedstrijd moest af-
breken. Zij zal nu rust nemen om te 
herstellen van haar vervelende rug-
blessure. 
Zondag turnden de basismeisjes 
hun tweede wedstrijd. De andere 
turnverenigingen kwamen er niet 
aan te pas bij de prijsuitreiking. De 
drie turnsters van TVS, Tamara Blee-
ker, Jennifer van Maren en Sterre 
Basjes bezetten het ereschavot ge-
zamenlijk. Zij werden respectieve-
lijk één, twee en drie. Op alle toe-
stellen scoorden de drie kleine da-
metjes hoger dan de concurrerende 
verenigingen!

Springcompetitie bij
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 27 janua-
ri vanaf 13.00 uur vindt bij Manege 
Hippisch Centrum Velsen in Velsen-
Zuid de springcompetitie plaats. 
Vanuit de foyer kunt u onder het ge-
not van een hapje en drankje genie-
ten van de springsport. 
Diverse rubrieken worden verreden 
vanaf 20 tot 40 centimeter voor de 
jongste ruiters tot en met een B-
parcours voor de ervaren ruiters. 
Inschrijving is vanaf heden moge-
lijk bij Hippisch Centrum Velsen, ge-
legen tussen de parken Velserbeek 
en Beeckestijn, Driehuizerkerkweg 
13 in Velsen-Zuid, telefoon 0255-
534309 of info@hippischcentrum-
velsen.nl.

Sensatievolleybal
bij Smashing Velsen
IJmuiden - Vorige week was weer 
een week vol met spanning en sen-
satie bij Smashing Velsen! zowel in 
de uitwedstrijden en thuiswedstrij-
den lieten ze weer zien wat volley-
bal is; teamspirit, lol en inzet! De 
grootste sensatie was natuurlijk op  
vrijdagavond de meisjes C2. De re-
sultaten van heren en damesteams 
waren niks in vergelijking met dit 
Girlies team. Tegen Atalante werd 
verdiend een punt binnen gesleept. 
zag een team op volle oorlogssterk-
te en met veel concentratie en inzet 
de tegenstander laten weten hoe er 
gevolleybald moet worden. 
Dames 1 speelde op woensdag in 
Hoofddorp tegen het eerste van 
VCH, een team wat landelijke as-
piraties heeft. de uitslag, 4-0 ver-
lies zegt weinig over de wedstrijd. 
De dames klimmen omhoog uit een 
vertrouwendal en boden de tegen-
stander heel goed partij. de twee-
de set was ongelukkig verloren (25-
27) anders was zeker de winst voor 

Smashing Velsen. Ook in hoofddorp 
spelend waren de meiden B2. Ook 
hier een verlies tegen een veel ster-
kere tegenstander maar weer een 
beeld van een team in opbouw waar 
het vertrouwen in kunnen groeit. 
Vrijdag won wel het team meiden B1 
van VCH uit hoofddorp met 2-1. Ver-
trouwen heerst daar door een goe-
de verdediging waar weinig ballen 
van de tegenstander de grond tref-
fen. Heren 1 won in een leuke par-
tij van het vijfde team van VCH. De 
eerste set ging verloren met het idee 
dat deze tegenstander even te sterk 
was. De heren herpakte zich en on-
der aanvoering van coach Irene 
werd er een 3-1 zege uitgesleept. 
Volgende week spelen de dames 1 
thuis om 20.00 uur in de Zeewijk-
hal samen met de dames 4 en he-
ren 2 en de beide meiden B-teams 
tegen elkaar. Meer weten over vol-
leybal in de IJmond? Recreatief en 
in de competitie zie www.smashing-
velsen.nl.

Smashing Velsen heren 2

Velsen D1 blij met sponsor 
Steengoed Hypotheken
IJmuiden - De D1-selectie van Velsen is door het nieuwe hypotheekkan-
toor in hartje Santpoort-Noord, Steengoed Hypotheken, van nieuwe trai-
ningspakken voorzien. Trots als een pauw lopen de spelers van de D1 voor 
en na hun wedstrijden met het nieuwe trainingspak. Hoe kan dat ook an-
ders, met ‘steengoed’ op je rug. Op de foto poseert het team trots voor de 
opvallende pui van Steengoed Hypotheken aan de Broekbergenlaan. 
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Ondertekening convenant 
StormvogelsTelstar Combinatie
IJmuiden - De burgemeester van 
Velsen, mr. P.A.G. Cammaert, de 
directeur van Stormvogels Telstar 
Combinatie, de heer P. de Waard, de 
districtchef IJmond politie Kenne-
merland, de heer M.J. Boudewijn en 
de Officier van Justitie, belast met 
voetbalzaken, de heer mr. H. Tillart 
tekenen op 23 januari een conve-
nant. Hierin zijn afspraken opgeno-
men over de gezamenlijke en indi-
viduele verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de aanpak van voet-
balvandalisme en veiligheid in en 
om het voetbalstadion van Stormvo-
gelsTelstar Combinatie.
De afspraken gelden tot en met 
voetbalseizoen 2008/2009.

Alle partners hebben de verant-
woordelijkheid om een bijdrage te 
leveren aan de aanpak van voetbal-
vandalisme en de veiligheid in en 
om het stadion. 
Zij gaan regelmatig om de tafel zit-
ten om afspraken te maken over de 
aanpak bij bijvoorbeeld wedstrijden 
met een verhoogd risico met de be-
doeling om de voetbalwedstrijden in 
een ontspannen en veilige sfeer te 
laten plaats vinden.

Er is rekening gehouden de nieuwe 
voorschriften van de KNVB waarin 
onder andere de verplichtingen van 
de betaaldvoetbalorganisaties zijn 
opgenomen.

De finalisten van het Nieuwjaarstoernooi van De Hofstede zijn bekend

Hofstede Biljarttoernooi
Tussenstand na drie weken
Velserbroek - Het Hofstede biljart-
toernooi is inmiddels drie zaterda-
gen aan de gang en na een span-
nende strijd zijn de finalisten uit elke 
poule bekend. 
In poule A eindigde het team van 
Hofstede A als eerste. Met 169 pun-
ten bleven zij de Moerberg (tweede  
plaats) en Dukdalf (derde plaats) 
voor. Toch was de strijd tussen 
Hofstede A en Moerberg best nog 
spannend. Moerberg won wel maar 
kwam uiteindelijk 7 punten te kort.
In poule B verraste Hofstede B 
vriend en vijand. Na hun zwakke 
eerste wedstrijd kwamen zij ijzer-
sterk terug en versloegen het Vis-
serhuis met grote cijfers. Hierdoor 
bleven zij het team van de Water-

vliet (tweede plaats) nog net voor. 
Het Visserhuis daarentegen werd na 
hun goede eerste wedstrijd teleur-
stellend derde in de poule.
Komende zaterdag 26 januari wor-
den de finalepartijen gespeeld. Ge-
start wordt om 9.00 uur door de Wa-
tervliet en de Moerberg met de strijd 
om de 3e. en 4. plaats. Om 13.00 uur 
begint de grote finale tussen Hof-
stede A en Hofstede B. 
Direct na afloop vindt de prijsuitrei-
king plaats. Zowel voor het winnen-
de team als voor de beste speler van 
het toernooi is een fraaie wisselbe-
ker beschikbaar. Voor belangstel-
lenden staat de deur van het wijk-
steunpunt de Hofstede uiteraard 
wijd open.

IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelo-
pen zondag in Noordwijk met 90-81 
verloren van de ongeslagen rang-
lijstaanvoerder MSV Basketbal. Het 
was voor Akrides de laatste wed-
strijd van de eerste helft van het sei-
zoen. De formatie van coach Kees 
Amama won in die eerste helft van 
het seizoen acht wedstrijden en ver-
loor vier wedstrijden. Akrides staat 
daarmee op de vierde plaats van de 
ranglijst van de Promotiedivisie van 
de Nederlands Basketbal Bond.
Akrides begon de uitwedstrijd te-
gen MSV sterk met een 10-2 run. 
Shooting guard Richard Foekens 
was tijdens die run goed voor twee 
prachtige sprongschoten voor twee 
punten. Het eerste kwart zou uitein-
delijk afgesloten worden met een 
gelijke stand van 21-21. Akrides liet 
in de eerste periode van tien minu-
ten drie driepunters op het wed-
strijdformulier noteren die op naam 
kwamen te staan van Paul Wessels, 
Ralf de Pagter en Richard Foekens. 
MSV was eveneens goed voor drie 
driepunters waarvan er twee af-
komstig waren van Rani Chaoui. 
Het tweede kwart werd met 27-10 
gewonnen door MSV waardoor het 
een ruime voorsprong van 48-31 
had met rust. MSV maakte 24 van 
de 27 punten inside en van die 24 
punten was power forward Edwin 
Engelhart goed voor 12 punten. Van 
de tien punten van Akrides in kwart 
twee was Sebastiaan Zijlstra goed 
voor vijf punten.
Na de pauze in het derde kwart pro-
beerde Akrides terug te komen in 
de wedstrijd en dat lukte ook enigs-
zins. Akrides begon dat derde kwart 
met een 10-4 run en was daardoor 
MSV genaderd tot elf punten bij 
een stand van 52-41. Richard Foe-
kens maakte acht van de tien pun-

ten van die run waarvan zes punten 
afkomstig waren uit twee spatzuive-
re driepunters. MSV sloot het der-
de kwart af met een 16-8 run waar-
door het een voorsprong van 68-49 
had na drie kwarten. Richard Foe-
kens maakte voor het bezoeken-
de team uit Velsen twaalf punten 
in kwart drie. In het begin van het 
vierde en laatste kwart breidde MSV 
de voorsprong uit tot vijf en twintig 
punten verschil bij een stand van 
74-49. Vervolgens plaatste Akrides 
een indrukwekkende run van 31-10 
en was het MSV kort voor tijd gena-
derd tot op vier punten bij een stand 
van 84-80. In die fase was Sebasti-
aan Zijlstra goed voor elf punten en 
Bas van Riessen en Ralf de Pagter 
produceerden respectievelijk negen 
punten en zes punten. Dichterbij 
dan vier punten verschil zou Akrides 
uiteindelijk niet komen. De formatie 
van coach Kees Amama verloor in 
een enerverende wedstrijd met 90-
81 van de ongeslagen formatie van 
coach Rick Driessen.
Zaterdag 26 januari spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club Se-
lect Windows Van der Vlugt Akrides 
een thuiswedstrijd. Akrides speelt 
dan in de eigen Sporthal IJmuiden-
Oost tegen het tweede team van 
eredivisionist MyGuide Amsterdam 
dat tweede staat op de ranglijst van 
de Promotiedivisie van de NBB. De 
wedstrijd begint om 19.30 uur en de 
toegang is gratis.
Uitslag MSV Basketbal - VBC SW 
VdV Akrides 90-81 (21-21, 48-31, 
68-49). Statistieken: Richard Foe-
kens, 22 punten, 5 rebounds, 5 as-
sists. Sebastiaan Zijlstra, 16 pun-
ten, 4 rebounds, 5 assists. Bas van 
Riessen, 14 punten, 4 rebounds, 7 
assists, 3 steals. Ralf de Pagter, 11 
punten, 8 rebounds, 2 assists, 3 ste-
als. Paul Wessels, 10 punten, 3 as-
sists.

Akrides verliest in Noordwijk

Bas Hollander wint
eerste Zuidpierwedstrijd
IJmuiden - Door de harde tot storm-
achtige wind van de laatste dagen 
moest de eerste wedstrijd van de 
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging 
langs de alternatieve roette vervist 
worden hetgeen onverwacht toch 
veel vis op leverde. 
Bas Hollander wist de eerste wed-
strijd te winnen met 32 vissen met 
een totale lengte van 753 centime-
ter. Ernst Mulder wist de tweede 
plaats te veroveren met 26 vissen 
met een totale lengte van 586 cen-
timeter. Fons Gijtenbeek werd derde 
met 22 vissen met een totale lengte 
van 493 centimeter.

Bij de koppels werden Ernst Mulder 
en Remco Deutekom eerste met 44 
vissen met een totale lengte van 968 
cm. Bertus Andriessen en Bert Tim-
merman werden tweede met 31 vis-

sen met een totale lengte van 636 
centimeter. Jan van der Bilt en Ri-
chard Rienstra werden derde met 
29 vissen met een totale lengte van 
629 centimeter.

Van de 30 deelnemers wisten er 29 
een visje te vangen. Totaal zijn er 
366 vissen gevangen met een to-
tale lengte van 7973 centimeter. Er 
zijn zeven vissoorten gevangen, bot, 
zeebaars, gul, steenbolk, puitaal, 
meun en wijting. Wouter Hoogedijk 
wist de langste vis te vangen een 
zeebaars van 34 centimeter.
Na de wedstrijd was het weer ge-
zellig toeven bij de familie Timmers, 
met zoals gebruikelijk de tombola 
verzorgt door Bas Hollander en Vin-
cent van Wendel. Hans Hendriks had 
gezorgd voor een mooie prijzentafel 
met dank aan de sponsors.

Wispelwey bespeelt 
Gymnasium Felisenum
IJmuiden - In de aula van het Gym-
nasium Felisenum vond vrijdag 18 
januari het zesde Felisenum Win-
terconcert plaats, met cellist Pie-
ter Wispelwey en pianist Paolo Gi-
acometti. Oud-leerling Wispelwey 
opende het concert met een cello-
trio van Dotzauer, dat hij met twee 
leerlingen, vierdeklasser Tamara van 
Haarlem en vijfdeklasser Erik Dan-
sen, ten gehore bracht. Meteen al 
bleek dat de beroemde cellist er zin 
in had. Even ontspannen als gecon-
centreerd stuwde hij de leerlingen 
tot grote hoogte op, om daarna met 
pianist Giacometti het publiek een 
ronduit enerverende avond te be-
zorgen.

Voor de pauze werden van Martin 
vijf variaties op een Slowaaks thema 
gespeeld en van Britten de harts-
tochtelijke Sonate voor cello en pi-
ano in C. Met groot enthousiasme 
wisten Wispelwey en Giacometti het 
publiek aan zich te binden door een 
uitgebreide introductie met muzika-
le toelichting op het stuk te geven. 
Na de pauze werd met grote inten-

siteit de afwisselende Sonate voor 
cello en piano van Chopin gespeeld. 
Als muzikale alchemisten wisten 
Wispelwey en Giacometti in adem-
benemend samenspel elke noot een 
gouden toets te geven. 

Zelden was het Gymnasium Felise-
num zo vol muziek als tijdens dit 
winterconcert.

Pieter Wispelwey

Wethouder Arjen Verkaik tijdens zijn openingstoespraak

Meergroep opent 
kringloopwinkel
IJmuiden – In een voormalige keu-
kenzaak aan het Marktplein opende 
de Meergroep vorige week vrijdag 
haar vierde kringloopwinkel. Naast 
Uitgeest, Beverwijk en Santpoort-
Noord heeft nu ook IJmuiden een 
kringloopwinkel van de Meergroep.
Het pand is zeer ruim met drie ver-
diepingen en heeft een chique uit-
straling. Meubelen, kleding, boe-
ken en diggelwerk: het is er alle-
maal verkrijgbaar en alles van goe-
de kwaliteit.
Wethouder Arjen Verkaik, die tevens 
bestuursvoorzitter van de Meer-
groep is, verrichtte vrijdagmorgen 
de officiële openingshandeling. Er is 
hard gewerkt om de winkel op tijd 
gereed te hebben en de medewer-
kers zijn bijzonder trots op het re-
sultaat. Zij verwachtten veel aan-
loop, want er werd regelmatig door 
voorbijgangers gevraagd, wanneer 
de kringloopwinkel open ging. Er 
was de dagen na de opening dan 
ook heel veel belangstelling.
De kringloopwinkels van de Meer-
groep bieden werk- en leerplekken 

voor mensen met een afstand of be-
lemmering tot de arbeidsmarkt, het-
zij door een lichamelijke of een psy-
chische oorzaak. Hier kunnen zij er-
varing opdoen in servicegericht ver-
kopen, klantvriendelijkheid, samen-
werking en leren zij weer in een ar-
beidsritme te komen. Na een even-
tuele opleiding kunnen zij doorstro-
men naar een baan in de detailhan-
del. De winkel zit daarvoor op een 
prima plek, zo midden in het cen-
trum. 
Verkaik zei blij te zijn dat de Meer-
groep het Noordzeekanaal overge-
stoken was en nu naast Santpoort-
Noord, ook in IJmuiden activiteiten 
ontwikkelt. ,,Deze kringloopwinkel 
heeft een mooie, professionele uit-
straling, dat dwingt succes af’’, zegt 
de wethouder. ,,Ik ben aangenaam 
verrast door het veelzijdige assorti-
ment. Ik weet zeker dat het hier gaat 
lukken en wens iedereen heel veel 
succes.’’ 
Hierna overhandigde hij de voor-
deursleutel aan bedrijfsleider Rein 
Schrama. (Carla Zwart)

Villa Sportiva draagt 
bij aan World Yoga Day 
IJmuiden - In aanloop naar de 
Olympische Zomer Spelen 2008 in 
Peking, voert Amnesty Internatio-
nal campagne om druk uit te oe-
fenen op de Chinese regering, met 
als doel hun beloften na te laten ko-
men m.b.t. het verbeteren van de 
mensenrechten in 
China.
Op zondag 3 fe-
bruari zullen yo-
gadocenten en -
studio’s over de 
hele wereld een 
twee uur duren-
de yoga sessie 
geven waarvan 
de opbrengs-
ten aan Amne-
sty International 
gedoneerd zul-
len worden. 
De sessie zal 
precies van 
11.00 tot 13.00 
uur, lokale tijd 
in elke tijdzone, 
gehouden moeten worden. Dit zal 
leiden tot een 24 uur durende yo-
gamarathon die over de hele wereld 
plaatsvindt. Het wereldwijd bunde-
len van aandacht en energie voor 
mensenrechten zal een krachtige 
impact met zich mee brengen. 

Wie aan een sessie deelneemt, kan 
naar eigen idee en vermogen een 
bijdrage doneren. Meer informatie 
over dit evenement en deelnemen-
de landen kunt u vinden op www.
worldyogaday.net. Villa Sportiva zal 
ook een bijdrage leveren aan de 

World Yoga Day. 
Onder leiding 
van pilates/yoga-
docente Miranda 
de Graaf zal er 
op zondag 3 fe-
bruari een twee 
uur durende po-
wer yoga sessie 
plaatsvinden. De 
sessie wordt van 
11.00 tot 13.00 
uur gehouden. 
Voor inschrijving 
en meer infor-
matie kunt u bel-
len naar 0255-
513280 of loop 
even binnen bij 
de Villa. Buiten 

deze yoga sessie is het uiteraard 
mogelijk om Power Yoga lessen te 
volgen bij Villa Sportiva. Vanaf me-
dio maart 2008 is het tevens mo-
gelijk om voor kinderen en tieners 
yogalessen te volgen. Gezonde kin-
deren in een turbulente wereld.

Ook voor een hapje tussen de middag kunt u terecht bij café Montfoort

Café Montfoort verruimt 
openingstijden
Velserbroek - Café Montfoort in 
Velserbroek verruimt de openingstij-
den. In de nabije toekomst wordt er 
van dinsdag tot en met vrijdag van-
af 12.00 uur een kleine kaart geser-
veerd. Café Montfort, ook bekend 
als Pizzeria/Grill Montfort komt hier-
mee het winkelpersoneel en winke-
lend publiek tegemoet. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om 
een kop koffie te drinken in de ge-
zellige ambiance. Café Montfort kan 
ook feesten verzorgen met warme 

en oude hapjes en ook voor familie-
etentjes is men hier aan het juiste 
adres. Drankafkoop is vanaf 10 per-
sonen voor de tijd van minimaal 2 
uur mogelijk.

De openingstijden zijn: zondag en 
dinsdag tot en met donderdag 12.00 
uur tot 1.00 uur, vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 2.00 uur. 
Café Montfort is gevestigd aan 
de Galle Promenade 66 in Velser-
broek. Het telefoonnummer is: 023-
5382001.

De hele cast van Plug-In (foto: Linda van den Burg) 

Plug-In treedt op met 
‘We zullen doorgaan’
IJmuiden – Deze week stond the-
atergroep Plug-In in het Witte The-
ater met het programma ‘We zul-
len doorgaan’. Liederen van Ramses 
Shaffy stonden hierin centraal.

Het speelt zich af op kantoor. Edwin 
is de eerste werknemer die daar ar-
riveert. Hij is jarig die dag. Hij ver-
trouwt het publiek toe: ,,Ik voel me 
zo anders, zo vreemd.’’ Edwin valt op 
mannen en zit daar totaal niet mee. 
De enige reden waarom hij nog op 
kantoor komt, is om in de buurt van 
collega Herman te zijn. 
Ronald heeft ook zo zijn problemen. 
Zijn vrouw is ziek en hij drinkt te 
veel. Reden om uit te barsten in het 
lied ‘Ik drink’.  
Dan komen de andere collega’s bin-
nen. De giebelende telefonistes Ka-
thy en Ilona, die alleen maar over 
mannen en uitgaan kunnen pra-
ten. Carry komt met hele verha-
len binnen maar niemand luistert 
naar haar. Niemand mag directeur 
Theo, die innig gearmd arriveert met 
werknemer Irma. Ook Ineke en Rika 
verschijnen, de laatste beschikt over 
een paranormale gave.
Er worden prachtige liedjes gezon-
gen, zoals ‘Sammy’ en ‘Het gras zal 
altijd groener zijn’. In dit laatste lied 
laat Irma Ketting horen dat ze meer 
lef heeft gekregen en daardoor be-
ter is gaan zingen. Heel mooi is de 
‘Pastorale’, gezongen door Edwin 
met Moniek Hühl op de achter-
grond. Edwin weet het publiek te 

raken met zijn uitvoering van ‘Laat 
me’. Hier wordt voor het eerst de ei-
gen, unieke stijl van Ramses zelf be-
naderd. Rauw en vol emotie. Edwin 
zorgde met zijn optreden voor een 
grote verrassing. Hij maakt al lan-
ger deel uit van Plug-In, maar was 
steeds wat op de achtergrond. In 
deze voorstelling doet hij een stap 
naar voren en blijkt hij over een heel 
naturel acteertalent en een mooie 
zangstem te beschikken.

Na de pauze voegt Rika Plug zich bij 
de muzikanten. Zij krijgt een viool 
overhandigd en sommige mensen 
beginnen te lachen. Die denken aan 
een komische act. Maar ze flikt het 
hem mooi. Rika heeft speciaal voor 
deze voorstelling viool leren spelen 
en ze weet er nog een aardig geluid 
uit te krijgen ook. Ze begeleidt mu-
zikaal leider Guido van der Meent 
en violiste Maria Eldering, die op 
ontroerende en enthousiaste wijze 
het lied ‘Wolkenwensen’ zingen.
Dan verschijnt Edwin, in vrouwen-
kleren, met de mededeling: ,,Ik wil 
voortaan mezelf zijn.’’ Het leverde 
hem een open doekje op. Uiteinde-
lijk besluit hij te stoppen met wer-
ken en Herman gaat met hem mee. 
Dan volgt een déjà vu: de medewer-
kers komen één voor één het kan-
toor weer binnen. Theo met Irma 
aan zijn arm en weer luistert nie-
mand naar de verhalen van Carry. 
Dan zegt Ilona: ,,Ik voel me zo an-
ders, zo vreemd.’’ (Carla Zwart)

Stadscentrum IJmuiden 
wil heffing winkeliers
IJmuiden - Met de achterliggen-
de gedachten ‘Samen sterk’ heeft 
Winkeliersvereniging Stadscentrum 
IJmuiden de gemeenteraad verzocht 
om een centrale heffing voor alle 
winkeliers in het stadscentrum. Zij 
verwijzen daarbij naar de gemeente 
Helmond, waar in 2006 een Recla-
mebelasting is ingevoerd voor win-
keliers in het centrum. Met de op-
brengst van deze speciale belasting 
kan de winkeliersvereniging geza-
menlijke activiteiten bekostigen.

Piet Schouten van Winkeliersvereni-
ging Stadscentrum IJmuiden legt uit 
dat ook in IJmuiden veel onderne-
mers afzien van een lidmaatschap 
van de vereniging, bijvoorbeeld om-
dat zij deel uitmaken van een grote 
landelijke winkelketen. En dat ter-

wijl eigenlijk alle winkeliers profite-
ren van extra publiek dat wordt ge-
trokken door bijvoorbeeld ‘Moon-
light Shopping’. Het ‘niet deelne-
men’ heeft vaak een stimulerend ef-
fect op andere winkeliers.

Om deze negatieve beweging te 
doorbreken heeft Stadscentrum 
IJmuiden de gemeenteraad in een 
brief uitgenodigd mee te denken 
over mogelijkheden om via een hef-
fing alle winkeliers te verplichten 
bij te dragen aan activiteiten. De 
winkeliersvereniging wil zelf kun-
nen bepalen wat met de opbrengst 
wordt gedaan. Vertegenwoordigers 
van de winkeliersvereniging gaan 
dit onderwerp 13 februari bespre-
ken met wethouder Verkaik. (Karin 
Dekkers)


