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IJmuiden - ruim 22 jaar was 
Nanda ramakers de spil van 
buurtcentrum De Dwarslig-
ger. Vorige week donder-
dag nam zij afscheid met een 
knallende afscheidsreceptie 
waarbij zij werd bedolven on-
der mooie woorden, cadeaus 
en afscheidswensen.

Directeur Stichting Welzijn Vel-
sen, Allard van Deventer, beken-
de nog door Nanda te zijn ge-
tipt voor zijn baan. Ook hij sprak 
mooie woorden over Nanda: 
,,Ze is een bewogen, gedreven 
vrouw, met oog voor de zwak-
keren in de samenleving en met 
een tomeloze energie. Ik heb 
veel bewondering voor haar.’’
Wethouder Robert te Beest reik-
te een speciale gemeentepen-
ning aan Nanda Ramakers uit. 
Daarmee benadrukte hij dat 
Nanda een bijzonder mens is. 
,,Iemand met een enorme drive 
die de verbinding tussen men-
sen legt. Gehandicapt of alloch-
toon, jong of oud, Nanda zet-
te de deur van De Dwarsligger 
voor iedereen wijd open.’’
Nanda sprak zelf ook nog wat 
woorden. Zij wist zich daar-
bij omringd door haar familie, 
haar moeder, man, kinderen en 
vier kleinkinderen, die haar al-
tijd steunden in haar werk. Over 
haar periode in De Dwarsligger 
zei ze: ,,Door een ongeval kon ik 
niet meer sporten. Ik ben gaan 
studeren en koos voor welzijn. 
In Velserbroek liep ik stage bij 
Stichting Samenlevingsopbouw. 

Daarna begon ik in Zee- en 
Duinwijk in een bouwkeet, waar 
in 1985 De Dwarsligger begon. 
Het waren pittige tijden in de 
tachtiger jaren. Vrouwen moes-
ten zich ontwikkelen. En het was 
een heel gemengde wijk, waar 
veel aan de hand was. Maar met 
ons team en veel vrijwilligers 
gingen we er tegen aan.’’
En Nanda is een aanpakker. Sa-
men met haar team en stagi-
aires heeft ze veel teweeg ge-
bracht. Een soos voor verstan-
delijk gehandicapten, ze gaf het 
hobbyhuis een nieuwe plek, ze 
nam contact op met de toenma-
lige burgemeester over een ge-
zin dat dreigde te worden uitge-
zet. Nanda luisterde naar men-
sen en ondernam dan actie. Zo 
was er voor iedereen een plek 
in De Dwarsligger. En eigenlijk 

heeft zij al die jaren al gedaan 
wat Welzijn Nieuwe Stijl voor 
ogen staat: vraaggericht wer-
ken. Daarbij schuwde zij de sa-
menwerking met organisaties 
niet en had zij oog voor ieders 
belangen.
Na haar overweldigende af-
scheid heeft Nanda nog iets te 
zeggen tegen de politici in Vel-
sen: ,,Welzijn werkt, het belang 
van saamhorigheid onder men-
sen is niet in geld uit te drukken. 
Denk daarom met verdere be-
zuingingen.’’
Nanda is geen stilzitter. Voor de 
nabije toekomst is zij van plan 
weer te gaan studeren. Filoso-
fie heeft haar interesse. Daar-
naast past ze regelmatig op haar 
kleinkinderen. En wie weet, met-
tertijd, zien we haar terug, als 
vrijwiliger. (Karin Dekkers)

Gedreven Nanda 
Ramakers met pensioen

Schip aan de ketting
IJmuiden - Greenpeace heeft 
deze week een enorme vistraw-
ler, de Maartje Theodora, aan 
de ketting gelegd. De organisa-
tie vindt het schandalig dat de 
‘enorme visfabriek’ met Europees 
subsidiegeld de kustwateren van 
West-Afrika plundert, waardoor 
de voedselzekerheid van miljoe-
nen mensen in Afrika in gevaar 
komt. ‘Dit soort geavanceerde 
schepen duperen met hun enor-
me vangsten de lokale visserij en 
zorgen door overbevissing voor 
het verdwijnen van bepaalde vis-
soorten in regio’s waar zij wer-
ken.’ Greenpeace vraagt staatse-
cretaris Henk Bleker om actie. 

met ubo naar de zon
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in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
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Ondernemers 
studeren af.

Zie artikel elders in de krant.

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

SamSung LED-TV
40 inch, 100hz

van E 699,-
nu voor E 599,-
Pruis 1932 - 2012
80 jaar lang de scherpste prijzen!
Kennemerlaan 76, 1972 ER  IJmuiden 

Tel.: 0255 - 515 726

Inkoop goud
juwelen / horloges / en andere
gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIng
alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur
(parkeren kunt u op het statIonspleIn beverwIjk)
(tevens verzorgen wIj de restauratIe van uw oude of antIeke juwelen)

obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar
adres In de edelmetaal branche

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk

tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
zie pagina 9
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Wil-
lemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Bruidspaar Duin viert 
70-jarig huwelijksfeest
IJmuiden - Voor Annie en Gijs 
Duin zijn het drukke dagen zo 
rond hun 70-jarig huwelijk. On-
danks hun hoge leeftijd, Annie is 
89 en Gijs 92, ondergaan ze alle 
aandacht blij en opgewekt. Van-
daag, donderdag, is het feest in 
woonzorgcentrum De Moerberg 
waar ze ’s ochtends, gezamenlijk 
met alle andere bewoners, in de 
grote recreatiezaal genieten van 
koffie met gebak. En vanmiddag 
staat er nog een muzikaal optre-
den op het programma vertelt 
Monique, activiteiten begeleid-
ster voor de circa 125 ouderen 
bij De Moerberg.
En daarmee zijn de feestelijkhe-
den nog niet ten einde want in 
besloten familiekring vindt er op 
zondag, 29 januari, de dag waar-
op ze 70 jaar geleden in het hu-
welijksbootje zijn gestapt, nog 
een uitstapje plaats met de bus 
naar een geheime bestemming 
waarbij ook nog een overnach-

ting is inbegrepen. Op de vraag 
of het niet te druk wordt ant-
woordt Annie, die toch wat suk-
kelt met haar gezondheid: ,,Nee 
hoor, wij hoeven er toch verder 
niets aan te doen? We zitten er-
bij, kijken ernaar en genieten er-
van.’’ Prachtig toch als je met z’n 
tweetjes zo’n gezegende leef-
tijd mag behalen en dan ook nog 
een 70 jarig huwelijksfeest kan 
vieren.
En met z’n tweetjes is niet geheel 
waar, want het gezin Duin-Duijn, 
ja, Annie heet ook Duijn van haar 
achternaam, is verder nog geze-
gend met negen kinderen waar-
van vier dochters en vijf zoons. 
Deze kinderen hebben ook nog 
eens gezorgd voor vijftien klein-
kinderen en zeventien achter-
kleinkinderen. 
Het zal dus nog wel een druk-
ke bedoening worden tijdens de 
komende busreis. (Joop Waijen-
berg)

Dier Medisch Centrum Kennemerland

Februari: Maand 
van de Gebitscontrole
Velserbroek - Vier op de vijf hon-
den ouder dan 3 jaar hebben ge-
bitsproblemen. Dit wordt met na-
me veroorzaakt door tandplak en 
tandsteen. 
Naarmate honden ouder worden 
groeit ook de kans op het ont-
staan van tandvleesproblemen. 
Verwaarloosde gebitsproblemen 
kunnen ernstige gevolgen heb-
ben voor de gezondheid van hon-
den variërend van slechte adem 
tot verlies van tanden of zelfs ont-
stekingen in belangrijke organen.
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland checkt gedurende de 
gehele maand februari gratis het 
gebit van uw hond. Tijdens deze 
gebitscontrole zal de dierenarts 
aangeven of honden een behan-
deling nodig hebben of niet, bij-
voorbeeld voor het verwijderen 
van tandplak en tandsteen. Ook 
wordt in de praktijk precies uit-
gelegd hoe het gebit van hon-
den schoongehouden moet wor-

den. De gratis gebitscontroles 
vinden op afspraak plaats zodat 
u nooit lang hoeft te wachten. 
Voor meer informatie over ge-
bitsverzorging bij honden kijkt u 
op www.maandvanhetgebit.nl of 
op www.dierenartsvelserbroek.nl. 
Een afspraak maken kan via 023-
5384444.
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Donderdag 2 februari
Expositie Nicolette Gerritse de 
gehele maand in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
The Travel Club organiseert 
een informatieve cruise-avond 
in De Wildeman, Hagelinger-
weg 142 in Santpoort-Noord. 
Van 19.30 tot ongeveer 21.45 
uur.
Winterconcert door koper-
blazers van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest op het 
Gymnasium Felisenum in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Het allerbeste uit 15 jaar Plien 
& Bianca. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Volk speelt 
‘Stookolie en Sangria’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Root of Heaven: 
Dale Watson en The Texas two. 
21.00 uur. Toegang 15,-. 24.00-
04.00 uur: LOS! Toegang van-
af 18 jaar. Gratis en uitsluitend 
voor studenten.

Vrijdag 3 februari
VVV Venlo-SC Telstar. Aan-
vang 19.30 uur.
SC Telstar-Willem II. Aan-
vang 20.00 uur.
Shuann Chai en De Bezet-
ting Speelt in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ollie B. Bommel-musical. Aan-
vang 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
kleine zaal: Rob Acda Award, 
vierdevoorronde. 20.00 uur. 
Toegang 5,- vvk/6,- add. Café: 
Gold Diggers: Tall Ships. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 4 februari
Open dag Gymnasium Feli-
senum, Van Hogendorplaan 
2 Velsen-Zuid. Van 09.30 tot 
13.00 uur.
Wintersportkledingbeurs bij 
KHC Strawberries, Waterlool-
aan 1 Driehuis. Van 10.30 tot 
12.30 uur.
Expositie Oxidekunst door Pe-
tra Knol Daudeij in De Kolk in 
Spaarndam. Expositie is te zien 
tot en met 26 februari.
Villa Westend voor één avond 
een pianobar. Tussen 18.00 en 
21.30 uur het Freaky Piano Me-
nu. Na 22.00 uur kan tot in de 
late uurtjes gedanst worden. 
Stadsschouwburg Velsen: 

Everland - Dance tribute to Mi-
chael Jackson. 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: No Blues, af-
scheidstour. 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Chapter 9 Syndrome 
The Lost Noise. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Zer00’s Heroes. 23.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 5 februari
Grote rommelmarkt in sport-
hal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 
(hoek Planetenweg). Van 09.00 
tot 15.00 uur. 
Lezing met als thema: ‘God, 
Mens en Wereld’. door Kees 
Voorhoeve, De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Lezing door sol-zeiler Henk de 
Velde in het Zee- en Havenmu-
suem IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.
Themamiddag over ‘Loslaten’ 
in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1 Bloemendaal. Van 14.00-
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘The Artist’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 17.30 uur 
foyerconcert met De Bouncers.
‘Chansons!’ in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Vespers in de Engelmundus-
kerk Driehuis. Aanvang 19.15 
uur.
Karsu Dönmez - Nederland-
se Norah Jones. Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Club Funday. Aanvang 
16.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 7 februari
Verkoop 3D hobby artikelen 
in Zorgcentrum De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur.
Wijncursus voor beginners in 
de Duin en Kruidberg mavo, 
Nic. Beetslaan in Driehuis van 
19.00 tot 21.00 uur.
Lezing hondentrainingsme-
thode door Happy Honden 
in dorpshuis De Driehoek in 
Driehuis. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis. inschrijven 
verplicht via www.happyhon-
dentraining.nl.
Stadsschouwburg Velsen 
Wouter Hamel. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘The Artist’. Aan-
vang 20.30 uur.

Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Thin Lizzy. 
20.30 uur. Toegang 30,-. 

\\ Woensdag 8 februari
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘The Artist’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 9 februari
‘Feest’wandeling met Hans 
van Roode, stadsgids van het 
Gilde Haarlem. Vertrek 14.00 
uur vanaf Historisch Museum, 
Groot Heiligland 47 Haarlem. 
Aanmelden noodzakelijk via 
06-16410803, gildewandelin-
gen@gmail.com. Op werkda-
gen tussen 09.00-10.00 uur en 
18.00-19.30 uur.
SC Telstar-FC Utrecht. Aan-
vang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anoukvandijk 
DC ‘Muze’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Caf´´: Human Tetris en Magne-
tic Poetry. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: LOS! 
Dubstep Special, Borgore. 
24.00 uur. Toegang 12,50/7,50 
voor studenten (18+)

Velserbroek - Na rijp beraad en 
gesprekken met een aantal goe-
de kandidaten heeft het bestuur 
van VSV besloten om Jethro 
Abram aan te stellen als  opvol-
ger van de volgend seizoen naar 
Concordia/Hillegom vertrekken-
de Richard Hoogervorst. Jethro is 
een jonge ambitieuze trainer die 
van VSV de kans krijgt om zich 
als seniorentrainer te bewijzen. 
Momenteel is hij voor het twee-
de seizoen werkzaam als trainer 
van de A1 van het Amsterdamse 
AFC dat uitkomt in de 2e divisie 
landelijk. Daarvoor was hij trai-
ner van Young Boys A1. Buiten 
het voetbal is hij werkzaam bij 
de KNVB te Amsterdam als ver-
antwoordelijke voor de scheids-
rechterzaken. Hij wordt door het 
bestuur van VSV gezien als een 
trainer die de doorstroming van 
de jeugd hoog in het vaandel 
heeft staan en die ook het voet-
bal en met name het jeugdvoet-
bal in de regio goed kent. Beide 
partijen hopen op een succesvol-
le en langdurige samenwerking.

Jethro Abram 
nieuwe
trainer VSV

Velsen-Zuid - Tijdens Tel-
star–Fortuna Sittard kregen al-
le bezoekers een kaartje uitge-
reikt met daarop een unieke co-
de. Hiermee konden zij online 
hun stadioncadeautje activeren. 
Wanneer de bezoekers een in-
troducé meeneemt tijdens Tel-
star–AGOVV van 10 februari ont-
vangt deze bezoeker een unieke 
Telstar sjaal voor in de auto.

Cadeautjesactie 
groot succes

Met korting naar ‘The 
Artist’ in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 5, 14.30 
uur, dinsdag 7 en woensdag 8 
februari, 20.30 uur draait het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257, 
de fi lm ‘The Artist’.
Hollywood 1927. George Valen-
tin is knap, charismatisch en de 
grote ster van de ‘stomme fi lm’. 
Wanneer de geluidsfi lm ech-
ter zijn intrede maakt, raakt de 
carrière van George in het slop. 
Drank en armoede brengen 
hem verder in verval. De car-

rière van de opkomende jonge 
actrice Peppy Miller, schiet juist 
als een raket omhoog. Zij biedt 
hulp aan George om terug op 
het witte doek te verschijnen en 
spoort hem aan danser te wor-
den. Samen proberen zij de weg 
naar de top te vinden.
The Artist  is een hommage aan 
de stille fi lm. Zelfs zonder dia-
logen wordt de fi lm als één van 
de grote Oscar-kandidaten ge-
tipt.

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘THE ARTIST’ op 5 februari 

om 14.30 uur, 7 en 8 februari 2012 om 20.30 uur
Bon is geldig voor 2 personen

Amsterdam-Dakar 2012
Deelnemers op terrein 
van AH Spaarndam
Regio - Tijd voor een Challen-
ge moeten Piet (57), aanne-
mer en Dennis (45), ambtenaar 
uit Spaarndam gedacht heb-
ben! En die kick gaan zij vin-
den door op 11 februari met 
hun oude Volkwagen Trans-
porter, ‘de Joker’, uit 1983 van-
uit Spaarndam richting Gambia 
te rijden. Een avontuurlijke reis 
van circa 8000 kilometer door 
Zuid-Europa, Noord-Afrika en 
de Sahara. Zij hopen door hun 
deelname een fl ink geldbedrag 
te kunnen ophalen voor de 
stichting Kambengo, om met 
dat bedrag een kraamkliniek in 
Gambia te voorzien van zonne-
collectoren en permanent stro-
mend water.
Op zaterdag 4 februari zullen 
deze plaatselijke helden, uiter-
aard met de groene VW bus ‘de 
Joker’, uitgebreid hun verhaal 
doen op het centrale verzamel-
punt in Spaarndam, de Albert 
Heijn, tevens één van de spon-
sors. Zij zullen de eerste 250 
euro aan levensmiddelen voor 
onderweg sponsoren.
Ter promotie zullen de avontu-
riers tussen 10.00 en 18.00 uur 

een presentatie van de te rij-
den route geven en willen zij 
u ervan overtuigen om geld te 
doneren, bijvoorbeeld door uw 
statiegeld af te staan, om zo 
snel mogelijk 3.800 euro bij el-
kaar te krijgen voor hun goede 
doel. Sponsoring is zeker voor 
bedrijven interessant, want zij 
kunnen rekenen op een eve-
nement met veel mediawaarde! 
Kijkt u voor alle informatie op 
www.spaarndamdakar.nl. Komt 
u zaterdag 4 februari naar AH 
Spaarndam om deze mannen 
persoonlijk een hart onder de 
riem te steken. AH verzorgt na-
tuurlijk de koffi e met wat lek-
kers en Piet, ook bekend van 
het Spaarndamse lied, heeft 
beloofd ook nog te gaan zingen 
deze dag. Boodschappen doen 
was nog nooit zo leuk! U kent 
inmiddels de vernieuwde, ver-
lengde openingstijden van AH 
Spaarndam, dagelijks al van-
af 7.00 tot 21.00 uur en heeft 
u al gebruik gemaakt van het 
nieuwe oplaadpunt voor uw 
OV-chipkaart? Voor de meest 
recente informatie kijkt u op 
www.ahbouwens.nl. 



pagina 6 2 februari 2012

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Het verhaal kennen 
achter uw vermogen
Onze jongste dochter zit nog in 
de fase dat ze bij alles vraagt 
waarom ik iets doe, hoe dat 
komt, waar dat voor is, et cetera. 
U kunt zich voorstellen dat ik wel 
eens zuchtend een vraag beant-
woord. Tot mijn verbazing ontdek 
ik dat ik soms niet anders kan 
antwoorden dan: ‘ja, dat is nou 
eenmaal zo.’ Onze dochter vraagt 
deze dingen vast niet uit nieuws-
gierigheid, maar om ervan te le-
ren. Leren om beslissingen te 
nemen, ook al gaat dat in deze 
fase alleen nog maar om ‘vraag-
stukken’ als kiezen tussen een 
rood of een roze snoepje. 
Als wij met u in gesprek gaan, 
stellen wij ook veel vragen aan 
u. Want elk vermogen heeft een 
verhaal. Waar het vandaan komt, 
hoe het is opgebouwd, en hoe 
hard ervoor is gewerkt. Door vra-
gen te stellen proberen wij het 
verhaal achter uw vermogen en 
uw wensen en ambities te le-
ren kennen. Zodat wij mee kun-
nen denken hoe deze wensen 
en ambities gerealiseerd kunnen 
worden. 
Uw vermogen is namelijk meer 
dan een hoeveelheid geld: het is 
de weergave van uw persoon-
lijke geschiedenis en onder-
deel van uw toekomst. Uw ver-
mogen is een verhaal en dat ver-
haal is door u geschreven. Voor 
Rabobank Private Banking is dat 
het uitgangspunt van alles wat 
wij doen. 
Deze betrokkenheid bij uw per-
soonlijke geschiedenis en toe-
komst past in de traditie van de 
Rabobank. De persoonlijke rela-
tie die hieruit ontstaat is immers 
de basis van ons coöperatie-

ve denken. Niet onze producten, 
maar uw doelen en ambities zijn 
bepalend voor onze dienstverle-
ning. Daarbij gaat het niet alleen 
om het realiseren van financië-
le doelstellingen. Onze account-
managers Private Banking heb-
ben aandacht voor alle aspecten 
rond uw vermogen. Een verant-
woord beleggingsbeleid is van-
zelfsprekend een van onze kern-
taken. Maar ook bedrijfsover-
dracht, de zorg voor uw nalaten-
schap en uw maatschappelijke 
belangstelling zijn belangrijk. Al-
les krijgt een passende plek in 
een duidelijke samenhang. 
Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Achter uw bedrijf. 
Achter uw familieomstandighe-
den. Achter uw wensen en ambi-
ties. Juist dat maakt persoonlijk 
advies mogelijk. En dat is wat wij 
u willen bieden! 

Annelies Ruiterkamp-Bekman 
FFP RPA, Accountmanager Priva-
te Banking

Bewoners willen 
HOV busbaan anders
Velsen-Zuid - De bewoners 
van de Minister Van Houtenlaan 
zijn zeer ontstemd over het plan 
van de busbaan en voelen zich 
gemanipuleerd en gemuilkorfd. 
Al lange tijd werden vragen van 
de bewoners opgeschoven naar 
het moment dat het voorlopig 
plan door gemeente en pro-
vincie gepresenteerd zou wor-
den. Dat gebeurde rond half 
december. Zij kregen een brief 
dat plannen op het projectbu-
reau, geopend op dinsdagmid-
dag en woensdagochtend kon-
den worden ingezien en ook op 
het stadhuis. Heel fijn voor de-
genen die moeten werken. Dat 
de busbaan bijna door hun ach-
tertuin zou lopen, hadden ze niet 
vermoed, misschien wel van de 
provincie maar niet van de be-
trokken wethouders Baerveldt 
en Vennik. Daarbij werd hen op 
de enige inspraakavond op 18 
januari verboden om hun be-
zwaren en oplossingen als alter-

natief plan neer te leggen. Pas 
na tussenkomst van SBS-6 met 
‘Hart in actie’ bezweek wethou-
der Vennik. Het inspreken van 
bewoners in de raad, normaal 
slechts twee minuten, leidde tot 
een debat van een half uur en 
een motie.
De oplossing voor alle overlast is 
eigenlijk simpel samen te vatten: 
verleg de busbaan iets naar het 
westen, er is ruimte genoeg, ver-
diep de busbaan iets en gebruik 
de grond voor een wal links en 
rechts, waardoor de geluids- en 
fijnstofoverlast afneemt en ver-
plaats de halte bij de Groene-
weg iets naar het Telstarpar-
keerterrein, waar je je auto fijn 
kwijt kunt.
De bewoners van de Van Hou-
tenlaan, de Wilgenlaan en Leeu-
weriklaan hebben  slechts een 
week om te reageren na de in-
spraakavond van 18 januari. 26 
januari is de sluitingsdatum voor 
reacties.

Wijkom PST: specialist 
in flexibel personeel
IJmuiden - Op de Trawlerka-
de 33-35, middenin het bruisen-
de havengebied van IJmuiden, 
is sinds september 2011 Wijkom 
PST gevestigd. Deze zelfstandige 
vestiging van de Wijkom Groep 
houdt zich actief bezig met het le-
veren van personeel op flexibele 
basis. 
Hoewel de focus van oudsher op 
techniek en productie is gericht, 
worden er momenteel ook al kan-
didaten geleverd voor de horeca, 
grond-, weg- en waterbouw en 
de offshore. Het onderscheidend 
vermogen van Wijkom PST ligt 
in een zeer uitgebreide kennis-
making, met zowel de kandidaat 
als de werkgever. Ondersteund 
door de nieuwste software, kun-
nen de adviseurs op deze ma-
nier een grondige selectie ma-
ken waarbij de kans op uitval mi-
nimaal is. Hierdoor worden bij al-
le partijen teleurstellingen verme-
den en kunnen de verwachtingen 
worden waargemaakt, wat uitein-
delijk zal leiden tot een duurzame 

samenwerking. 
Wijkom PST wil zich dan ook voor-
al als partner positioneren, waar-
bij samen met de opdrachtgever 
kan worden nagedacht over een 
optimale invulling van de flexibe-
le schil.
Om dit verder te professionalise-
ren beschikt Wijkom PST over een 
volledig ingerichte trainingslo-
catie waar medewerkers verder 
kunnen worden opgeleid. Trainin-
gen die worden gegeven zijn oa 
basisveiligheid, heftruckchauf-
feur, BHV en HACCP. Ook op-
drachtgevers kunnen hun mede-
werkers zo binnen de IJmond la-
ten certificeren. Wijkom PST  is 
VCU en NEN4400-1 gecertifi-
ceerd en is lid van de NBBU. Ver-
der werken zij bewust volgens de 
richtlijnen van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.
Dus zoek je werk, of zoekt u als 
bedrijf gemotiveerde en gekwa-
lificeerde medewerkers, neem 
gerust eens contact op, of kom 
langs op de Trawlerkade.

Regio - De politie heeft na een 
melding van slingerend rijge-
drag een 30-jarige IJmuide-
naar aangehouden voor het 
rijden onder invloed van alco-
hol. De IJmuidenaar had op de 
N208 vanuit Haarlem slinge-
rend rijgedrag vertoond, waar-
bij hij zelfs meermalen in de 
berm had gereden. 
De politie zette de man aan de 
kant en nam een blaastest bij 
hem af, waaruit bleek dat hij 
onder invloed van alcohol ver-
keerde. 
Hij werd aangehouden en 
meegenomen naar het politie-
bureau. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Slingerend 
over de weg

IJmuiden - Op de Wijk aan 
Zeeerweg is vorige week don-
derdag net voor middernacht 
een auto tegen een voorgevel 
van een woning gebotst. 
De 43-jarige IJmuidense auto-
mobilist verklaarde dat een en 
ander gebeurd was toen hij na 
het starten met zijn voet van 
een pedaal was afgegleden, de 
snelheid waarmee de botsing 
moet zijn gebeurd leek ook niet 
hoog. 
De man moest een blaastest 
afleggen en bleek fors on-
der invloed van alcohol te zijn. 
Bij hem werd na ademanalyse 
een promillage van maar liefst 
2,20, ruim vier keer de wette-
lijk maximaal toegestane waar-
de! Het rijbewijs van de man is 
ingevorderd. 
De woning raakte niet bescha-
digd.

Auto tegen 
de gevel
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Met korting naar Man Bijt Hond-revue ‘Ons kent ons’ vol humor en liedjes

de Jutter/de Hofgeest Theateravond
Velsen - Superbuur, Patty’s, 
Kwissebis, Schepvreugde. Al 
elf jaar sluiten de makers van 
Ons kent ons met korte, hu-
moristische sketches inspe-
lend op de actualiteit het tv-
programma Man bijt hond af. 
Nu slaan de makers de vleu-
gels uit naar het theater.

In een avondvullende revue, 
waarin het publiek zich per-
soneelslid van de Superbuur 
waant, komen de vele gelief-
de Ons kent Ons-personages 
tot leven: kassadames Cobie en 
Dooie, het Amsterdamse bank 
stel, de line-dancers, de aan la-
gerwal geraakte drinkende da-
me Typsy en de inburgeren-
de Turken maken de revue Ons 
kent Ons tot één groot feest.
Ons kent Ons – De Revue is op 
dinsdag 14 februari in de Stads-
schouwburg Velsen te zien. De-
ze Valentijnsavond maakt het 
theater voor lezers van de Jut-
ter/Hofgeest graag nog aan-
trekkelijker. Zij mogen niet al-
leen met 3,50 euro korting naar 
de voorstelling, ook krijgen zij 
na afloop de mogelijkheid om 
een drankje te drinken met de 
cast van Ons kent Ons. Wat is er 
leuker dan met Cobie en Dooie 

nog even een bakkie te doen? 
Naast deze meet&greet staat al-
le lezers in de zaal ook nog een 
aangename verrassing te wach-

ten. Zoals het hoort op Valen-
tijnsdag verklapt het theater 
niet wat de verrassing is, maar 
onvergetelijk en hilarisch wordt 

deze zeker!
Het theaterpubliek is getui-
ge van een personeelsbijeen-
komst van de jubilerende buurt-

supermarkt ‘Superbuur’. Het be-
drijf wordt opgeslokt door een 
zich almaar uitbreidende su-
permarktketen en de bedrijfs-
leiding grijpt de geplande fes-
tiviteiten aan om ook het fu-
sienieuws mee te delen. Spe-
ciaal voor alle medewerkers is 
een bonte revueavond georga-
niseerd. Tijdens deze avond is 
niet alleen een glansrol wegge-
legd voor lezers van de Jutter/de 
Hofgeest, maar ook voor orkest 
De Zwervers. Vijfendertig mu-
zikanten van deze show-drum-
fanfare uit Beverwijk zijn door 
de manager van de Superbuur 
ingehuurd om een stuk te ko-
men spelen.
Lezers van de Jutter/Hofgeest 
kunnen met 3,50 euro korting 
(normale prijs 28,50 euro/27,50 
euro/26,50 euro inclusief pau-
zedrankje) naar Ons komt Ons 
– De Revue op dinsdag 14 fe-
bruari om 20.15 uur in de Stads-
schouwburg Velsen. Kortings-
kaarten zijn te reserveren o.v.v. 
‘Jutter’: telefoon 0255-515789 of 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
(prijssoort Jutter). Korting geldt 
niet voor reeds gekochte kaar-
ten en niet in combinatie met 
andere acties. (foto: Hans Dek-
ker)

Kringloopwinkel 
Velserbroek loopt goed
Velserbroek - Aan de Zadel-
makerstraat 16a, waar voorheen 
drukkerij Cornegge was geves-
tigd, heeft sinds 15 juli 2011 de 
Kringloopwinkel Velserbroek 
zijn intrek genomen. De drijven-
de krachten achter deze vesti-
ging zijn Jan Donkervoort en 
Matje Gerrits, bijgestaan door 
een aantal vrijwilligers.
Jan Donkervoort: ,,Milieu en so-
ciaal staan bij ons centraal. Zo 
krijgen de bruikbare spullen 
een tweede kans en draag je 
bij aan een beter milieu. Zo do-
neren wij ook aan diverse goe-
de doelen, onder andere aan de 
Stichting Dier en Zorg. Wij zijn 
nu reeds zes maanden bezig 
en hebben al een redelijk aan-
tal vaste klanten die bijna da-
gelijks - mede door de dage-
lijkse inbreng van spullen - bij 
ons langskomen en het ook 
zeer leuk en gezellig bij ons vin-
den om lekker rond te struinen 
in onze 400 m2 winkelverkoop-
ruimte. Er staat van alles en nog 
wat: kasten, bankstellen, kle-
ding, boeken en keukengerei. 
Het is te veel om op te noemen. 
Dus voor mensen die graag 
een beetje rond willen neuzen 
is het hier een eldorado. Ook 
als u spullen heeft die overbo-

dig zijn en die u toch niet meer 
gebruikt zoals boeken, tv’s, wit-
goed, glaswerk, kleding, de-
ze kunt u gewoon bij ons langs 
brengen. Wij kunnen het ook, 
na afspraak, bij u komen opha-
len. Wel moet het in zodanige 
staat zijn zodat andere mensen 
het weer kunnen hergebruiken. 
Wij hopen u snel te zien in on-
ze Kringloopwinkel Velserbroek, 
Zadelmakerstraat 16a, telefoon 
06-19088576. De winkel is ge-
opend op maandag van 12.00 
tot 17.00 uur en van dinsdag tot 
en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.’’

IJmuiden - Zondag 5 februa-
ri is er in sporthal Zeewijk aan 
de Eenhoornstraat 2 (hoek Pla-
netenweg) een grote rommel-
markt. Er worden weer veel, 
leuke en oude spullen, speel-
goed, kleding enzovoort te 
koop aangeboden. De toegang 
bedraagt 2 euro per persoon, 
kinderen tot 16 jaar gratis. De 
rommelmarkt wordt gehouden 
van 09.00 tot 15.00 uur. Voor 
mensen die nog een kraam wil-
len huren kunnen contact op-
nemen met telefoonnummer 
0255-513010. De eerstvolgen-
de rommelmarkt is op 11 maart 
in sporthal IJmuiden-Oost. Wie 
een kraam wilt huren voor deze 
rommelmarkt kan bellen naar 
06-20204719.

Rommelmarkt

Vesper én Zangzaterdag
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 11 februari is er een sfeer-
volle zangzaterdag én vesper 
in de Dorpskerk, Burg. Ensche-
délaan 67, getiteld ‘Als de ziele 
luistert’, waarin dit keer muziek 
en teksten van mystici centraal 
staan. De zangzaterdag begint 
om 12.00 uur en deelname kost 
15 euro. Projectzangers zijn van 
harte welkom! De vesper begint 
om 19.00 uur is vrij toegankelijk, 
en toehoorders zijn ook van har-
te welkom! 
Tijdens de zangzaterdag ‘Muziek 
en teksten van mystici’ worden  
liederen gezongen van de mid-
deleeuwse componiste en mysti-
ca Hildegard von Bingen.
Dirigente is Antje de Wit. De 

zangzaterdag wordt afgeslo-
ten met een gezamenlijke maal-
tijd en daarna een vesper (19.00 
uur), waarin al de geoefende 
koormuziek wordt uitgevoerd en 
afgewisseld met mooie teksten 
van mystici. 
Voor de zangzaterdag kan men 
zich tot uiterlijk 7 februari aan-
melden.
De kerk is een half uur voor aan-
vang van de vesper geopend, 
voor wie de stilte al eerder zoekt. 
Zie ook www.pknsantpoorten-
velserbroek.nl, bij Kerkdiensten: 
Vespers in de Dorpskerk. Collec-
te na afloop. Opgave per email 
naar symphonia@xs4all.nl of te-
lefonisch 06-21805104 (Antje de 
Wit). 

Santpoort-Noord - Op de 
N208 is vorige week donder-
dagavond om 23.15 uur een 
auto over de kop geslagen. De 
19-jarige bestuurder uit Velser-
broek verklaarde de macht over 
het stuur verloren te hebben 
waardoor de auto over de kop 
was geslagen. Hij is ter contro-
le vervoerd naar een ziekenhuis. 
De Velsertunnel is korte tijd af-
gesloten geweest om alle hulp-
diensten hun werk te kunnen 
laten doen.

Over de kop
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Velsen - Als u rond moet komen 
van een laag inkomen, heeft u 
misschien wel recht op bepaalde 
voorzieningen of regelingen die 
uw financiële situatie verbete-
ren. De Formulierenbrigade Vel-
sen biedt uitkomst bij het invul-
len van formulieren en kijkt sa-
men met u naar de regelingen 
en voorzieningen waar u recht 
op heeft. De Formulierenbrigade 
ondersteunt mensen die op of 
rond het minimum leven bij het 
invullen van formulieren. De For-
mulierenbrigade Velsen geeft u 
informatie over deze regelingen 
en voorzieningen en helpt u bij 
de aanvraag. De Formulierenbri-
gade Velsen is er voor alle inwo-
ners van Velsen die van een mi-
nimum inkomen leven en moei-
te hebben met het invullen van 
formulieren. Om een afspraak te 
maken met de Formulierenbriga-
de Velsen te maken, belt u met 
telefoonnummer 088-8876900, 
bereikbaar op maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 17.00. U kunt 
ook een afspraak via de e-mail 
maken. Stuur dan een e-mail 
naar formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. De medewerkers 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen komen, indien nodig, ook op 
afspraak bij u thuis!

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Postzegel Vereni-
ging IJmuiden houdt op maan-
dag 6 februari haar clubavond in 
één van de zalen van de Adel-
bertuskerk aan de Sparrenstraat. 
Vanaf 19.45 uur is de zaal open. 
Uw overtollige zegels en/of post-
stukken kunt u natuurlijk mee-
nemen, dit om te ruilen of verko-
pen. Ook is er natuurlijk alle ge-
legenheid om met mede-verza-
melaars van gedachten te wis-
selen over nieuwe en oude post-
zegels. Meer informatie: telefoon  
06-41804330 of 0255-756195 
(na 18.00 uur). Iedereen is van 
harte welkom.

Postzegelavond

Driehuis - Zondagavond 5 fe-
bruari zal de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis om 19.15 
uur een Vesperviering verzor-
gen in de Engelmunduskerk. De 
samenkomst zal ongeveer drie 
kwartier duren, waarin gebed, 
zang en orgelspel een medita-
tieve weldaad zijn in de hecti-
sche wereld waarin wij leven. 
Tijdens de viering worden wer-
ken gezongen en gespeeld van 
William Mathias, D.G. Mason, R. 
Vaugham Williams, Thomas Tal-
lis en F. de Giardini. Voorganger 
is pastor E. Wigchert. De Engel-
mundus Cantorij Driehuis staat 
onder leiding van dirigent en 
organist Joop Heeremans. Ie-
dereen is van harte uitgeno-
digd.

Vesper in Engel-
munduskerk

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Examenkoorts 
in Velsen-Zuid
Velsen - Maandagavond 23 ja-
nuari hebben 11 cursisten van 
Het Nederlandse Rode Kruis, 
afdeling Velsen het examen 
voor het begeerde basisdiplo-
ma EHBO afgelegd. Tien cur-
sisten konden competent wor-
den verklaart, en krijgen het Ro-
de Kruis 4 sterren certificaat. 
Helaas werden de vaardighe-
den van 1 cursist door de exami-
natoren als onvoldoende beoor-
deeld zodat deze voor een her-
examen in aanmerking kan ko-
men. Sinds 26 september heb-
ben de cursisten elke maandag-
avond in het gebouw van Het 
Rode Kruis in Velsen-Zuid zo-
wel de theoretische als de prak-
tische lessen gevolgd. Docente 
Anneke Mantel heeft in 15 avon-
den de cursisten vakkundig on-
derwezen in de beginselen van 
de EHBO. De praktische lessen 
werden ondersteund door ‘echte’ 
Lotus slachtoffers. Lotus mensen 
hebben een uitgebreide cursus 
gevolgd voor het levensecht uit-
beelden van een uitgebreid sca-
la van aandoeningen en verwon-
dingen. De cursus startte met 

lessen levensreddende hande-
lingen, reanimatie en het bedie-
nen van een AED (Automatische 
Externe Defibrillator). 
Het vervolg bevatte onder an-
dere lessen in het herkennen 
en behandelen van bloedingen, 
diverse soorten verwondingen, 
botbreuken, brandwonden etc. 
Natuurlijk is ook de nodige aan-
dacht besteed aan de veiligheid 
van zowel de hulpverlener als 
het slachtoffer. Het bestuur van 
de afdeling Velsen hoopt dat een 
aantal cursisten als EHBO-hulp-
verlener verbonden wil blijven 
aan de afdeling. De nu opgeda-
ne kennis en vaardigheden kan 
dan in de praktijk beoefend wor-
den tijdens de vele evenementen 
in en buiten de gemeente Vel-
sen waarbij EHBO-hulpverlening 
vereist is. 
Geslaagd zijn: Mw. S. van Galen, 
Mw. E. Opgelder, Mw. C. Storm 
van ’s-Gravensande, Mw. N. Tol, 
Mw. L. Wijering, Mw. D. Yigit, 
Mw. J.S. Gerritsen–de Boer, Dhr. 
R. Brink, Dhr. E. Buitenhek, Dhr. 
R. Storm van ’s-Gravensande en 
Dhr. G. Gerritsen

Lezing door solo-zeiler 
Henk de Velde
IJmuiden - Op zondag 5 febru-
ari om 14.00 uur zal solo-zeiler 
Henk de Velde een lezing geven 
in het Zee- en Havenmuseum.
Henk de Velde behoeft nauwe-
lijks nog introductie. Zes reizen 
brachten hem naar alle hoeken 

der aarde. Dat hij deze reizen ge-
heel alleen en in een ‘kwetsba-
re’ zeilboot maakte, bracht hem 
roem en faam. Henk staat nu 
weer even met beide benen op 
stevige Nederlandse grond. Hoe 
het is om zo lang op zee en al-
leen te zijn, wat hij heeft mee-
gemaakt en gezien onderweg, 
en wat dit allemaal doet met een 
mens, hierover en over nog veel 
meer gaat Henk u vertellen aan 
de hand van beelden van zijn rei-
zen. De lezing duurt twee maal 
drie kwartier. In de pauze en 
na afloop wordt er gelegenheid 
geboden om een (gesigneerd) 
boek van Henk te kopen. U kunt 
de lezing bijwonen na aankoop 
van een voor die dag geldig en-
treebewijs aan de kassa van het 
museum (reserveren is niet mo-
gelijk). Het museum is open van-
af 13.00 uur. Zie ook www.zee-
havenmuseum.nl. 

Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-Willem II
Wij hebben afgelopen vrijdag te 
weinig gekregen in mijn ogen. Het 
was geen hele goede wedstrijd 
van beide kanten, maar in mijn 
optiek hoorde wij meer te krij-
gen dan deze ongelukkige neder-
laag. De hele wedstrijd door had-
den wij periodes waarin wij goed 
mee konden komen zonder echt 
in gevaar te komen. Een paar keer 
komen we goed weg, maar dat-
zelfde gold ook voor MVV. Dat de 
1-0 dan vlak voor tijd valt is enorm 
zuur.
We moeten niet te lang stil staan 
bij de nederlaag, maar de positie-
ve punten eruit halen. Hier zijn wij 
direct mee aan de slag gegaan de 
dag na de wedstrijd. De jongens 
moeten het vertrouwen hebben 
dat nodig is om zulke wedstrijden 
te winnen en om bijvoorbeeld de 
wedstrijd tegen Willem II winnend 
af te sluiten. Wat mij betreft heeft 
de afgelopen wedstrijd wel la-
ten zien dat wij met deze groep tot 
veel in staat zijn, het moet er al-
leen goed uitkomen. Ik kan daar-
om niet vaak genoeg benadruk-
ken hoe dun die scheidingslijn is 
tussen die zure 1-0 en een terecht 
gelijkspel. 
Vrijdag wacht Willem II voor de 
tweede keer dit seizoen. Eerder dit 
seizoen verloren wij in Tilburg (3-
2). Gek genoeg is het een van on-
ze beste wedstrijden geweest dit 
seizoen. Lange tijd in de wedstrijd 
hebben wij de tegenstander onze 
wil kunnen opleggen en hebben 
wij prachtige doelpunten gemaakt. 
Tot twee maal toe wisten we ons 
terug te knokken van een achter-
stand en waren wij de baas op het 
veld. Het goede gevoel dat wij, on-
danks de nederlaag, hebben mee-
genomen uit die wedstrijd moet er 

vrijdag vanaf spatten.
Willem II is een goede ploeg met 
in elke linie jonge spelers afgewis-
seld met routine. Zij staan in mijn 
ogen niet de op plaats waar zij ho-
ren te staan. Met een achterstand 
van 20 punten op FC Zwolle is 
het kampioenschap iets wat héél 
moeilijk gaat worden, zo niet on-
mogelijk. Vaak lopen zij tegen on-
nodige nederlagen aan zoals die 
van afgelopen weekend in Den 
Bosch. Een 0-0 tegen een ploeg 
in deze vorm zou een goed resul-
taat zijn, echter verliezen ze als-
nog door een late treffer vanaf de 
penaltystip. Willem II is mijn optiek 
een hele goede ploeg, maar het 
komt er niet altijd uit. Of ze te ver-
gelijken zijn met Telstar? Wat dat 
betreft wel ja. 
In het Tata Steel stadion valt 
niets te halen, ook niet voor Wil-
lem II dat kampioenskandidaat is. 
Met 200% inzet van de spelers en 
200% inzet van onze supporters 
heb ik er alle vertrouwen in dat wij 
tot grote dingen in staat zijn. Dit 
zullen wij met zijn allen uitstralen. 
Ik hoop van harte dat u ook aan-
wezig bent om ons te steunen! 
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Versproducten online bestellen
www.versuitdeijmond.nl
Regio - Voor uw dagelijkse ver-
sproducten, zoals vlees, groen-
te, fruit, vis, brood en zuivel hoeft 
u de deur niet meer uit. U kunt 
al deze producten eenvoudig en 
snel via het internet bestellen. De 
website www.versuitdeijmond.
nl is een gezamenlijk project van 
Keurslagerij Ridder, Betty De Ech-
te Groenteman, Vishandel Tol & 
Zonen en Bakker Bart. Deze vier 
bedrijven hebben elk een win-
kel aan het ‘versplein’ in winkel-
centrum Beverhof in Beverwijk en 
bieden hun complete assortiment 
ook via het internet aan. De deel-
nemers in dit project hebben ieder 
als zelfstandig bedrijf al een grote 
reputatie opgebouwd met betrek-
king tot de kwaliteit van de pro-
ducten. De kwaliteit van de door 

u geplaatste bestelling is dan ook 
bij voorbaat gegarandeerd! 
Voor u als consument heeft be-
stellen via het internet veel voor-
delen. U hoeft niet vier keer op-
nieuw achteraan in de rij aan te 
sluiten en de bestelling wordt bo-
vendien voor een gering bedrag 
thuisbezorgd tot in de keuken! Ui-
teraard kunt u er ook voor kiezen 
om de producten zelf op te halen. 
Uw gehele bestelling staat dan bij 
één van de deelnemende winkels 
gereed op de afgesproken tijd. 
Kiest u ervoor om ‘traditioneel’ te 
winkelen en zelf de producten te 
kiezen? Dan kunt u op www.vers-
uitdeijmond.nl alvast de produc-
ten uit het assortiment bekijken 
en zo eenvoudig uw boodschap-
penlijstje samenstellen!

Voorlopig wintert het 
Het is volop winter in de 
IJmond. Wie had dat nu nog 
kunnen bedenken? Menigeen 
had de winter inmiddels opge-
geven, nietwaar? Toch bevroed-
de ondergetekende - zo’n twee 
weken terug al - winterse op-
ties voor de Lage Landen. Het 
majestueuze Siberische hoog 
koesterde toen namelijk al 
westwaartse uitbreidingsplan-
nen op de weerkaart.
Een imponerende bel met diep-
vrieslucht positioneert zich tot 
zondag in de buurt van Neder-
land. Op ongeveer 1500 meter 
hoogte daalt het kwik tot om 
en nabij de -15 graden en dat 
is een waarde die vroeger ook 
wel in de echt grote winters 
voorkwam. De laatste februa-
rikoude van kaliber hadden we 
trouwens in 1996 en daarvoor 
in 1991.
Februarikou heeft doorgaans 
een lange adem en een vorst-
periode in de sprokkelmaand 
wordt niet direct de das om-
gedaan door een dooioffensief 
vanuit het westen. Die dooi-
pogingen mislukken niet zel-
den. Hoe dat deze keer uitpakt 
wordt zeer spannend.
Vergeet niet dat het Europe-
se continent inmiddels een 

enorm koubastion is geworden. 
In Duitsland en vooral in de Al-
pen wordt het gruwelijk koud 
de komende dagen. In som-
mige diepe, zwaar besneeuw-
de Alpendalen op enige hoogte 
zijn minima richting -50 graden 
(!) niet uitgesloten.
Tot vrijdag doet de zon het 
goed en is het erg koud bij een 
matige oostenwind. Bij -4 gra-
den in de middag komt de 
windchill op -13. In de nach-
ten vriest het bijna 9 graden in 
Velsen.
In het weekend komt een vleug 
zachte lucht via de Noord-
zee op ons af en dat tempert 
de vorst. Bovendien kunnen 
er enkele sneeuwbuitjes val-
len. Het kan daarbij zelfs even 
licht gaan dooien op de kust bij 
een aanlandige wind. De kans 
is aanwezig dat de vorst zich na 
het weekend kan handhaven, 
dus een snelle overgang naar 
flinke (duur)dooi lijkt niet zo 
waarschijnlijk. Toch ligt de dooi 
wel steeds meer op de loer ko-
mende week. 
Toch doorzettende dooi volgen-
de week? Meer via de weerpri-
meurlijn 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

3 jaar Buurtbemiddeling Velsen
‘Hoe eerder ze bellen 
hoe minder burenruzie’
Velsen - ,,Buurtbemiddeling is ei-
genlijk mijn kindje’’, zegt Suleika 
van Holland, coördinator Buurtbe-
middeling Velsen. ,,Ik ben er van-
af de start bij. Dat is op 1 februa-
ri drie jaar.’’ 
Buurtbemiddeling is opgezet door 
de gemeente Velsen, de vier woon-
corporaties in Velesn en de politie, 
volgens een reeds bestaand idee. 
Vrijwilligers gaan in gesprek met 
buren die een probleem met el-
kaar hebben. Daarbij wordt elke 
partij neutraal aangehoord. De ge-
trainde vrijwilligers zijn altijd met 
twee personen. De bedoeling is 
dat de buren zelf met ideeën ko-
men om een einde te maken aan 
de ruzie of het probleem. Twee-
derde van de bemiddeling kan ge-
slaagd genoemd worden. Suleika: 
,,Bij mij komen de aanvragen bin-
nen. Na een eerste gesprek bepaal 
ik of wij hier kunnen bemiddelen. 
Het fijne van het werken met vrij-
willige bemiddelaars is het feit dat 
zij hier alle tijd voor kunnen ne-
men. Per bemiddeling zijn ze on-
geveer zeven uur zoet. Maar soms 
is een enkel gesprek met de aan-
vrager al voldoende. Wij noemen 
een bemiddeling geslaagd als de 
mensen elkaar een hand geven of 
samen afspraken maken. Als een 
bemiddeling niet slaagt, ligt dat 
niet aan de kwaliteit van de be-
middelaars. Soms wil een partij nu 
eenmaal niet in gesprek.’’ Hoewel 
de vrijwilligers meestal geen pro-
fessionals zijn, hebben zij zwijg-
plicht en moeten zij zich houden 
aan gedragsregels omtrent infor-
matie die zij krijgen.
In Velsen werken momenteel 17 
bemiddelaars, in teams van steeds 
twee personen. Enkele cijfers: 
aantal bemiddelingen: in 2009: 81, 
waarvan 2/3 geslaagd; in 2010: 60, 
waarvan 2/3 geslaagd; in 2011 60, 
waarvan ruim de helft geslaagd. 
De top drie van de aard van de 
klacht is: geluidsoverlast van men-

sen, overlast van dieren of bedrei-
ging/intimidatie. Waar komen mel-
dingen vandaan? Ruim de helft 
uit IJmuiden, dan komt Velser-
broek en dan Velsen-Noord. Su-
leika heeft in de drie jaar als co-
ordinator van Buurtbemiddeling 
al veel meegemaakt en gehoord. 
,,De redenen dat mensen contact 
met ons opnemen zijn heel di-
vers. En zo zijn ook de bemiddelin-
gen. Het mooie is dat de mensen 
door de verschillende gesprek-
ken meer inzicht krijgen in wat er 
speelt en hoe zij dit kunnen op-
lossen, waardoor samenleven in 
een buurt beter gaat. Heel belang-
rijk is dat mensen tijdig bellen, zo-
dat een burenruzie niet escaleert. 
Want dan wil partij B niet altijd 
meer om de tafel met de aanvra-
ger. En dat is jammer.’’ Voor buurt-
bemiddeling kan iedereen in Vel-
sen contact opnemen met Sulei-
ka van Holland, via 0255-548520, 
bereikbaar op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag, tussen 9.00 
en 14.30 uur. Aan buurtbemidde-
ling zijn geen kosten verbonden. 
Op de foto bemiddelaars Sandy 
en Els  Buurtbemiddeling Velsen is 
inmiddels erkend door CCV, Cen-
trum Criminaliteitspreventie Veilig-
heid. (Karin Dekkers)

Waterloo G2 
wint uit tegen 
Hellas Sport G1
Driehuis - Waterloo G2 speelde 
zaterdag hun eerste uitwedstrijd, 
in Zaandam. Coach Dave praat-
te het team op weg. Belangrijk 
was goed op te letten in het veld. 
In Zaandam gingen de voetbal-
lers zich eerst omkleden, even la-
ter stonden ze klaar voor de aftrap. 
Door goed overspelen kon Mario 
de Leeuwen van Waterloo de 0-1 
maken. En zo ging het door met 
een doelpunt van Glenn Boots-
man, 0-2. Daarna scoorde Step-
han de Lang, ook met goed over-
spelen, en werd het alweer 0-3. 
Daarna kon het bijna niet meer 
fout gaan met Waterloo. Mario 
maakte het nog beter door goed 
overspelen met Glenn, 0-4. Mario 
maakte zelf de 0-5. Daarna scoor-
de Glenn weer, maar het was nog 
niet afgelopen. Met ook nog doel-
punten van Dylan en mario werd 
het zelfs 0-8 voor Waterloo. Dus de 
jongens van Waterloo G2 mogen 
trots zijn op zichzelf en op coach 
Dave. Volgende week speelt Wa-
terloo G2 thuis in Driehuis tegen 
Ol Haarlem G1 om 12.00 uur. zie 
ook www.sogv.nl. Het team zoekt 
nog een sponsor die de gehandi-
captensport een warm hart toe-
draagt, zodat het team een keer 
een uitstapje kan maken. Belang-
stellenden kunnen contact opne-
men met Gerrit Schildmeijer via 
06-53327266. In het team spe-
len: keeper Chris Otte, Floris Snij-
der, Jorge Klobedanz, Stephan 
de Lang, Randy Jansen, Remco 
Bakker, Dylan Schiphorst, Glenn 
Bootsman,  Mario van Leeuwen, 
Yvonne van Leeuwen, Elmar Oos-
terveen, Rob Munsters. De trainer 
is Dave en de verzorger was Rob 
van Ginkel.

Dorpsvereniging 
Velserbroek 15 jaar
Velserbroek - Dorpsvereniging 
Velserbroek start haar 15-jarig ju-
bileum op 17 februari 2012 met de 
kinderen van Velserbroek.
Dorpsvereniging Velserbroek houdt 
al vele jaren diverse activiteiten 
voor jong en oud in en om Velser-
broek. Het begon allemaal in fe-
bruari 1997 met de eerste activi-
teit, de speciale koninginnedag-
viering in Velserbeek, ter gelegen-
heid van het bezoek van Konin-
gin Beatrix. Vanwege het vijftienja-
rig bestaan wil de Dorpsvereniging 
graag de inwoners betrekken bij dit 
heuglijke feit door een ballonnen-
wedstrijd. Kaarten worden via de 
scholen in Velserbroek aan de kin-
deren verstrekt. Wie geen kaartje 
heeft kan op woensdag 15 febru-
ari tussen 10.00 en 17.00 de kaart-
jes ophalen bij het Sri Lanka Basti-
on 1 in Velserbroek. Op vrijdagmid-
dag 17 februari om half vier wor-
den de ballonnen met het wed-
strijdkaartje in het stadspark bij de 
skateheuvel oplaten, als feestelij-
ke start van het jubileumjaar. Na-
tuurlijk is er voor de winnaar van 
de ballon die het verste komt een 
mooie prijs. Ook wordt deze mid-

dag de nieuwe website gepresen-
teerd. Op deze site kunnen de kin-
deren volgen van wie er een kaartje 
terug is gekomen en wie mogelijk 
een prijs krijgt. De prijs zal op een 
van de andere activiteiten worden 
uitgereikt. Gedurende het jubile-
umjaar zal Dorpsvereniging Velser-
broek aan alle onderstaande acti-
viteiten een feestelijk tintje geven. 
De activiteiten zijn: 30 april 2012 
tussen 10.00 en 14.00 uur Konin-
ginnedag op het Vestingplein; 12 
mei Fietstocht (15 en 30 km) in en 
om Velserbroek; 19 tot en met 22 
juni Avondvierdaagse Velserbroek. 
Met op vrijdag 22 juni tussen 20.00 
en 21.00 uur de feestelijke intocht 
op het Vestingplein. 24 november 
Sinterklaasintocht Velserbroek en 
Driehuis; 24 december Kerstsa-
menzang. Gedurende het gehele 
jaar elke maand groep 8 disco in de 
Koe en de knutselclub op woens-
dagmiddag, in de Hoeksteen, tus-
sen oktober en april. Tevens wordt 
nu bekeken of er voldoende teams 
zijn voor een zeskamp in de maand 
september. Teams kunnen zich 
aanmelden via info@dorpsvereni-
ging-velserbroek.nl.

Santpoort-Zuid - Dinsdagavond 
rond 21.00 uur is een 18-jarige 
jongen uit Santpoort-Zuid aan-
gehouden op de Olga van Got-
schlaan omdat hij op een gestolen 
brommer reed. De jongen werd bij 
een controle aangehouden omdat 
hij zonder kentekenplaat reed. Hij 
is meegenomen voor verhoor en 
wordt verdacht van heling van de 
bromfiets.

Aangehouden 
voor heling
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Voor printerinkt en 
toners naar Inktnodig.nl
IJmuiden – Vanaf woensdag 1 
februari kunnen we weer een 
nieuwe middenstander begroe-
ten in IJmuiden. Aan Tussen-
beeksweg 3 opent Inktnodig.nl 
haar deuren. In de winkel staat 
Kimberley die alles weet van 
printerinkt, inktpatronen en to-
ner. Inktnodig.nl is vijf dagen per 
week geopend: van dinsdag tot 
en met zaterdag.
Inktnodig.nl is webwinkel en 
dagwinkel ineen. Op de uitge-
breide site vindt men alle mo-
gelijke inktaanvullingen voor de 
printer en laserprinter tegen zeer 
scherpe prijzen. Want de eige-
naar koopt zeer scherp in. Hier 
kan men met iDeal veilig beta-
len. En op werkdagen voor 17.00 
uur besteld is binnen 24 uur in 
huis tegen zeer lage verzendkos-
ten. Het bijzondere van de nieu-
we winkel in IJmuiden is dat hier 
dezelfde scherpe prijzen worden 
gehanteerd als in de webwinkel. 
Daardoor worden de voordelen 

van het kopen in een winkel ge-
combineerd met de lage tarieven 
van webwinkels. Wie liever niet 
via internet bestelt, wie vragen 
heeft over types printer of prin-
terinkt of wie de inkt meteen no-
dig heeft, kan vanaf heden di-
rect terecht aan Tussenbeeks-
weg 3, een zijstraat van de Zee-
weg, naast de Zeewegbar.
Inktnodig.nl verkoopt zowel ori-
ginele merkpatronen als huis-
merken van goede kwaliteit. En 
de leus van Inktnodig.nl is: ‘Als 
wij het niet hebben, heeft nie-
mand het’. Dus ook voor de 
moeilijker verkrijgbare printe-
rinktsoorten is hier een alterna-
tief te vinden, en altijd tegen een 
zeer prettige prijs.
Inktnodig.nl biedt in haar nieu-
we winkel directe service, we-
bwinkelprijzen en veel vakken-
nis. De openingstijden zijn dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Frank Paap
De Hypotheekleader 
Haarlem en omstreken
Regio - Op 1 augustus 2011 is 
Frank Paap (42) actief geworden 
als De Hypotheekleader voor 
Haarlem en omstreken. De lan-
delijk opererende Hypotheeklea-
der is in 2003 opgericht en in-
middels de snelst groeiende or-
ganisatie op dit gebied in Neder-
land. Vanaf het begin is het uit-
gangspunt geweest dat de con-
sument centraal staat, waar-
bij men vooraf weet waar men 
aan toe is en wat vooral belang-
rijk is, zoals Frank aangeeft: ,,Wij 
zijn niet afhankelijk van bepaal-
de aanbieders of leveranciers. 
Daarnaast werken wij niet op 
provisiebasis, maar brengen een 
transparant tarief in rekening.’’
Na zijn Hbo-opleiding is Paap 
in 1996 bij de Rabobank Velsen 
en Omstreken als beleggings-
adviseur gaan werken en na een 
15-jarig dienstverband is hij ge-
eindigd als accountmanager Pri-
vate Banking. Door deze rui-
me werkervaring is hij in staat 
maatwerkoplossingen te bieden 
bij al uw hypotheekvraagstuk-
ken. ,,Het is een uitdaging om 
in deze tijd als zelfstandig advi-
seur aan de slag te gaan en je 
eigen doelen te stellen, waarbij 
kwaliteit, transparantie en een 
integer advies voor mij de kern-
woorden zijn’’, geeft hij vol over-
tuiging aan.
,,Ik maak graag een afspraak 
met u op een tijdstip dat het u 
uitkomt, bij u thuis’’, vervolgt hij.
,,Het is belangrijk om een goed 
inzicht te hebben in de situa-
tie van de klant door middel van 
het stellen van gerichte vragen, 
zoals: hoe ziet uw pensioen er-
uit, wat is uw uiteindelijke doel. 
Wilt u bijvoorbeeld later een ei-
gen huisje in Frankrijk bewonen? 
Of wat zijn de consequenties als 
u arbeidsongeschikt raakt? Bent 
u op zoek naar een nieuwe hy-

potheek of wilt u uw bestaan-
de hypotheek oversluiten? Voor-
al bij het voorstel tot renteverlen-
ging gaan mensen al heel gauw 
akkoord met wat je aangeboden 
wordt en is het verstandig om 
een duidelijk overzicht te heb-
ben van gunstiger mogelijkhe-
den’’, zegt Paap, die ervoor zorgt 
dat u precies weet wat u kunt 
verwachten en vanuit de ver-
trouwensband gaat hij als onaf-
hankelijk tussenpersoon op zoek 
naar de beste deal. Graag bege-
leidt hij u bij het gehele hypo-
theektraject van begin tot eind, 
zoals de contacten met de ma-
kelaar, notaris en/of accountant. 
,,Met de nieuwbouw in Zand-
voort, zoals in het Louis Davids 
Carré, is het te hopen dat het 
balletje weer gaat rollen en men-
sen hun huidige huis kwijt raken 
tegen reële prijzen.’’ Het spreekt 
voor hem als vanzelf dat hij ook 
aan uw pensioen, uw (schade)
verzekeringen en fiscale zaken 
aandacht zal geven. 
De Hypotheekleader is gevestigd 
in de Noorderstraat 24 in Zand-
voort, telefoon 06-15502368. Zie 
ook www.dehypotheekleader.nl/
vestigingen/haarlem-eo

Australische pluim 
voor bloemisten Jonker
Santpoort-Zuid - De wereld 
wordt steeds kleiner. Henk Wip-
precht, uit Tasmanië, Australië, 
stuurde onlangs zijn moeder en 
zus een boeket bloemen voor 
hun verjaardag. 
,,Tasmania is genoemd naar Abel 
Tasman, die op 1642 als eer-
ste Europeaan voet op Tasma-
nia zette. Hij noemde het eiland 
Van Diemen’s Land, naar Antho-
nie van Diemen, die toen gou-
verneur-generaal was van de 
Nederlanse Verenigde Oost-In-
dische Companie, VOC, toen de 
machtigste handelsonderne-
ming ter wereld. Schepen waren 
toen maanden onderweg naar 
Australië’’, mailt Henk.
Henk komt oorspronkelijk uit 

Santpoort-Zuid, zijn moeder en 
zus wonen beide in Velserbroek. 
Hij bestelde twee keer een boe-
ket bij Bloemenmagazijn Jon-
ker in Santpoort-Zuid, omdat hij 
die winkel nog kende. Henk: ,,De 
service van dit bloemenmagazijn 
is geweldig. Ik belde beide keren 
namelijk om 9 uur Nederlandse 
tijd ‘s morgens en een half uur 
later werden de boeketten al bij 
mijn moeder en zus bezorgd. Het 
waren prachtige boeketten, met 
bloemen die zo van de bloemen-
veiling uit Aalsmeer kwamen.’’
Henk vindt deze snelle en goede 
service van Boukje en Henri Jon-
ker wel een verhaaltje in de krant 
waard. Die Australische pluim is 
hier wel op zijn plaats.

Stadsschouwburg richt 
REX-Foundation op
Velsen - In het bijzijn van ver-
tegenwoordigers uit politiek 
en ondernemend Velsen heeft 
Stadsschouwburg Velsen de 
REX-Foundation opgericht. Een 
fonds dat het theater groots gaat 
inzetten om bijzondere projec-
ten te realiseren in en om het 
schouwburghuis met als eerste 
feestelijke hoogtepunt de viering 
van het 75-jarig jubileum van het 
theater in 2014. De naam REX is 
een verwijzing naar de ‘oernaam’ 
van het gebouw. Het theater is in 
1939 geopend als bioscoop met 
de naam REX.
In 2014 organiseert het theater 
aan de Groeneweg ‘het groot-
ste en langste verjaardagsfeest’. 
Een cultureel verjaardagsfeest 
dat een jaar lang duurt. Voor al-
le Velsenaren, jong en oud, uit 
Zeewijk, Velsen-Noord, Driehuis, 
Velserbroek of Santpoort, ieder-
een is van harte welkom in het 
verjaardagsjaar.
Om het jubileumfeest te kunnen 
optuigen, in kwaliteit en kwan-

titeit, zoekt het theater partners 
om dit grootse verjaardagsfeest 
mogelijk te maken en om geza-
menlijk mooie projecten te rea-
liseren. In het jubileumjaar staan 
in ieder geval die artiesten op de 
planken die horen bij de ‘magie 
van Velsen’. Succesvolle theater-
makers als Hans Klok, Ruth Ja-
cott, Brigitte Kaandorp en Arie 
Koomen die hun wortels hebben 
in Velsen. Achter de schermen 
wordt al gewerkt aan een groots 
opgezet nationaal operafestival 
en het jubileumjaar moet ook bij-
zonder worden voor de Velsen-
se amateur theatermakers. De 
Foundation wordt ondersteund 
door een Comité van Aanbeve-
ling. Het Comité bestaat naast 
burgemeester Weerwind uit 
Veldhuis & Kemper, Plien & Bi-
anca, Diederik van Vleuten, Ruth 
Jacott, Liesbeth List en dansdi-
va Karin Post. Een mix van aan-
sprekende theatermakers die 
het theater een warm hart toe-
dragen.

Groen-
compensatie 
overkapping 
skatebaan
Santpoort-Noord - ‘Wonder-
lijk’, vindt Lieneke Teske van Vel-
sen Lokaal. Aan de orde was de 
groencompensatie aan de Val-
ckenhoeflaan. Deze groencom-
pensatie (dat is het herplanten/
vervangen van groen) zou no-
dig zijn ter vervanging van een 
stuk groen ten behoeve van een 
overdekte jongerenontmoetings-
plek nabij de skatebaan in Sant-
poort-Noord. De oppervlakte van 
het groen wordt hierdoor immers 
verkleind en daarvoor is ter com-
pensatie toestemming van de 
raad nodig. Al tijdens de ses-
sie ging het meer over de be-
bouwing van een mobiele over-
kapping dan over de compen-
satie van het groen. In deze ses-
sie heeft Velsen Lokaal hier dui-
delijk melding van gemaakt. De 
verwarring ontstond deels door-
dat tijdens deze vergadering een 
jongerenwerker kwam inspreken 
en er met hem voornamelijk werd 
gesproken over nut en noodzaak 
van deze plek. Daarnaast zat op 
de publieke tribune één van de 
wethouders te zwaaien met een 
bouwtekening van de overkap-
ping. Iets wat volstrekt niet aan 
de orde was tijdens deze sessie. 
Vandaar dat het nog wonderlijker 
was tijdens de daaropvolgende 
raadsvergadering. Ook daar leek 
het alsof er meteen ingestemd 
moest worden over de aanleg 
van deze overdekte ontmoe-
tingsplek. Dit is dus inhoudelijk 
niet juist. Velsen Lokaal heeft dit 
dan ook duidelijk in haar stem-
verklaring aangegeven. In die-
zelfde stemverklaring kwam ook 
naar voren dat Velsen Lokaal van 
mening is, dat wanneer er iets 
gebouwd gaat worden, er over-
leg moet zijn geweest met de be-
langhebbenden en harde afspra-
ken worden gemaakt met de ge-
bruikers van deze jongerenplek. 
Het is voor Velsen Lokaal als van-
zelfsprekend, dat als de overkap-
ping er niet komt, dat alles weer 
in de oorspronkelijke staat en 
status moet worden hersteld. 

IJmuiden - Een bewoner van 
de Rembrandtlaan kwam vori-
ge week donderdag rond 18.30 
uur thuis toen hij gestommel in 
de keuken hoorde. Hierop heeft 
hij direct de politie gebeld. In de 
keuken bleek inmiddels de inbre-
ker te zijn gevlogen, de venster-
bank bleek flink vernield. De po-
litie is op zoek naar mensen die 
getuige zijn geweest en bijvoor-
beeld iemand hebben zien weg-
rennen rond het tijdstip. Mensen 
worden verzocht te bellen met de 
politie in IJmuiden via 0900-8844.

Bewoner 
overloopt 
inbreker
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Reünie voor
de Pino’s
IJmuiden - Er komt een reünie 
voor oud-leden van honk- en 
softbal club de Pino’s. Op 16 ju-
ni is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten Deze ontmoeting zal 
plaatsvinden vanaf 16.00 uur op 
een locatie in de gemeente Vel-
sen. Info is ook te vinden op Fa-
cebook: Pinobielen. Er worden 
geen uitnodigingen verstuurd. 
Wat te doen? Meld je aan en 
geeft het door, ook aan mensen 
die geen Facebook gebruiken. 
Opgeven kan door voor 1 maart 
een mail te sturen naar hscdepi-
nos@gmail.com onder vermel-
ding van je naam, adres en met 
hoeveel personen je komt. Het is 
niet de bedoeling is dat er kids 
meekomen. Hoe trots je ook bent 
op je kroost, foto’s volstaan deze 
middag. Zo heeft iedereen uitge-
breid de tijd om bij te kletsen en 
herinneringen op te halen. Part-
ners zijn welkom mits er een bin-
ding is geweest met de club. De 
kosten voor de reünie zijn 15 
euro per persoon, dit kan wor-
den voor 1 maart worden over-
gemaakt op rekening 4360839 
(ING) ten name van M.J. Blok, 
onder vermelding van reünie Pi-
no’s. Hiervoor krijgt men vier 
consumpties en een borrelhap-
je. Een eindtijd is (nog) niet vast-
gesteld. het belooft een gewel-
dig middag te worden. Dus zegt 
het voort. De eerste aanmeldin-
gen zijn al binnen. Voor vragen 
kun je terecht op hscdepinos@
gmail.com.

Pluim voor Van Kalmthout
Kachel kan weer aan in 
zeehondenambulance
Regio - Dankzij Ford Van Kalmt-
hout Auto Haarlem kan de zee-
hondenambulance van het 
EHBZ team de kachel in de auto 
weer aanzetten. 
Al sinds vorige winter moesten 
chauffeur en bijrijder het zonder 
verwarming doen bij het  ver-
voer van de gestrande en vaak 
gewonde zeehonden naar Pie-
terburen. Maar als ‘redder’ van 
mens en dier was dit autobe-

drijf bedrijf bereid zich in te zet-
ten om beiden te helpen. Geheel 
kosteloos repareerden zij de ka-
chel in de zeehondenambulance. 
De vrijwilligers van het EHBZ-
team zijn uiteraard heel blij met 
deze hulp. 
Mede dankzij van Kalmhout Au-
to Haarlem, kunnen zij op de 
weg blijven. Een gouden pluim 
voor dit bedrijf. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Kopij gezocht 
voor nieuwe 
editie Roetz
Regio – Dichters, schrijvers en 
journalisten uit de IJmond op-
gelet! In de lente van 2012 ver-
schijnt een nieuwe editie van 
Roetz Magazine. Tot 7 maart 
kunnen kopij of suggesties voor 
kopij worden ingestuurd via ko-
pij@roetz.nl. Roetz Magazine 
is een regionaal tijdschrift voor 
opinie, proza en poëzie uit Be-
verwijk, Velsen, Heemskerk en 
omstreken. Het tijdschrift ver-
schijnt sinds de lente van 2003 
en is een podium voor zowel 
amateurs als professionals. Voor 
de nieuwe editie is de redactie 
op zoek naar korte verhalen, ge-
dichten en artikelen. Heb je iets 
geschreven of wil je iets schrij-
ven? Neem zo snel mogelijk con-
tact op met de redactie. Ook fo-
to’s, tekeningen of andere leuke 
ideeën zijn altijd welkom. Roetz 
ontvangt geen subsidie en is vol-
ledig onafhankelijk. Roetz Maga-
zine is een uitgave van Uitgeverij 
Roetz. Die is op tal van gebieden 
actief. Roetz geeft naast het tijd-
schrift ook boekjes uit en werkt 
nauw samen met de succesvolle 
regionale televisiezender 251tv. 
Voor meer informatie over Roetz 
en over 251tv kunt u terecht op 
de website roetz.nl.

Festival van Nederlandse 
lied zoekt sponsors
Velserbroek - Het was in 2011 
een van de succesnummers van 
het ‘Velserbroek 25 jaarfeest’, het 
smartlappenfestival- Nederland-
se Lied op het Vestingplein. En 
wat zou het mooi zijn als er 2012 
jaar een vervolg kwam. Nieuw 
onder de naam ‘Festival van het 
Nederlandse Lied’. Tenminste, zo 
denken Frans Looij, Rob Carati, 
Marga Buurman, Gerrit Ligten-
berg, Rik Kors en honderden lief-
hebbers uit Velserbroek er over.
Wat heeft de organisatie nodig 
voor het festival? Frans Looij: 
,,Een podium, een tent waar 
een paar honderd man in kun-
nen en een licht- en geluidsin-
stallatie, toilet wagens, beveili-
ging enz. De organisatie denkt zo  
rond de 7000 euro nodig te heb-

ben voor het hele feest.” Een re-
latief bescheiden bedrag en dat 
heeft er volgens de organisatie 
alles mee te maken dat de optre-
dende artiesten en de koren niet 
meer vragen dan een onkosten-
vergoeding. 
Zaterdag 16 juni moet het Ves-
tingplein dus weer volstromen 
voor de vierde versie van het fes-
tival van het Nederlandse lied. 
Gaat het lukken? De organisatie 
hoopt het. Er zijn zoveel mensen 
die dit leuk vinden en er naar uit-
kijken. 
Wilt u meehelpen het Festival 
van het Nederlandse Lied Vel-
serbroek 2012 te realiseren? 
Bel Frans Looij, telefoon 06-
23476546 of mail flooij@kpnmail.
nl. Zie ook www.festivalnl.nl.

Voortgang heront-
wikkeling Fort Benoorden
Regio - In de bestuursver-
gadering van recreatieschap 
Spaarnwoude is op 30 sep-
tember 2011 besloten ver-
der te gaan met de heront-
wikkeling van Fort benoor-
den Spaarndam. Hierbij is 
een aantal voorwaarden ge-
steld, waaronder het schrap-
pen van de pitch&puttbaan en 
aandacht voor natuurontwik-
keling. Op basis daarvan zijn 
er nu nieuwe tekeningen ge-
maakt. Op de nieuwe tekening 
is te zien dat het aandeel ‘nat-
te natuur’ aanzienlijk is toege-
nomen door het schrappen van 
de pitch&puttbaan.
Inmiddels is heeft het recrea-
tieschap ook de ‘second opi-
nion’ naar de gevolgen van het 
plan voor de verkeersdruk in 
de omgeving aangevraagd bij 
Grontmij. De concept-uitkom-
sten van het onderzoek zullen 
worden voorgelegd aan omwo-
nenden en vertegenwoordigers 
belangengroepen. Wanneer dit 
precies zal zijn, is nu nog niet 
aan te geven.

Verder is door Esbi Bouw een 
start gemaakt met een plan om 
omwonenden en belangheb-
benden te betrekken bij de ver-
dere ontwikkeling. 
Diverse besprekingen met be-
trokkenen en informatieavon-
den op belangrijke momenten 
in de vergunningenprocedures 
zijn in elk geval onderdeel van 
dit plan. Het complete plan is 
in elk geval voor de volgende 
bestuursvergadering op 9 mei 
klaar, maar voor die tijd zal een 
aantal communicatieactivitei-
ten al worden opgestart.
Het bestuur van Recreatie-
schap Spaarnwoude staat ach-
ter het plan voor de uitgebreide 
restauratie van het fort, de in-
richting van een bezoekerscen-
trum voor de Stelling van Am-
sterdam en de aanleg van een 
vakantiepark. Of de plannen 
ook daadwerkelijk doorgaan 
zal mede afhangen van de uit-
komst van de vervolgprocedu-
res en in hoeverre er voldaan 
is aan de door het bestuur ge-
stelde voorwaarden.

Succesvolle WeCycle-
actie IJmondtrekkers
IJmuiden - Na ruim drie 
maanden inzamelen van ou-
de elektrische apparaten kan 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers hun deelname aan WeCy-
cle succesvol noemen.
Vanaf het begin van de actie 
komen elke zaterdag mensen 
tussen 13.30 en 16.30 uur hun 
oude elektrische huishoudelijk 
apparaten en gereedschap in-
leveren bij de clubhuizen aan 
de Heerenduinweg (achter de 
tennisbanen). Inmiddels zijn er 
bijna vier kratten vol en kan de 
Scoutinggroep deze op laten 
halen door WeCycle.
Voor elk apparaat dat zij re-
cyclen krijgen ze een punt. 
Dit puntentegoed kan inge-
zet worden om nieuw sport- 
en spelmateriaal aan te schaf-
fen via de webshop van WeCy-
cle. Denk daarbij aan voetbal-

len, een basketbalbord maar 
ook bijvoorbeeld aan een vi-
deocamera waarmee de jeugd-
leden hun eigen filmpjes kun-
nen maken.
Coördinator van de WeCycle-
actie Menno Driessen: ,,We 
ontvangen nu vooral veel huis-
houdelijke apparaten. Maar 
Ziggo vervangt momenteel alle 
modems in Nederland, de oude 
kunnen ook via ons ingeleverd 
worden zodat deze gerecycled 
kunnen worden.’’ Daarnaast 
komt ook elektrisch gereed-
schap zoals boor- en schuur-
machines in aanmerking voor 
recycling. 
De actie van de IJmondtrek-
kers loopt nog door tot aan de 
zomervakantie. U kunt elke za-
terdagmiddag bij hun clubhui-
zen terecht om uw apparaten 
in te leveren.
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Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag waren vijftien klootschieters 
van sportvereniging Full Speed 
naar het clubhuis gekomen om 
punten te scoren, en om de con-
ditie op peil te houden. Het weer 
was prima, zo goed als droog en 
niet koud, ja het is winter. Han-
denwarmers op wasbenzine of 
breekstaafjes waren niet nodig. 
Ton zinde op wraak nadat hij 33 
schoten met PK nodig had op de 
straatbaan, en gooide de ster-
ren van de hemel. Lia had tele-
pathie en deed het zelfde. Ook 
Gerda had met een aanloop een 
topdag en uiteindelijk werd team 
4 met Ingrid, Jan St. en Ton eer-
ste op 72 schoten en 3 meter. 
Team 2 met Harm, Nico, Dirk en 
Dries werden tweede op 73–50. 
Team 3 met Sander, Astrid, Ina 
en Jan Sch. werden derde op 
80–1. Team 1 met Rob, Elly, Ger-
da en Lia werden vierde op 85–
33. Meer informatie: Harm Jong-
man, telefoon 0255-514780 of 
Ton Boot, telefoon 0255-510085. 
zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschiet-
journaal

Zandloper in 
Egyptische sfeer
IJmuiden - Na de kerstvakan-
tie zijn de leerlingen van basis-
school de Zandloper gestart met 
het thema Egypte. Op de eerste 
schooldag werden zij begroet 
door de directeur verkleed als 
farao. Eenmaal door een mooi 
geknutselde poort, waande de 
leerlingen zich in een stuk-
je Egypte met mooie platen van 
een sarcofaag en hiërogliefen. 
Tot de voorjaarsvakantie wor-
den er in alle klassen allerlei ac-
tiviteiten ondernomen rondom 
het thema. De rode draad door 
het thema is het verhaal van de 
tweelingzusjes Hansje en Frans-
je. Dit verhaal wordt als afslui-
ting aan de ouders gepresen-
teerd door middel van een musi-
cal. De musical vindt plaats in de 
theaterzaal van het Ichthus Ly-
ceum. Ook is er een puzzeltocht 
door de school. Alle leerlingen 
en leerkrachten zijn erg enthou-
siast bezig met het thema en 
er wordt hard gewerkt aan een 
prachtig eindresultaat! 

BC IJmond 5 kampioen
IJmuiden – Zoals vorige week al 
voorspeld zijn de badmintonners 
van het 5e team van BC IJmond 
kampioen geworden. Met nog 
één wedstrijd te gaan zijn zij niet 
meer in te halen door concur-
rent Ouderkerk die aanstaande 
zondag ook nog hun tegenstan-
der is. Team 5 heeft slechts één 
keer verloren en één keer gelijk 
gespeeld. 
Het eerste team won met 5-3 van 
Olympia Haarlem en staat vierde. 
Team 2 won met 7-1 van ’t Gooi 
en staat met nog één wedstrijd 
te gaan nog steeds één punt 
voor op Vliegende Shuttle, die 
ook met 7-1 wonnen tegen BC 

Velsen. De wedstrijd aanstaan-
de zondag uit tegen BC Velsen 
(aanvang 14.00 uur in Sporthal 
Zeewijk) wordt dus zeer belang-
rijk. 
Het 3e team won afgelopen don-
derdag met 8-0 van Martinus 
Amstelveen team en is klaar met 
de competitie. Zij zijn als derde 
geëindigd. Zij wisten dit seizoen 
alleen van VSCA niet te winnen. 
Team 4 kan helaas, met nog één 
wedstrijd te gaan, geen kam-
pioen meer worden, ondanks 
slechts één verliespartij dit sei-
zoen. Concurrent Van Zijderveld 
heeft hun wedstrijden met gro-
tere verschillen gewonnen. 

Winkelgebied onder
de loep tijdens schouw
IJmuiden - Op donderdag 26 ja-
nuari vond een schouw plaats op 
en rond winkelgebied  Stadcen-
trum IJmuiden. Vertegenwoordi-
gers van de politie, winkeliers-
vereniging, brandweer, gemeen-
te en het Hoofd Bedrijfschap De-
tailhandel maakten een uitge-
breide rondgang door het win-
kelgebied. 
Een en ander vond plaats in het 
kader van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen, dat momenteel 
door de winkeliersvereniging in 
samenwerking met de andere 
partijen wordt gevolgd. Doel van 
het keurmerk is om te zorgen 

voor een schoon, heel en veilig 
winkelgebied. Tijdens de schouw 
werd dan ook gelet op zaken als 
veiligheid, bestrating, vuil, uit-
straling et cetra. Deze dag-
schouw was de derde activiteit in 
het kader van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen nulmeting. Er is 
al een ondernemersenquête uit-
gezet en er heeft een schouw in 
de avonduren plaatsgevonden. 
Uiteindelijk zullen al deze activi-
teiten tot concrete maatregelen 
moeten leiden om de veiligheid 
en uitstraling van het winkelge-
bied te behouden en waarnodig 
te verbeteren. 

Tafeltennisvereniging 
DOKO bestaat 60 jaar
Velsen-Noord - Op 4 december 
1951 is tafeltennisvereniging DO-
KO (Door Onderlinge Kracht Om-
hoog) opgericht in Velsen-Noord. 
De jaren na de oorlog liep de 
jeugd wat verloren rond. Ze wer-
den de ‘asfaltjeugd’ genoemd, om-
dat ze langs de weg hun vertier 
zochten. Jeugdclubs werden op-
gericht. Zo had je de ‘vrije jeugd’ 
onder leiding van kapelaan Lem-
mers. Daaruit is DOKO ontstaan. 
Op initiatief van kapelaan Lem-
mers kwamen vijf jonge mannen 
en vrouwen in de kamer van de 
kapelaan bij elkaar om de oprich-
ting van de tafeltennisclub DO-
KO te bespreken. Gerard de Reus 
werd voorzitter, Jaap van der Werf 
secretaris, Jo Loogman penning-
meester en Pim Vollaerts en Bep 
van Zanten bestuurslid. Er werd 
een werkgroep samengesteld om 
de benodigde spullen te regelen. 
De werkgroep bestond uit: Max de 
Boo, Jaap van der Werf, Pim Vol-
laerts, Jo Loogman, Jan Schoorl, 
Gerard de Reus, Hannie Vollaerts 
en Bep van Zanten. Er is gestart 
met spelen in de gymzaal van de 
meisjesschool.
Jarenlang is er fanatiek gesport, 
zowel recreatief als in competitie-
verband. Vele successen zijn be-
haald.

Wat voor de leden al die jaren 
vooral voorop staat is ontspanning 
en een gezellige avond. In al die 
jaren dat DOKO bestaat is dat tot 
op de dag van vandaag belangrijk 
geweest. Er is op verschillende lo-
caties in Velsen-Noord gespeeld 
en de laatste jaren van haar be-
staan heeft DOKO in De Mel ge-
speeld. Het was dan ook een grote 
teleurstelling dat de sporthal, waar 
DOKO speelde, verloren is gegaan 
na de grote brand in De Mel. Met 
grote inzet van een aantal leden 
en met dank aan de gemeente is 
het toch gelukt om snel een ver-
vangende locatie te vinden aan de 
Wijk aan Duinerweg in Beverwijk. 
Dankzij deze snelle oplossing kon 
DOKO de voorjaarcompetitie op 
tijd starten. Hierdoor is er ook be-
sloten het 60-jarig jubileumfeest 
door te laten gaan en te vieren op 
zaterdag 4 februari. 
Mede door steun van Tata Steel en 
de Rabobank is dit jubileumfeest 
tot stand gekomen. 
Wilt u ook gezellige sportie-
ve avonden meemaken bij DO-
KO kijkt u dan eens op de website 
en neem contact op met een van 
de leden van het bestuur. Zie ook 
www.ttvdoko.nl. Er wordt compe-
titie gespeeld op dinsdag en vrij-
dagavond. 

Geluidsoverlast Velserkom
Velsen-Noord - Vanaf het be-
gin dat de Velserkom is begon-
nen met het vervoeren, laden en 
lossen van staalschroot, ertsen 
en ruwijzer broodjes, in 1996, 
zijn er klachten over geluidsover-
last van bewoners uit IJmuiden-
Noord, met name uit de Wille-
brordstraat. Vooral met noordelij-
ke wind zijn er hoge geluidspie-
ken te horen van het dumpen van 
schroot in stalen laadbakken. Dit 
is hoorbaar tot ver in IJmuiden. 
Het door de Milieudienst IJmond 
in 2011 gemeten piekniveau van 
het geluid ligt op 75 dB(A). 
Velserkom heeft op verzoek 
van het wijkplatform een aantal 
maatregelen genomen zoals het 
plaatsen van geluidsschermen 
en er zijn afspraken gemaakt dat 
ze het schroot niet meer van gro-
te hoogte in de containers zou-
den laten vallen. Ondanks dat 
wordt er nog steeds overlast on-

dervonden en het wijkplatform is 
van mening dat er onvoldoende 
gehandhaafd wordt. De overlast 
wordt ervaren binnen het in de 
vergunning vastgelegde geluids-
venster van 07.00 tot 19.00 uur, 
maar ook vóór 07.00 uur en na 
19.00 uur vinden nog werkzaam-
heden plaats waarbij er geluids-
overlast is. 
Op het gebied van de vergun-
ning voor de Velserkom heeft 
Wijkplatform IJmuiden-Noord 
gehoord dat er het een en ander 
is veranderd. En het wijkplatform 
heeft van raadslid Johan van Ike-
len gehoord dat wensen van de 
Velserkom om specifieke maatre-
gelen tegen de geluidsoverlast te 
nemen gestrand zijn. 
Op woensdag 8 februari vanaf 
19.30 uur gaat Van Ikelen vertel-
len hoe de vork in de steel zit. De 
bijeenkomst is in De Spil. Aan-
melden is niet nodig.

Snuffelwinkel De 
Zonnebloem geopend
IJmuiden - Woensdag 1 februa-
ri werd om 10.00 uur snuffelwin-
kel De Zonnebloem aan de En-
gelmundusstraat 30 (hoek Wil-
lemsbeekweg) geopend.
De opbrengst van verkochte 
goederen is bestemd voor win-
kel- wandel- en dagtochtjes voor 
rolstoelgebonden medemensen 

in de gemeente Velsen. Het win-
kelpand is gratis ter beschikking 
gesteld door Ron van Zijl Kunst-
stofkozijnen en Herman van We-
tering Bouw. De openingstij-
den zijn van maandag tot en met 
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur 
en van donderdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Mini-seminar over
Het Nieuwe Werken
Velserbroek - Het Nieuwe 
Werken, wat is dat nu precies? 
Is het simpelweg thuiswerken 
of gaat het verder? Deze en an-
dere vragen worden op dins-
dag 21 februari beantwoord tij-
dens het mini-symposium dat 
accountantskantoor De Hooge 
Waerder en Witteveen.com sa-
men organiseren. Deelname is 
kosteloos.
Dat werkgevers niet meer om 
Het Nieuwe Werken (HNW) 
heen kunnen, is wel duidelijk. 
Door de toenemende drukte op 
de weg én de nieuwe moge-
lijkheden op virtueel gebied is 
het helemaal van deze tijd om 
het tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken te introduceren. Som-
mige werkgevers proberen zich 
er zelfs mee te onderscheiden.
Tijdens het mini-symposium in 
de showroom van Witteveen.
com in Velserbroek vertelt Ilse 
Danhoff (foto), manager HRM 
bij De Hooge Waerder, wat Het 
Nieuwe Werken precies in-
houdt, wat de voor- en nadelen 
zijn en hoe werkgevers er mee 
om kunnen gaan. 
Marcel van Oploo van Mar-

kant Office geeft uitleg over de 
praktische kant van Het Nieuwe 
Werken. Hij gaat onder meer in 
op de trends in HNW 2.0.
Meer weten over het mini-se-
minar Het Nieuwe Werken? Kijk 
dan op www.dehoogewaerder.
nl > nieuws/events. Aanmelden 
kan bij Suzanne Goeman van 
De Hooge Waerder, telefoon 
0251-229752 of e-mail sgoe-
man@dehoogewaerder.nl. Het 
mini-seminar duurt van 10.00 
tot 12.00 uur.

Rent-a-box en 
Self Storage 
ook op zondag 
geopend
Regio - Met ingang van februa-
ri 2012 is Rent a Box op verzoek 
van vele klanten ook geopend op 
de zondagen. Dus wie op zondag 
wil verhuizen is hier aan het juis-
te adres. Rent a Box is gevestigd 
bij de McDonalds en de Kwan-
tum aan de meubelboulevard te 
Beverwijk. Een aanhangwagen 
met huif gebruiken of een ver-
huisbus? Die zijn al te huur van-
af 25 euro. Wie een opslagruim-
te huurt, kan gratis gebruikma-
ken van vervoer. Tevens kan men 
hier terecht voor de voordeligste 
‘no tape’ verhuisdozen van 1,25 
per stuk. Iedereen is vanaf he-
den welkom om ook op de zon-
dag de vestiging te bezichtigen 
en te kijken wat Self Storage nu 
precies inhoudt. Er zijn al units te 
huur vanaf vijf euro per maand. 
Ideaal voor bijvoorbeeld archief 
of kerstspullen. Maar ook iets 
grotere units voor kampeerspul-
len, tuinmeubilair, skispullen of 
zelfs voor gehele inboedels be-
horen tot de mogelijkheden. Kijk 
op www.rentaboxopslag.nl of bel 
0251-222352 voor meer informa-
tie of ga langs op de vestiging. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-17.00  uur 
en zaterdag en zondag van 9.00-
13.00 uur. In het weekend kan 
men aangeven dat er een be-
zoek gebracht wordt aan Rent a 
Box waarna er gratis geparkeerd 
kan worden voor de deur.. 

Shop De Formule dicht
Na 18,5 jaar hebben wij, de ei-
genaren van van Shop de For-
mule op de Zuidarcade in 
IJmuiden, onze deuren moeten 
sluiten. Het laatste jaar was 
voor ons emotioneel, lichame-
lijk en vooral financieel zeer 
zwaar. Door de recessie, het 
anti-rookbeleid, het verdwijnen 
van de strippenkaart en de 
steeds ruimere openingstijden 
van de supermarkten werd het 
voor ons steeds moeilijker om 
een redelijke boterham te ver-
dienen. 
Wij hebben de laatste tien 
maanden van alles geprobeerd 
om de sluiting te voorkomen, 
helaas is dat ons niet gegund 
en niet gelukt. Ook het OV-op-
laadpunt, waar wij zes maan-
den voor gevochten hebben, 
bracht niet die extra omzet die 
wij nodig hadden. 
Onze winkel is al die jaren van 
06.00 tot 18.00 uur open ge-
weest om onze klanten van 
dienst te zijn. Martha is in die 
tijd vijf keer overvallen en heeft 

na de laatste overval ook nog 
een lichte hersenbloeding ge-
had, maar na amper vier we-
ken stond ze al weer in ‘haar’ 
winkeltje. Bij al de overvallen 
hadden de overvallers pech, ze 
heeft ze de winkel uitgejaagd 
of geslagen en zelfs gebeten, 
want haar motto was ‘Wat van 
ons is, daar blijf je met je po-
ten vanaf’. 
Voor ons breken nu onzekere 
tijden aan, maar zoals wij altijd 
zijn: wij slaan ons hier ook wel 
weer doorheen.
Toch willen wij iedereen nog 
een boodschap meegeven. 
Beste mensen, denk toch aan 
die kleine middenstander, 
want zonder u als klant kun-
nen ze niet overleven.
Voor al onze klanten: bedankt 
dat u bij ons in de winkel 
kwam. Toch vol trots en opge-
heven hoofd voor de 18,5 jaar 
groeten wij u.

Martha en Jos Meirmans
jg.meirmans@telfort.nl

Ondernemers studeren af
Velsen - Ondernemers ontvin-
gen op 30 januari in de Stads-
schouwburg Velsen hun di-
ploma voor het management-
programma ‘Rabobank mini-
Masters’. Het managementpro-
gramma voor managers en lei-
dinggevenden die alles uit hun 
onderneming willen blijven ha-
len.
Vanaf september 2011 hebben 
elf ondernemers hun kennis op 
verschillende vakgebieden bij-
gespijkerd.  
De Rabobank miniMasters is 
een kort, intensief en praktijk-
gericht programma dat is sa-
mengesteld in samenwerking 
met Business School Neder-
land. Onder begeleiding van 
gespecialiseerde docenten met 
ruime praktijkervaring wordt 
tijdens acht avondbijeenkom-
sten dieper ingegaan op vak-
gebieden waar een onderne-
mer dagelijks mee te maken 
heeft. 
Net als in alle MBA- en ma-
nagementopleidingen van 
Business School Nederland 
staat ook in dit programma de 
leermethodiek ‘Action Lear-
ning’ centraal. Leren door the-
orie toe te passen in de dage-
lijkse praktijk en door uitwisse-
ling van ervaringen met mede-

cursisten en docenten.
,,Wij zijn in september 2011 ge-
start met de eerste miniMas-
ters voor ondernemers van 
onze bank”, vertelt Daniëlle 
Braamhaar, directeur bedrijven. 
,,Vanavond tijdens de afsluiten-
de diploma-uitreiking van het 
programma en in de afgelopen 
maanden, heb ik positieve re-
acties ontvangen van de deel-
nemers. Je legt je als onderne-
mer in dit programma voor kor-
te tijd vast en je boekt snel re-
sultaten door de praktische en 
interactieve lessen.”
Omdat dit programma een suc-
ces is, biedt de bank ook in 
2012 weer de Rabobank mini-
Masters aan. De nieuwe editie 
start in september 2012, waar 
ondernemers zich voor kunnen 
aanmelden via de website. 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken vindt het belangrijk de 
goede relatie met haar klanten 
te behouden en versterken. Zij 
dragen daarom graag bij aan 
het realiseren van de huidige 
en toekomstige ambities van 
hun ondernemers. Dit doen zij 
onder andere door onderne-
mers in de gelegenheid te stel-
len om aan het miniMasters 
programma deel te nemen. Zie 
ook www.rabobank.nl/velsen.

HHI hoofdsponsor 
damesvolleybaltoernooi
Velserbroek - HHI–Metaal-
werken uit Haarlem is ook de 
komende twee jaar hoofdspon-
sor van het traditionele Dames 
straten zaalvolleybaltoernooi 
Velserbroek. Het sponsorcon-
tract zal binnenkort worden on-
dertekend. 
Aangestoken door het enthou-
siasme van de organisatoren 
tijdens de onderhandelingen 
over verlenging van de sponso-
ring besloot directeur Jos Baars 
van HHI metaalwerken uitein-
delijk de naam van zijn bedrijf 
nog ten minste twee jaar aan 
het jaarlijkse sportfestijn te ver-
binden.
Mede door het positieve re-
sultaat van de besprekingen 
staat het nu al vast dat op za-
terdag 13 oktober rond de klok 
van 14.00 uur de eerste bal in 
het kader van het negende HHI 
Metaalwerken Damesstraten-
zaalvolleybaltoernooi zal wor-
den geserveerd in sporthal Het 
Polderhuis te Velserbroek. Van-

af 21.00 uur zal na de prijsuit-
reiking in de kantine van het 
Polderhuis weer een fantasti-
sche feestavond plaats vinden. 
Dat de drijvende krachten ach-
ter het Dames straten zaalvol-
leybaltoernooi blij zijn met de 
verlenging van het sponsorcon-
tract, behoeft amper betoog. 
Temeer omdat de economie on-
der druk staat en het bedrijfs-
leven dientengevolge geneigd 
is kritisch te kijken naar de uit-
gaven, waarbij sponsoring in de 
regel als een van de eerste be-
zuinigingsposten in beeld komt. 
Vanaf het begin van het dames 
straten zaalvolleybaltoernooi is 
HHI-Metaalwerken smederij & 
constructiebedrijf uit Haarlem 
een zeer enthousiaste sponsor. 
HHI-Metaalwerken uit Haar-
lem heeft in 2009 het hoofd-
sponsorschap overgenomen 
van Nieuw Velsen Makelaardij 
uit Velserbroek die een maand 
voor het toernooi failliet ging. 
Zie ook www.straatvolley.nl. 

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week vrijdag op 
de Amsterdamseweg (N202) 
gecontroleerd op te hard rijden.
Van de ruim 600 passeren-
de voertuigen reden er 40 har-

der dan de daar toegestane 80 
km/u. Hoogst gemeten snel-
heid was 111 km/u. Alle be-
trokkenen kunnen binnenkort 
een bekeuring op de deurmat 
verwachten.

40 keer te hard

IJmuiden - Dinsdagochtend 
is bij een 87-jarige man aan de 
Lange Nieuwstraat geld wegge-
nomen door een man die zich 
voordeed als controleur van 
gaskachels. De man belde rond 
10.45 uur aan bij de bejaarde 
man die hem binnenliet. De man 
deed alsof hij de gasdruk kwam 
meten en vroeg of de 87-jari-
ge man in de keuken het for-
nuis aan wilde doen. Terwijl de 
bejaarde man dat deed, liep de 
controleur het huis uit. Even later 
bleek dat hij een geldbedrag uit 
het huis had weggenomen.

Babbeltruc
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Hergebruik 
oude graf-
stenen
Elke begraafplaats heeft zijn ei-
gen regeltjes, vastgelegd in een 
verordening of reglement, maar 
meestal wordt een graf voor 20 
jaar in bruikleen gegeven ofte-
wel verhuurd aan een familie. 
Binnen de familie wordt een 
persoon aangewezen als zijnde 
rechthebbende van het graf. 
Deze persoon is aanspreekpunt 
voor de begraafplaats en de 
rechthebbende beslist uitein-
delijk wat er met het graf en de 
grafsteen gebeurt. 
Als de rechthebbende verhuist 
of overlijdt, is het erg belang-
rijk om dit door te geven aan 
de begraafplaats en eventueel 
een nieuwe rechthebbende aan 
te wijzen. Gebeurt dit niet dan 
kan dit leiden tot zeer gevoe-
lige situaties, bijvoorbeeld bij 
het eindigen van de termijn van 
de grafhuur. In eerste instan-
tie zal de begraafplaats moeite 
doen om de nabestaanden op 
het spoor te komen door een 
brief te schrijven. Als daar niet 
op wordt gereageerd kan een 
tijdlang een bordje op het graf 
worden geplaatst. Verder kan de 
begraafplaats niet gaan, omdat 
vanuit de wet op de bescher-
ming persoonsgegevens niet 
zomaar gegevens bij de ge-
meente kunnen worden opge-
vraagd. Als de speurtocht niets 
oplevert, vervalt het grafrecht 
en heeft de begraafplaats het 
recht het graf te ruimen. Op dat 
moment wordt de begraafplaats 
eveneens eigenaar van de door 
de familie zorgvuldig gekozen 
en duur betaalde grafsteen.
En dat terwijl in principe de 
rechthebbende eigenaar is van 
de steen. Die mag voordat het 
grafrecht is verstreken de graf-
steen mee naar huis nemen 
en er mee doen wat hij wil. De 
steen kan bijvoorbeeld in de tuin 
worden gelegd en daar dienst 

doen als herdenkingsplek. Er 
kunnen lichtjes op worden ge-
zet die op bijzondere dagen 
branden. Er zijn ook mensen 
die de oude grafsteen gebrui-
ken als tafelblad. Uit hygiënisch 
oogpunt kan er een glazen plaat 
overheen worden gelegd.
Of de steen kan worden gesle-
pen en als ‘tweedehands steen’ 
worden aangeboden voor her-
gebruik. Wel zal dan eerst kri-
tisch gekeken moeten worden 
naar de conditie van de steen. 
Een grafsteen is een natuurpro-
duct dat kan slijten en is niet 
voor de eeuwigheid gemaakt.
Als de familie de steen achter-
laat op de begraafplaats, wordt 
hij in de meeste gevallen ver-
gruisd om vervolgens in de 
wegenbouw te worden herge-
bruikt.
Op begraafplaats Zorgvlied in 
Amstelveen is een wandelpad 
aangelegd dat volledig bestaat 
uit oude grafstenen het z.g. ‘zer-
kenpad’.
Hiermee wordt meegewerkt aan 
het doorbreken van het taboe 
om oude grafstenen te herge-
bruiken. In theorie spreekt het 
veel mensen aan, zeker ook 
vanuit milieuaspecten, om de 
oude grafsteen te hergebruiken. 
Maar de praktijk? Want wie kent 
iemand met een oude grafsteen 
in de tuin of een oude graf-
steentafel?  

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Herbouw Terras erg laat
Santpoort-Noord - Velsen Lo-
kaal wil van het college we-
ten waarom de herbouw van het 
dorpshuis in Santpoort-Noord 
Het Terras zolang moet duren. 
Zeker nu een wethouder zegt, dat 
het mogelijk moet zijn om binnen 
een halfjaar een bouwplan te ma-
ken, zelfs als het nog niet in een 
bestemmingsplan staat.
In 2006 was er al een plan voor 
nieuwbouw van Het Terras in 
combinatie met woningbouw. 
Maar toen brandde op 29 maart 
2007 Het Terras af. April 2007 
lag er een aanbod voor herbouw 
met woningen. In november van 
dat jaar stemde de raad in met 
een Ruimtelijk Functioneel Kader 
(RFK). In de begroting voor 2008 
stond geld gereserveerd en sa-
men met ruim 1 miljoen verzeke-

ringsgeld  kon de herbouw gaan 
beginnen. Helaas bleef het col-
lege dralen met het gunnen van 
de uitvoering. Die komt uiteinde-
lijk in handen van Woningcorpo-
ratie Brederode. Eind 2011 wordt 
in het wijkplatform Santpoort-
Noord gemeld, dat definitie-
ve bouwtekeningen op het stad-
huis liggen. Als dit doorgaat zal 
de bouw half 2013 kunnen begin-
nen. De bouwtijd zal wel een jaar 
duren en dan staat er in het voor-
jaar van 2014 een nieuw dorps-
huis. Dat is 7 jaren na de brand. 
Is dat nog slagvaardig optreden 
te noemen? Of komt er nog een 
uitstel, omdat het gereserveerde 
geld met de ruim 1 miljoen van de 
verzekering niet meer in de ge-
meentelijke financiën staat? Lees 
ook: www.velsenlokaal.nl.

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Het Hofstede 
biljarttoernooi is inmiddels vier 
weken aan de gang en na een 
enerverende strijd zijn nu ook de 
finalisten van poule B bekend. 
De uitslagen van de dit week-
end gespeelde wedstrijden wa-
ren IJmuiden – Terras (78 – 87), 
Hofstede B – Dukdalf (77 – 74) 
en Dukdalf – IJmuiden (85 – 88).
In poule B eindigden de teams 
van het Terras (265 punten) en 
IJmuiden (247 punten) als een 
en twee, gevolgd door Hofstede 
B en de Dukdalf. Deze twee laat-
ste eindigden qua punten (231) 
gelijk maar door het onderlinge 
resultaat eindigde het team van 
de Hofstede B vóór Dukdalf in 
de poule. 
De finalisten van poule A, te we-
ten Hofstede A en Moerberg 
waren vorig weekend al bekend. 

Een en ander resulteert in de 
volgende finalepartijen die op 
zaterdag 4 februari worden ge-
speeld. Om de eerste en twee-
de plaats strijden de teams van 
Hofstede A en het Terras. De-
ze wedstrijd begint ’s middags 
om 13 uur. ‘s Morgens om 9 uur 
spelen de Moerberg en IJmui-
den om de derde en vierde 
plaats. De overige teams zijn uit-
gespeeld.
Direct na afloop van de middag-
partijen vindt de prijsuitreiking 
plaats. Zowel voor het winnen-
de team als voor de beste spe-
ler van het toernooi is een fraaie 
wisselbeker beschikbaar. Voor 
belangstellenden staat de deur 
van het wijksteunpunt de Hof-
stede zoals gedurende het ge-
hele toernooi het geval, gastvrij 
open.

Wintersportkledingbeurs
bij KHC Strawberries
Driehuis - Op zaterdag 4 fe-
bruari staat alles bij Hockey-
club de Strawberries in het te-
ken van de winter en de win-
tersport. In het clubhuis wordt 
dan een tweedehands winter-
sportkledingbeurs georgani-
seerd. Deze beurs is  bedoeld 
voor iedereen die goede kle-
ding zoekt voor de wintersport 
of voor het Hollandse winterse 
weer. Iedereen is tussen 10.30 
en 12.30 uur van harte welkom 
in het clubhuis van de Straw-
berries, Waterloolaan 1. De op-
brengst van de kledingverkoop 

is bedoeld 30% voor de club, 
de andere 70% is voor de ver-
koper. 
Wie nog goede wintersportkle-
ding, accessoires, ski’s, schaat-
sen en dergelijke heeft, kan dit 
verkopen tijdens deze beurs 
en daarmee een bijdrage doen 
aan de club. Het inleveren van 
spullen kan tot vrijdagmid-
dag 16.00 uur. Voor meer infor-
matie of het inleveren van uw 
spullen kunt u contact opne-
men met Martine, telefoon 06-
53891684 of Marleen, telefoon 
06-50531576. 

Puinruimen 
Velserend
Santpoort-Zuid - GroenLinks 
heeft antwoord van het colle-
ge gekregen op vragen die zij 
hebben gesteld over het puin 
op Velserend. Door het faillis-
sement van de ontwikkelaar is 
men op het terrein van Velse-
rend blijven zitten met de puin-
hopen. GroenLinks wil weten 
of de gemeente rechtsmidde-
len heeft om het puin te laten 
opruimen. Wethouder te Beest 
laat weten zeker te kunnen 
optreden, al gaat het om een 
complexe situatie. Doordat het 
college uiterst zorgvuldig met 
deze bijzondere omgeving wil 
omgaan is bovendien vertra-
ging opgetreden. 
Omdat de situatie ingewik-
keld is, moest het college ook 
zoeken naar de juiste juridi-
sche weg. Inmiddels hebben 
zij van de verantwoordelijk par-
tij geeist dat binnen drie weken 
wordt gestart met het oprui-
men. Als dat niet gebeurt kan 
het college zelf opdracht ge-
ven om het puin op te ruimen. 
De kosten hiervan kunnen mo-
gelijk verhaald worden op de 
ontwikkelaar of zijn verzeke-
ring. De wethouder zegt ver-
der dat ook burgers zelf naar 
de rechter kunnen stappen om 
van de verantwoordelijke partij 
te eisen dat er op korte termijn 
wordt opgeruimd. 

Act met ‘Vier 
vrouwen’
IJmuiden - Toneelvereniging 
Act speelt op maandag 13 en 
dinsdag 14 februari in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257, 
het stuk ‘Vier vrouwen’, ge-
schreven door Eric Schnei-
der, onder regie van Hanneke 
Schipper. De drie zussen Cora, 
Berthe en Lisa zijn na de dood 
van hun ouders in het ouder-
lijk huis blijven wonen. Ber-
the was even getrouwd, maar 
kwam weer terug. 
De drie hebben elk hun eigen-
aardigheden en leven niet echt 
in harmonie met elkaar sa-
men. Hun Amerikaanse nicht-
je Judy, die komt logeren, zorgt 
ook voor de nodige spannin-
gen. Helemaal als ze gaat da-
ten met buurman Theodoor, 
die even oud is als haar ei-
gen vader. Bovendien heeft ie-
der van de drie zusters op haar 
eigen manier ‘iets’ met Theo-
door. Buurvrouw Ducroo wil 
graag weten wat er allemaal 
gebeurt en belt om de haver-
klap op. Dan is er aan het ein-
de een onverwachte wending. 
Dit toneelstuk heeft alles in 
zich: spanning, humor, ontroe-
ring en veel verrassende mo-
menten.
Aanvang 20.30 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro. Reserve-
ren kan bij Act, telefoon 06-
42106818, of bij het Witte The-
ater, telefoon 0255-521972.

Witte Theater
Boucers in Stage Café
IJmuiden - De roemruch-
te Haarlemseformatie de Bou-
cers is weer op oorlogspad. De 
Boucers zijn ooit begonnen als 
feestskaband in de traditie van 
de Britse ‘80, skagolf, en zijn 
geïnspireerd door onder an-
dere the Beat en de Specials, 
maar door andere stijlen te in-
trigeren in hun muziek hebben 
de Bouncers een geheel eigen 
sound voorbij het ska ontwik-

keld. De Bouncers doen alles 
uit enthousiasme, waarbij de 
interactie met het publiek voor-
op staat, de leadgitaar, voca-
len en de blazerssectie worden 
in de rug gesteund door een 
strakke ritmetrein, het is dan 
ook moeilijk voor het publiek 
om stil te blijven staan! Het Sta-
ge Café start om 17.30 uur in 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257. De toegang is gratis.
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Sportplaza’s Winterwandeling 
weer een groot succes
IJmuiden – De jaarlijkse winter-
wandeling van SportPlazaClub 
Velsen kreeg zaterdag een heel 
feestelijk tintje. Een aantal leden 
had namelijk bedacht dat de ei-
genaren Agnes en René Wijnal-
da wel een cadeautje verdienden 
ter ere van het vijfjarig jubileum. 
En wat is dan een mooier mo-
ment dan tijdens de traditionele 
winterwandeling over het strand 
naar Parnassia? 
Heel voorzichtig hebben een 
aantal leden andere sportieve 
leden gepolst, zodat Agnes en 
René er niets van zouden mer-
ken. De spontane reacties wa-

ren zo positief dat het cadeau-
tje een wat groter budget kreeg 
dan wie dan ook had verwacht. 
En tijdens de lunch op Parnassia, 
werden René en Agnes verrast 
met een prachtig geschenk: een 
volledig verzorgde overnachting, 
met diner en ontbijt, en een be-
zoek aan de musical Soldaat van 
Oranje. Heel blij waren zij ook 
met het mooie gastenboek waar-
in leden wat persoonlijke woor-
den aan de sportschoolhouders 
schreven.
,,Het leuke is dat ons oudste lid, 
Tilly, en een van onze nieuwere 
leden, Jolanda, dit samen heb-

ben uitgewerkt en dat ze zo’n 
leuke reactie van alle andere le-
den kregen. Hierbij willen wij al-
le leden van SportPlazaClub Vel-
sen bedanken voor het fantasti-
sche cadeau dat wij hebben ge-
kregen. 
Dat is nou het clubgevoel, nét 
even anders”, aldus Agnes en 
René. Jolanda Sluijk vond dat 
de twee wel meer verdienden 
dan ‘een kaartje’: ,,Het zijn zul-
ke leuke mensen. En de sfeer bij 
SportPlazaClub is geweldig, heel 
open. Zij maken een feestje van 
het sporten. Nu hebben wij ze 
een feestje terug gegeven.’’

Piet Kamphuis met pensioen
IJmuiden - Voor Piet en Tinie 
Kamphuis gaat de komen-
de tijd het nodige veranderen. 
Piet, in zijn werkzame leven 
de afgelopen jaren als horeca 
accountmanager in dienst bij 
Drankengroothandel Boone-
kamp in Leiden is, op 20 janua-
ri van dit jaar, 65 geworden. En 
dat houdt in dat  er een einde 
is gekomen aan zijn dagelijkse 
bezoeken aan horecagelegen-
heden in de regio vanwege zijn 
pensioen gerechtigde leeftijd.

Piet Kamphuis is zijn carrière in de 
horeca  begonnen in 1968 bij Deu-
dekom’s Drankenhandel in IJmui-
den waar hij tot 1977, eerst als ver-
tegenwoordiger en later als di-
rectielid, heeft gewerkt. Door ver-
schillende oorzaken was dit be-
drijf niet langer levensvatbaar en 
werd het in 1977 door Boonekamp 
overgenomen waarbij Piet even-
eens zijn overstap naar dit bedrijf 
maakte.
Bij Drankengroothandel Boone-
kamp, die een relatiekring heeft 
die zo’n 60 kilometer rondom Lei-
den ligt, had Piet Kamphuis de su-
pervisie over de horeca bedrijven 
in de regio IJmuiden, Haarlem, 
Santpoort, Driehuis, Badhoeve-
dorp en Zandvoort. In deze regio 

heeft hij, succesvol, de diverse bie-
ren van Grolsch aan de man weten 
te brengen. ,,Maar’’, zegt hij, ,, de 
afgelopen jaren is er toch een dui-
delijke kentering merkbaar gewor-
den. Was het voorheen toch in be-
langrijke mate bier dat er gedron-
ken werd, de afgelopen jaren zien 
we toch een verschuiving rich-
ting wijn en andere drankjes. We 
hebben nu zelfs koffie in het leve-
ringsprogramma’’. Afgelopen don-
derdag was zijn laatste werkdag 
die hij, bij thuiskomst, samen met 
zijn vrouw heeft afgesloten met 
een fles champagne die hij nog 
ergens in voorraad had.   
Een gesprek met Piet Kamphuis 
wordt al snel een gezellig samen-
zijn waarbij de ene na de andere 
anekdote over tafel komt die hij, 
thuis aan de eettafel en onder het 
genot van een goede sigaar, aan-
stekelijk weet te vertellen. Na een 
dergelijk werkzaam leven, met 
heel veel contacten, zal het le-
ven na zijn pensionering nu toch 
een andere wending gaan nemen. 
Piet zegt desgevraagd: ,, Dat rea-
liseer ik me ook, maar de komen-
de maanden wil ik eerst, samen 
met mijn vrouw, proberen te wen-
nen aan onze nieuwe situatie en 
me gaan bezinnen op een eventu-
ele andere invulling van mijn vrije 

tijd. Mogelijk kan ik in mijn huidi-
ge branche, na zoveel jaar erva-
ring, hier en daar nog wat advie-
zen geven.  Maar als ik leuk vrijwil-
ligerswerk kan vinden is dat mo-
gelijk ook een overweging’’.
Op dinsdag, 7 februari aanstaan-
de zal er bij Stempels op het Klok-
huisplein 9 in Haarlem door zijn 
werkgever, Boonekamp, van 16:00 
tot 18:00 uur ter gelegenheid van 
zijn pensionering nog een feeste-
lijke afscheidsborrel worden geor-
ganiseerd. (Joop Waijenberg)

Inloophuis Kennemerland
Verwendag en infomarkt 
voor kankerpatiënten
Santpoort-Noord - Zaterdag 4 
februari is er een Verwendag en 
informatiemarkt voor mensen met 
kanker en hun naasten in het Fi-
gee Innovatie Theater in de Waar-
derpolder, Haarlem. Dit is een ac-
tiviteit van Inloophuis Kennemer-
land dat op 1 april haar deuren 
officieel opent aan Wulverderlaan 
51 in Santpoort-Noord.
Op dit moment wordt er flink ver-
bouwd en is men druk bezig
met de inrichting, zodat ze straks 
vol trots hun gasten kunnen ont-
vangen op een veilige en warme 
plek. Inmiddels lopen er al een 
aantal activiteiten, zoals de lot-
genotencontactgroep en het koor 
Zingen voor je Leven, een initia-
tief van stichting Kanker in Beeld 
(nieuwe leden van harte welkom).
Inloophuis Kennemerland wil 
vanaf de start vier dagdelen haar 
deuren openen, te weten: dins-
dagochtend, dinsdagmiddag, 
donderdag– en vrijdagochtend.  
Zij willen een laagdrempelige 
plek realiseren waar alle mensen 
die direct of indirect met kanker 
te maken hebben elkaar kunnen 
ontmoeten.
Zij kunnen er terecht voor ver-

schillende activiteiten, een luis-
terend oor, het opdoen van ken-
nis en uitwisselen van (eigen) er-
varingen of gewoon een kop kof-
fie aan de keukentafel. Kortom: 
het Inloophuis zal een plek wor-
den waar men lief, leed en leven 
met elkaar kan delen.
In de aanloop naar de opening 
organiseren zij een Verwendag- 
met informatiemarkt op 4 februa-
ri in het Figee Innovatie Theater in 
Haarlem ( Waarderpolder).
Deze dag wordt geheel gratis 
aangeboden. Familie, vrienden en 
kinderen zijn ook van harte wel-
kom. Voor meer informatie en 
ontwikkelingen zie www.inloop-
huiskennemerland.nl. U kunt zich 
dan ook inschrijven voor diver-
se workshops. Inloophuis Kenne-
merland is nog op zoek naar vrij-
willigers. Zij zoeken gastvrouwen/
heren voor het begeleiden van di-
verse activiteiten. Daarnaast no-
digen zij ook chauffeurs en vrij-
willigers voor onderhoud- en/of 
schoonmaak werkzaamheden uit 
om te reageren. Voor meer infor-
matie, aanmelding of vragen kunt 
kan men mailen met info@inloop-
huiskennemerland.nl.

Resultaten Tata Chess 
Tournament 2012
Velserbroek - Het Tata Steel 
Chess Tournament in Wijk aan 
Zee is weer ten einde. In de Groot-
meester Groep A is de onbekende 
Aronian eerste geworden, super-
talent Carlsen tweede, Lock van 
Wely werd negende en de andere 
Nederlander, Giri, eindigde verras-
send als laatste met 4,5 punt. 
Jan Timman in Groep B, die bij zijn 
rentree werd beloond met een luid 
applaus, eindigde op de negende 
plaats met 6 punten. 
Bij de tienkampers die een hele 
week vrij hadden genomen voor 
dit evenement, deden er zes van 
Schaakclub Santpoort uit Velser-
broek mee, te weten Wim Eveleens 
in 2D, die net als Leo Kruisselbrink 
7A een vliegende start had. He-

laas konden zij deze lijn niet voort-
zetten, beiden eindigden netjes 
op een vijfde plaats. Gijsbert de 
Bock in groep 6A, heeft een zeer 
goed toernooi gespeeld, hij werd 
tweede met 5,5 uit 9 en een ra-
ting van +80. Rob Buschman in 6H 
werd zesde met 5 uit 9 en kreeg er 
+59 bij. Rob van Zwieten en Ro-
nald Hoekstra konden geen pot-
ten breken en werden beiden laat-
ste. Santpoort is helaas uit de be-
ker, tegen KC met onder andere 
Miquel Admiraal. Santpoorter Pe-
ter de Roode won en Piet Peelen 
en Martijn de Roode hadden goe-
de winstkansen maar bleven ste-
ken in remise 2-2, bij het vlugge-
ren werd het 4-0. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.
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Mini’s IJmuiden 
nog altijd 
ongeslagen
Velsen-Zuid – Na het gelijk-
spel tegen EDO van vorige 
week traden de mini’s van VV 
IJmuiden afgelopen zaterdag 
aan tegen VSV Velserbroek. De 
ijzige kou trotserend stonden 
beide teams tegenover elkaar 
om de toeschouwers te trak-
teren op een verwarmend pot-
je voetbal. Direct na de aftrap 
ging Cas Peetoom in volle vaart 
op het doel af. Helaas mistte hij 
het net. Fabricio de Haas stond 
eerst zijn mannetje in de ver-
dediging maar zag ineens zijn 
kans; met een harde knal nam 
hij de openingstreffer voor zijn 
rekening. VSV voelde zich hier-
door niet geïntimideerd en ging 
direct in de aanval. IJmuiden 
wist goed om te gaan met dit 
herstel en speelde de bal naar 
voren. Levi Kiewiet kreeg de 
bal goed aangespeeld op de 
slof. Met een prachtige lob par-
keerde hij de bal in de krui-
sing; 2-0. IJmuiden bleef aan-
vallend spelen maar de kee-
per van VSV stond zijn man-
netje. De Haas probeerde een 
derde goal te maken maar trof 
geen doel. VSV lukte dit wel en 
zo werd het 2-1. IJmuiden zak-
te een beetje in en nam een af-
wachtende houding aan. Dit 
bracht VSV met 2-2 direct terug 
in de wedstrijd. Na de rust pak-
te Peetoom de leiding en maak-
te de 3 en ook de 4-2. Kelvin ‘de 
tank’ Haasnoot deed hier met 
5-2 een schepje bovenop. VSV 
wilde nog niet van een onder-
gang weten en gaf kordaat res-
ponse met de 5-3 en de 5-4. 
Dat het de wedstrijd van Peet-
oom was bleek wel uit de drie 
doelpunten die hij als antwoord 
op het tegenspartelen van VSV 
gaf. Haasnoot deelde tenslot-
te de genadeklap uit door de 
eindstand op 8-5 te brengen. 
Helaas konden de prachtige 
treffers van onder andere Se-
muel van Zelm en Tom Koster 
niet voorkomen dat de penal-
tyserie met 3-5 in het voordeel 
van VSV werd beslist.

TOV organiseert 
proefles tennis
Velserbroek - Tennis Organisatie 
Velsen (TOV) verzorgt al jarenlang 
de tennislessen en trainingen 
voor onder andere LTC Brederode 
in Santpoort. Naast de tennisles-
sen die de kinderen krijgen, ver-
zorgt de vereniging een leuk en 
aansprekend tennisprogramma in 
de zomermaanden, met heel veel 
verschillende recreatieve tennis-
activiteiten. 

Het nieuwe tennisseizoen 2012 
gaat in april weer beginnen. Om 
jeugd in de leeftijd van 5 tot en 
met 9 jaar de kans te geven de 
tennissport eens te proberen, 
organiseert Tennis Organisa-
tie Velsen in samenwerking met 
LTC Brederode  een super leuke 
proefles. 
Deze tennisles wordt gegeven op 
zaterdag 18 februari van 17.00 tot 
18.00 uur in Tenniscentrum Vel-
serbroek. Onder leiding van de 
trainers van Tennis Organisatie 
Velsen gaan we een uur lang la-
ten zien hoe een tennisles werkt. 
Kinderen die nog geen lid zijn van 
een tennisvereniging kunnen zich 
ter plaatse opgeven. Het enige 
dat de kinderen mee moeten ne-
men zijn schone (sport)schoenen, 
zonder zwarte zool, voor de rest 
van het materiaal wordt gezorgd. 
De kosten bedragen 6 euro. Als je 
daarna lid wordt van LTC Brede-
rode dan krijg je de 6 euro terug.
Wil je hieraan meedoen? Grijp dan 
deze kans en meld je voor vrijdag 
17 februari aan via john@tennis-
velsen.nl of bel 06-54973661.

Senioren Caroussel
bij Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Alweer ze-
ker drie jaar geleden is het dat 
bij Kennemergaarde het idee 
werd geopperd om met de ei-
gen lesgroep mee te doen aan 
een Caroussel wedstrijd. Iedere 
groep krijgt dan in zijn/haar les 
met de groep een paar keer de 
kans om te oefenen. Ook dit jaar 
is hier door iedereen weer reu-
ze enthousiast op gereageerd, 
en was het een zeer gekleurd 
en leuk aangekleed geheel! Ie-
dere groep spreekt dan samen 
af wat het thema wordt en kiest 
zijn muziek uit. Aan variatie ont-
brak het niet: er waren kerst-
meisjes aanwezig, maar ook pi-
raten en middeleeuwse dames. 
Ook was er erg veel publiek en 
dat maakte het een zeer gezelli-
ge dag. Er was een lichte en een 
zware poel. De puntenverdeling 
is: In de lichte poel: De les van 
donderdagochtend 11.00 uur 
had 54.5 punten. De les van don-
derdagavond 22.00 uur had 54.2 
punten, en vrijdagavond 20.00 
had 52.8 punten. De zware poel 
was als volgt verdeeld: de les 
van vrijdagavond 19.00 uur 59.2 
punten, dinsdagochtend 10.30 
uur 58.8 punten, dinsdagavond 
19.00 uur 56.5 punten, donder-
dagavond 19.00 uur 55.3 punten, 
woensdagavond 20.00 uur 55.0 
punten, donderdagavond 22.00 

uur 53.5 punten, dinsdagavond 
20.00 uur 53.0, zondagochtend 
08.30 uur 52.8, woensdagavond 
19.00 uur 52.8, zaterdagochtend 
08.30 uur 52.5 en zaterdagoch-
tend 10.30 uur had 50.8 punten. 
De orginaliteitsprijs is gegaan 
naar de groep van woensdag-
avond 20.00 uur, mooi gekleedde 
buikdanseressen. Na een week-
end vol gezelligheid, zal komen-
de zondag in het teken staan van 
een springcompetitie.

Succesvolle wedstrijd bij 
Danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
avond organiseerde danscen-
trum ter Horst alweer voor de elfde 
keer een ballroomwedstrijd in haar 
school aan de Trompstraat.
Mede dankzij een aantal vrijwilli-
gers en jurylid Julie Fryer (veelvou-
dig en voormalig Wereld Kampioe-
ne) werd het een topavond met 
klinkende resultaten voor de dan-
sers van danscentrum ter Horst.
Bij de eerstejaars leerlingen wer-
den Simon met Anneke en Mike 
met Brettney respectievelijk twee-
de en eerste. Bij de tweedejaars 
leerlingen werd Rene met Petra 
eerste. Jan met Mandy en Edwin 
met Yvette werden bij de vierde-
jaars leerlingen respectievelijk 
derde en eerste. Ook bij de open 
klasse (voor leerlingen die langer 
dan vier jaar dansen) succes: Pas-
cal met Netanja werden eerste.
Na de officiële wedstrijd werd er 
nog gestreden om het superkam-
pioenschap. Bij deze funwed-

strijd worden alle dansers van de 
deelnemende dansscholen en al-
le jaargangen gekoppeld aan een 
andere danser en mag men pro-
beren de jury te beïnvloeden (wat 
toch niet lukt).
Nou dat heeft het jurylid geweten. 
Van flessen wijn tot zelfs een auto 
werd haar aangeboden (ze heeft 
het na afloop natuurlijk weer terug 
gegeven). Het geschreeuw van 
wie er moest winnen was dan ook 
niet van de lucht. Uiteindelijk won 
Ivan de Krijger (van dansschool 
Biersteker uit Heerhugowaard) 
met Netanja Hillege (van Dans-
centrum Ter Horst) deze presti-
gieuze prijs. Het eerste deel van 
de avond was dus serieus en het 
tweede deel was voor de lol. En lol 
hebben de mensen gehad. Er is 
enorm veel gelachen en de com-
plimenten vloeiden rijkelijk. 
Zo blijkt maar weer dat dansen, 
naast dat je wat leert, ook heel erg 
leuk kan zijn. 

Teams Badmintonclub 
IJmond kampioen
IJmuiden – De badmintonners 
van het 2e team en het 5e team 
van BC IJmond zijn kampioen 
geworden.
Team 2, uitkomend in de 3e 
klasse district, moest afgelopen 
zondag met minstens 7-1 win-
nen van Velsen om zeker te zijn 
van het kampioenschap. Con-
current Vliegende Shuttle had 
vrijdag al gespeeld, maar de 
uitslag was bij de IJmonders 
nog niet bekend. 
De 7-1 winst werd gehaald en 
later bleek Vliegende Shuttle 
met 5-3 te hebben gewonnen 
van ’t Gooi, wat twee games 
te weinig was. Team 5 was met 
nog één wedstrijd te gaan al 
niet meer in te halen door con-

current Ouderkerk. Afgelopen 
zondag was de 4-4 tegen Ou-
derkerk dan ook niet meer van 
belang. 
Het eerste team is geëindigd op 
een derde plaats in de 2e klas-
se district, gelijk in punten met 
Arcade uit Almere. Het 3e team 
is op een derde plaats geëin-
digd. Zij wisten dit seizoen al-
leen van VSCA niet te winnen. 
Team 4 is tweede geworden. 
Met slechts één verlieswed-
strijd en één gelijkspel, concur-
rent Van Zijderveld verloor één 
keer en speelde drie keer ge-
lijk, werd de strijd om de kop-
positie met de Amstelveners 
beslist door het aantal gewon-
nen games. 

Regio - Op de Kanaalweg ont-
stond vorige week donderdag-
ochtend omstreeks 11.15 uur 
een aanrijding waarbij twee au-
to’s betrokken waren. Bij de aan-
rijding raakten twee personen 
licht gewond, het is niet bekend 
of zij naar een ziekenhuis ver-
voerd moesten worden.

Aanrijding

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Eerste ‘Rinus Rocks’ 
met MIS en The Town
Velserbroek - ‘Rennen en roc-
ken in het Polderhuis’. Onder dit 
motto vindt op zaterdag 11 fe-
bruari de eerste editie plaats van 
Rinus Rocks: een avond waarop 
sport en livemuziek elkaar afwis-
selen in de sporthal en het ca-
fé van het Polderhuis in Velser-
broek. Voor deze eerste editie 
heeft café-eigenaar Rinus Ot-
te de ervaren coverband MIS en 
de jonge, talentvolle band The 
Town weten te strikken. Hun op-
tredens beginnen om 20 uur, ie-
dereen is welkom en de toegang 
is gratis.
The Town bestaat uit de Vel-
serbroekers Thijs Huijbens (17, 
lead-gitaar) Rico Duijneveld (15, 
drums) en Jasper Mors (16, gi-
taar), Driehuizenaar Isaac van 
Ditmar (16, bas) en de vijftienja-
rige zangeres Melissa Cejas uit 
Velsen-Noord. Het vijftal speelt 
vooral zelfgeschreven nummers. 
Het zijn eigenzinnige, volwassen 
klinkende songs die zowel rock, 
soul, funk als blues in zich her-
bergen en af en toe zijn voor-
zien van een raar psychedelisch 
randje. 
The Town heeft al op festi-

vals gespeeld zoals Young Art 
en Bunkerrock en onlangs vier 
nummers opgenomen voor haar 
eerste EP. De band is bovendien 
deelnemer aan de IJmondpop-
prijs.
De Santpoortse coverband M.I.S. 
(Made in Santpoort) speelt sinds 
de zomer van 2003 op feesten, in 
cafés en op elke andere locatie 
waar swingende livemuziek ge-
wenst is. De band speelt beken-
de, maar geen platte covers uit 
de jaren 60 tot nu. Swingende 
pop, ballads en de nodige onver-
valste rock lopen vloeiend in el-
kaar over. 
De bandleden Jaap Oudendijk 
(gitaar), Frit Heeremans (bas), 
Frank Barnhoorn (toetsen) Gert-
jan Lommerse (drums) en Ilja 
van Dam (zang) zijn ervaren mu-
zikanten die al vele jaren regel-
matig optreden in de regio, zoals 
tijdens het dorpsfeest Santpoort. 
Als MIS speelt, is het moeilijk om 
stil te blijven staan!
Rinus Rocks met MIS en The 
Town op zaterdag 11 februari in 
het Polderhuis aan het Vesting-
plein in Velserboek. Aanvang 20 
uur, toegang gratis.

Velserbroek - Na de goede 
prestatie tegen Uitgeest was de 
hamvraag of VSV de opwaart-
se lijn tegen Zilvermeeuwen 
voort kon zetten. Vooraf waren 
er de nodige problemen voor 
trainer Hoogervorst. Tom Pica-
vet en Robert Wijsdoogen wa-
ren geblesseerd en Urwin IJssel 
en Clyde van Klosteren ston-
den ook niet in de basis wegens 
problemen met de West Euro-
pese Tijdszone.
Zodoende waren er dus de no-
dige mutaties en stond er dus 
een iets ander team dan de 
week ervoor. Tot de twintigste 
minuut ging de strijd gelijk op 
en leek er voor beide verdedi-
gingen geen vuiltje geen vuil-
tje aan de lucht. Op dat moment 
leek doelman Cusell een een-
voudige bal te pakken , maar 
op de een of andere vreemde 
manier niet helemaal correct 
met als eindresultaat een ge-
broken pink. Gelukkig was re-
serve doelman Ebbeling al uit 
Wormer gearriveerd en kon hij 
de plek van de ongelukkige Cu-
sell innemen. Helaas was het 
eerste balcontact van Ebbe-
ling het uit het net halen van de 
bal. Een verkeerde terugspeel-
bal van Nick Vermolen werd re-
soluut afgestraft door een Zil-
vermeeuwen voorwaartse. Toen 
kort daarop ook Jorian Faassen 
nog rood kreeg wegens het on-
deruit halen van een doorge-
broken speler was al snel dui-
delijk dat hier voor VSV geen 
goed resultaat in het verschiet 
lag. Zilvermeeuwen bouwde de 
voorsprong rustig uit naar een 
reguliere 0-3 einduitslag en 
VSV kan weer van voren af aan 
gaan beginnen met inhaalrace 
naar de middenmoot. Ook VSV 
2 liep tegen een nederlaag op. 
Bij WSV 2 werd met 2-0 verlo-
ren en ook dit team zakt lang-
zaam maar zeker af naar de on-
derste regionen. Volgende week 
ligt er een periode van strenge 
vorst voor de boeg en wellicht 
zit de eerste algehele afgelas-
ting er aan te komen. Zo niet 
dan moet VSV aantreden tegen 
het Koogse KFC.

VSV ten onder
tegen Zilver-
meeuwen

IJmuiden - Op de Kotterkade 
ontstond maandagmiddag om 
14.30 uur een aanrijding tussen 
een vorkheftruck en een klein 
model auto. De bestuurder van 
de vorkheftruck had de auto 
over het hoofd gezien en raak-
te met de vork de auto. Deze au-
to werd als gevolg hiervan onge-
veer een meter de lucht in gehe-
sen. De bestuurder van de au-
to raakte als gevolg hiervan ge-
wond aan het hoofd en was kort 
buiten bewustzijn. De 50-jarige 
man uit Lisse is door ambulan-
cepersoneel vervoerd naar een 
ziekenhuis ter behandeling.

Aanrijding

Expositie Nicolette 
Gerritse in bibliotheek
IJmuiden - De hele maand febru-
ari zal portrettekenares Nicolet-
te Gerritse (wonend in IJmuiden) 
exposeren met haar schilderijen 
in de Centrale Bibliotheek aan het 
Dudokplein.
Gerritse begon tien jaar gele-
den met het tekenen van portret-
ten. Dit gebeurde na het overlijden 
van haar oma, waardoor zij dit ver-
lies kon verwerken. Gerritse over 
zichzelf: ,,Het liefst teken ik kin-
deren, ieder ander zou zeggen dat 
een ouder gezicht toch veel uitda-
gender is, maar ik vind kinderen 
zo puur. Ze hebben nog niets van 
buiten af meegekregen, zijn nog 
‘niet getekend’ door het leven en 
zijn daardoor bijna engelachtig.” 
Naast het schilderen van kinderen 
houdt Gerritse zich ook bezig met 
het schilderen van andere culturen 
en is ze fotograaf. De laatste jaren 
is ze meer de kwasten ingekropen 
en heeft ze zich verder verdiept in 

het schilderen. Hierdoor heeft Ni-
colette op een autodidactische 
wijze een eigen stijl kunnen creë-
ren. De werken die worden geëx-
poseerd bestaan voornamelijk uit 
realistische portretten van jong tot 
oud De schilderijen zijn geschil-
derd met Acrylverf. De expositie 
is de hele maand februari te be-
zichtigen.

Pianotrio, ‘Chansons!’ en 
expo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
3 februari om 20.00 uur presen-
teert een kleine bezetting uit het 
professionele Rotterdamse ka-
mermuziekensemble De Bezet-

ting Speelt, een vrolijk en indrin-
gend programma met werken 
van Beethoven en Mendelssohn. 
Onder de titel ‘Chansons!’ brengt 
José van Waveren op zondag 
5 februari om 15.00 uur mu-
ziek van Charles Aznavour, Mi-
chel Fugain, Yves Duteil, Barba-
ra en nieuwe chansons van ei-
gen hand. Vanaf 3 februari tot 
en met 26 februari kunnen be-
zoekers de kleurige tentoonstel-
ling acrylschilderijen van Ellen 
Randeraat aan de wanden van ’t 
Mosterdzaadje bewonderen. Zie 
ook www.randeraat.eu.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 2, 
Santpoort-Noord  023-5378625
De tentoonstelling is voor en na 
afloop van de concerten te be-
zichtigen. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Inloophuis Kennemerland
Verwendag en infomarkt 
voor kankerpatiënten
Santpoort-Noord - Zaterdag 
4 februari is er een Verwendag 
en informatiemarkt voor men-
sen met kanker en hun naas-
ten in het Figee Innovatie The-
ater in de Waarderpolder, Haar-
lem. Dit is een activiteit van In-
loophuis Kennemerland dat op 1 
april haar deuren officieel opent 
aan Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord.
Op dit moment wordt er flink ver-
bouwd en is men druk bezig
met de inrichting, zodat ze straks 
vol trots hun gasten kunnen ont-
vangen op een veilige en war-
me plek. Inmiddels lopen er al 
een aantal activiteiten, zoals de 
lotgenotencontactgroep en het 
koor Zingen voor je Leven, een 
initiatief van stichting Kanker in 
Beeld (nieuwe leden van har-
te welkom). Inloophuis Kenne-
merland wil vanaf de start vier 
dagdelen haar deuren openen, 
te weten: dinsdagochtend, dins-
dagmiddag, donderdag– en vrij-
dagochtend.  Zij willen een laag-
drempelige plek realiseren waar 
alle mensen die direct of indirect 
met kanker te maken hebben el-
kaar kunnen ontmoeten.
Zij kunnen er terecht voor ver-

schillende activiteiten, een luiste-
rend oor, het opdoen van kennis 
en uitwisselen van (eigen) erva-
ringen of gewoon een kop koffie 
aan de keukentafel. Kortom: het 
Inloophuis zal een plek worden 
waar men lief, leed en leven met 
elkaar kan delen.
In de aanloop naar de opening 
organiseren zij een Verwendag- 
met informatiemarkt op 4 febru-
ari in het Figee Innovatie Theater 
in Haarlem ( Waarderpolder).
Deze dag wordt geheel gratis 
aangeboden. Familie, vrienden 
en kinderen zijn ook van har-
te welkom. Voor meer informa-
tie en ontwikkelingen zie www.
inloophuiskennemerland.nl. U 
kunt zich dan ook inschrijven 
voor diverse workshops. Inloop-
huis Kennemerland is nog op 
zoek naar vrijwilligers. Zij zoeken 
gastvrouwen/heren voor het be-
geleiden van diverse activiteiten. 
Daarnaast nodigen zij ook chauf-
feurs en vrijwilligers voor onder-
houd- en/of schoonmaak werk-
zaamheden uit om te reageren. 
Voor meer informatie, aanmel-
ding of vragen kunt kan men 
mailen met info@inloophuisken-
nemerland.nl.

Fietsverlichtingcontrole
Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben dinsdagochtend 
controles gehouden op fietsver-
lichting. In Santpoort-Noord re-
den 18 fietsers onverlicht, zij kre-
gen hiervoor niet alleen een be-
keuring, maar ook een fietsver-
lichtingssetje, waarmee zij in elk 
geval hun weg fietsend konden 
vervolgen. Op de IJweg bleken 9 
fietsers niet goed verlicht rond te 

fietsen. Ook zij kregen een be-
keuring uitgeschreven. De poli-
tie Kennemerland controleert in 
heel de regio actief op fietsver-
lichting. 
Onverlicht fietsen geeft simpel-
weg een vergroot risico op een 
aanrijding en niet zelden lopen 
met name de fietsers zware ver-
wondingen op als gevolg van 
een aanrijding.
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Musical Ollie B. Bommel 
in Stadsschouwburg
Velsen - Op vrijdag 3 februa-
ri (19.30 uur) kan iedereen van-
af acht jaar in de Stadsschouw-
burg Velsen genieten van een 
visueel spektakel ter ere van de 
100e geboortedag van de Ne-
derlandse schrijver en illustra-
tor Marten Toonder. ‘Heer van 
Stand’ Ollie B. Bommel en zijn 
trouwe vriend Tom Poes nemen 
het op tegen professor Sick-
bock. Die heeft een methode 
ontdekt om de aarde te laten 
kantelen, waardoor de poolkap-
pen smelten en het klimaat ver-
andert. Na een spannend mu-
sicalavontuur weten heer Bom-
mel en Tom Poes net op tijd een 
ramp te voorkomen! 
Koningin Beatrix zal aanwezig 
zijn op de première van de mu-
sical ‘De Nieuwe IJstijd’. De mu-
sical is gebaseerd op het strip-
verhaal ‘Tom Poes en de nieu-
we ijstijd’ van tekenaar Marten 
Toonder. De première vormt de 
start van het Toonder-jaar waar-
in met diverse activiteiten wordt 
herdacht dat Marten Toonder 
(1912-2005) 100 jaar geleden 
werd geboren in Rotterdam. Het 
muzikale stripverhaal wordt ge-
produceerd en uitgebracht door 

OpusOne, het Amsterdamse 
theatergezelschap dat in 1998 
haar 10-jarig jubileum vierde 
met ’De Trullenhoedster’, een 
ander Bommelavontuur uit het 
rijke oeuvre van Marten Toon-
der.
In de spannende familiemusi-
cal ‘De Nieuwe IJstijd’ ontwik-
kelt Professor Sickbock een 
machine waarmee hij de aar-
de kan laten kantelen waardoor 
een klimaatverschuiving veroor-
zaakt wordt en een nieuwe ijs-
tijd dreigt. Om deze wereldramp 
te voorkomen, zetten Heer Oli-
vier en Tom Poes alles in het 
werk om de plannen van Sick-
bock te dwarsbomen. De rollen 
van heer Bommel en Tom Poes 
worden gespeeld door twee ge-
lauwerde musicalacteurs: Ro-
berto de Groot (‘Cats en ‘Evi-
ta’) en Suzan Seegers (finaliste 
van ‘Op zoek naar Evita’ en be-
kroond met een Musical Award 
voor haar rol in ‘Urinetown’). 
Toegang vanaf 22,50 euro inclu-
sief pauzedrankje en garderobe 
tot en met 12 jaar vanaf 18,50 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Nederlandse Norah Jones
Karsu Dönmez in 
het Thalia Theater
IJmuiden - Het Thalia Theater is 
een springplank voor veel groot 
muziektalent. Op zondag 5 fe-
bruari (20.30 uur) doet opnieuw 
een bijzonder talent het theater 
aan: Karsu Dönmez. Met haar 
indrukwekkende stemgeluid 
maakte zij een verpletterende 
indruk tijdens haar optreden in 
het tv-programma ‘Pauw en Wit-
teman’. Haar stem wordt verge-
leken met die van Norah Jones. 
Kenners vinden bovendien dat 
Karsu klinkt ‘alsof de geest van 
een ‘big mama’ uit de hoogtijda-
gen van de rhythm-‘n-blues be-
zit van haar heeft genomen’.
Ondertussen is zij pas 20 lentes 
jong en nu al een fenomeen op 
de internationale muziekpodia 
aan het worden: van het Con-

certgebouw tot North Sea Jazz 
en de New Yorkse Carnegie Hall. 
De Amsterdamse van Turkse af-
komst is met haar soepele stem-
geluid, bijzondere pianospel en 
knappe verschijning een gro-
te muzikale belofte. Schijnbaar 
moeiteloos mixt zij Chopin met 
Turkse Zwarte Zee-muziek en 
laat zij een traditioneel Spaans 
liedje over gaan in swingende 
salsa. Geniet in het knusse Tha-
lia Theater van een betoverende 
mix van jazz, blues, chansons en 
funk. 
Toegang vanaf 21 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Locatie Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Dance tribute to 
Michael Jackson
Velsen - In de maand april ademt 
de gemeente Velsen dans tijdens 
de tweede editie van Let’s Dance 
Velsen!. Als voorproefje kan er op 
zaterdag 4 februari (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen geno-
ten worden van een spectaculaire 
voorstelling ‘Everland’, een opwin-
dende dansshow geïnspireerd op 
Michael Jackson. Dat betekent dus 
heel veel muziek van het popicoon 
zelf, maar ook van James Brown, 
Saint-Saëns en Debussy. Het rij-
tje gastchoreografen waar het Bel-
gische gezelschap  fabuleus, ma-
kers van ‘Everland’, mee werkt is 
indrukwekkend, met natuurlijk 
sterdansmaker Sidi Larbi Cherka-
oui als opvallendste naam. Maar 
ook Mike Alvarez (deelnemer aan 
tv-programma ‘Move like Michael 
Jackson’) en Christophe Lequesne 
(winnaar van het tv-programma 
‘My name is Michael’) staan in het 
rijtje. Voor de Stadsschouwburg 
Velsen een prachtige aanbeveling 
om deze voorstelling naar Velsen 
te halen. ‘Billie Jean’, ‘Beat it’ en 
‘Thriller’: de lijst met hits van The 
King of Pop is eindeloos. Maar Mi-
chael Jackson was ook een dansi-

coon. In ‘Everland’ brengen twaalf 
jonge dansers het dansfenomeen 
tot leven door te putten uit een ex-
plosieve mix van moderne en klas-
siek dans, streetdance en natuur-
lijk typische Michael Jackson-
moves. Toegang vanaf 18,50 euro, 
inclusief pauzedrankje en gardero-
be. Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 
telefoon 0255-515789. (foto: Clara 
Hermans)

Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij is een nieuwe 
tentoonstelling voor kinderen. In 
een mooi en donker sprookjes-
bos kunnen ze dieren als de vos, 
de nachtuil, nachtvlinders en de 
nachtegaal van dichtbij bekij-
ken. Ze kunnen in een boom-
hut klimmen of in een molshoop 
kruipen om te zien hoe de mol 
en bosmuis leven. Op speelse 
wijze kunnen ze ervaren waar-
om dieren een winterslaap hou-
den, waardoor egels worden be-
dreigd en wat slakken fijn vin-
den. Het speelse karakter van de 
tentoonstelling wordt versterkt 
door verschillende voeldozen, 
een geluidenspel en een kunst-
matige vijver. De tentoonstelling 
is nog tot eind maart in de boer-
derij te zien. De boerderij is ge-
opend van woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Nieuwe 
tentoonstelling 
op Zorgvrij

IJmuiden - In ‘Muze’ bevinden 
de dansers zich in het gezel-
schap van componist/musicus 
Marcel Wierckx. In een onge-
dwongen setting komen de drie 
dansers, op donderdag 9 februa-
ri om 20.30 uur, tot leven, geven 
ze zich bloot en meten ze zich 
met elkaar, met de muziek en 
met de choreografie. ‘Muze’ laat 
drie mensen zien zoals ze zijn, op 
de top van hun kunnen, krach-
tig en kwetsbaar in hun schoon-
heid. Geïnspireerd en inspire-
rend. Nina Wollny, Philipp Fricke, 
Yichun Liu en Birgit Gunzl zijn 
dansers die de afgelopen jaren 
een belangrijke bijdrage lever-
den aan het werk van Anouk van 
Dijk. Zie ook www.anoukvandijk.
nl. Toegang 12,50 of 10,50.

Dansvoorstelling 
‘Muze’ in WT

IJmuiden - De muziek van NO 
blues begon als zoektocht naar 
de combinatie van traditione-
le Arabische muziek en Ameri-
kaanse folk & blues. Deze mu-
ziek, die al snel Arabicana ge-
noemd werd, groeide uit tot een 
succesvol genre en NO blues is 
inmiddels een gevestigde naam 
binnen de (inter)nationale we-
reldmuziek. Begonnen als lab-
project van productiehuis. Ad 
van Meurs, Haytham Safia en 
Anne-Maarten van Heuvelen 
(met de Palestijnse gastmuzi-
kanten Morad Khoury, zangeres 
Shereene Danial en Soedanees 
Osama Maleegi) laten, zaterdag 
4 februari om 20.30 uur, maar 
weer eens horen dat ze mees-
ters in het genre Arabicana zijn 
en ze voegen daar met speels 
gemak ook Afrikaanse elemen-
ten aan toe. 

NO blues in 
Witte Theater

Stadsschouwburg Velsen
Ellen Pieters als 
Zangeres Zonder Naam
Velsen - Grote kanshebber op 
een musicalprijs moet dit jaar El-
len Pieters zijn. Na de premiè-
re van de musical ‘De Zangeres 
Zonder Naam’ waren alle kran-
ten het eens: de populaire mu-
sicalactrice ís Mary Servaes. Op 
woensdag 15 februari (20.15 uur) 
komt de musical naar de Stads-
schouwburg Velsen. Balance-
rend tussen kunst en kitsch ver-
telt deze muzikale voorstelling 
met een lach en een traan over 
een vrouw, die zich uit zware om-
standigheden omhoog vocht en 
de onbetwiste Koningin van het 
levenslied werd. Met alle grote 
hits zoals ‘Mexico’, ‘Ach Vaderlief’, 
‘Dit is mijn leven’, ‘Nicosia’ en ‘’t 
Was aan de Costa del Sol’.
Lars Boom schreef voor de mu-

sical een verhaal met een lach 
en een traan over Mary Servaes, 
die zich uit arme omstandighe-
den een weg omhoog vocht en 
de Koningin van het levenslied 
werd, met ontelbare hitnoterin-
gen en gouden platen op haar 
naam. Aanvankelijk werd ze al-
leen aanbeden door de gewone 
man, in de jaren tachtig groeide 
ze uit tot nationaal idool. Musi-
calster Ellen Pieters vertolkt de 
Zangeres Zonder Naam op haar 
reis door een bewogen leven, 
omringd door haar man Sjo, Joh-
nny Hoes, haar vele fans en een 
schare profiteurs.
Naast Ellen Pieters betreden o.a. 
Sabine Beens, Jasper Kerkhof en 
Job Bovelander de bühne.
Het 27-koppige koor Dolorosa 
uit Heemskerk zal voor aanvang 
en na afloop van de musical ‘De 
Zangeres Zonder Naam’ een op-
treden verzorgen in de foyer van 
de Velsense schouwburg.
Het smartlappenkoor onder lei-
ding van dirigent en accordeo-
nist Piet de Groot is groot fan van 
Mary Servaes. ,,Zij ís het levens-
lied. Als koor hebben wij veel 
nummers van haar op het reper-
toire staan.” Naast echte smart-
lappen zingt het enthousias-
te koor ook andere levenslied-
jes en zeemansliedjes. Toegang 
vanaf 38,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(foto: Roy Beusker)
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IJmond Bereikbaar
Woensdag 25 januari vond de 
aftrap plaats van het program-
ma IJmond Bereikbaar. Binnen 
IJmond Bereikbaar ontmoeten 
bedrijfsleven en gemeenten el-
kaar waar het gaat om het be-
reikbaar houden van de regio. En 
dat is nodig.  De IJmond krijgt op 
korte termijn te maken met be-
reikbaarheids- en fi leproble-
men.

Om fi les in de IJmond terug te drin-
gen werken de IJmondgemeenten 
samen aan een bereikbaarheidsvi-
sie. In deze visie wordt gekeken naar 
de bereikbaarheid van de IJmond 
met de auto, fi ets, OV en over het 
water. “Binnen de bereikbaarheids-
visie kijken we niet alleen naar het 
terugdringen van personenvervoer, 
ook het goederenvervoer krijgt na-
drukkelijk de aandacht”, aldus Ro-
nald Vennik, Wethouder Verkeer. 
Het aanpakken van de bereikbaar-
heid van de regio heeft een twee-
de voordeel. De regio kent ook een 
duidelijke problematiek op het ge-
bied van luchtkwaliteit, met name 
uitstoot van fi jnstof door (auto)ver-
keer, industrie en scheepvaart.

Om de regio bereikbaar te houden 
biedt IJmond Bereikbaar bedrijven 
en instellingen ook concrete mobi-
liteitsoplossingen in de vorm van 
de IJmond Bereikbaar Pas. Met de-
ze pas kan de pashouder 7 dagen per 
week gedurende de dienstregeling 
gebruikmaken van het openbaar 
vervoer in de regio en van OV-fi ets 
door heel Nederland.

Meer informatie over het project en 
de IJmond Bereikbaar Pas is te vin-
den op www.ijmondbereikbaar.nl. 
Uitvoering programma in handen 
van Stichting IJmond Bereikbaar. 
De uitvoering van een belangrijk 
deel van het programma is in han-
den gelegd van de Stichting IJmond 
Bereikbaar. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit FED IJmond, Tata Steel 
en Milieudienst IJmond.

800ste deelnemer
JeugdSportPas Velsen!
Op zondag 29 januari werd de 
10-jarige Steven van den Nieu-
wenho�  in Sporthal het Polder-
huis in Velserbroek in het zon-
netje gezet. Steven had zich 
via JeugdSportPas Velsen in-
geschreven voor een cursus 
Honkbal bij Terrasvogels en 
werd de 800ste deelnemer van 
JeugdSportPas Velsen. Van An-
nette Baerveldt, wethouder 
Sport, ontving hij een sporttas 
met sportartikelen. 

JeugdSportPas Velsen is bedoeld 
voor alle inwonende kinderen van 6 

t/m 12 jaar om kennis te maken met 
de verschillende sporten die worden 
aangeboden door diverse sportver-
enigingen/sportscholen in Velsen en 
omgeving. Er kan het hele schooljaar 
gekozen worden uit een aanbod van 
verschillende sporten van vier ken-
nismakingslessen (of anders aange-
geven) bijvoorbeeld atletiek, fi ets-
cross, golfsurfen, klimmen of tennis. 
Deze lessen worden gegeven door en 
bij 41  sportverenigingen in de regio.

Schrijf je nu nog in, kijk voor meer 
informatie op www.jeugdsportpas.
nl. (foto Reinder Weidijk)

Oproep om kandidaten voor te dragen

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2011?
De gemeente Velsen vraagt ieder-
een om kandidaten voor te dragen 
voor de titel van Velsense Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 
jaar) en Gehandicapte Sporter van 
het jaar 2011. Wie een kandidaat 
weet, mag hem of haar of een heel 
team voordragen. Neem vóór 20 fe-
bruari 2012 contact op met Simon 
de Weers van afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen via 0255-
567200 of e-mail sweers@velsen.
nl. Aan welke voorwaarden een kan-
didaat moet voldoen ziet u op www.
velsen.nl.(foto: Reinder Weidijk)

70-jarig bruidspaar
Op zondag 29 januari 2012 wa-
ren de heer en mevrouw Duin 
uit IJmuiden zeventig jaar ge-
trouwd. Speciaal voor deze ge-
legenheid bezocht locoburge-
meester Annette Baerveldt het 
bruidspaar in Woon- en Zorgcen-
trum De Moerberg.

De heer en mevrouw Duin kennen 
elkaar vanaf 1941. Ze hebben elkaar 
ontmoet bij het zangkoor Concordia. 
Zij kregen 9 kinderen, 15 kleinkinde-
ren en 19 achterkleinkinderen. Het 
geheim achter hun zeventig jarig hu-
welijk is veel praten met elkaar. (fo-
to: Reinder Weidijk)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

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

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

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

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Raadsplein 9 februari 2012
De vergadering van 16 februari (sessies) en 9 februari 
(raadsvergadering) zijn samengevoegd tot één Raadsplein 
en wel op 9 februari a.s. Daarmee komt de vergadering 
van 16 februari te vervallen.

Carrousel

Donderdag 9 februari 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Fun Valley

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 – 21.00 uur  Voorbereiding nota 

Handhaving Velsen

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Nota Reserves en Voorzieningen 

Inspreken tijdens de carrousel:

Over sessie 1 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
8 februari 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

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

Raadsvergadering

Donderdag 9 februari 2012 vanaf 21.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur

Raadzaal

1  Opening
2  Actualiteitenuurtje

- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden

3  Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 19 januari 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2012

4  Afh andelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

5 Nota Grondprijzen 2012
6 Bestemmingsplan Planetenweg
7 Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw B)
8  Verzoek uitkering Gemeentefonds opsporen 

en ruimen conventionele explosieven 
Tweede Wereldoorlog
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 

worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - 
dat kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd.

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

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

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te 
spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder 
de aandacht van de raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502) of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op 
de woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant 
zijn voor de raad.

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Lange Nieuwstraat-NW’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering 
van 19 januari 2012 het bestem mingsplan ‘Lange 
Nieuwstraat-NW’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lange Nieuwstraat-NW’
heeft hieraan vooraf gaand vanaf 30 september 2011 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen inge diend.

Het plangebied omvat onder andere de woningblokken 
Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399. Met het 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 
in het gebied 106 woningen en 500m² commerciële 
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige 
74 woningen en 1120m² commerciële ruimte.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Lange Nieuw-
straat-NW’ voor een ieder met ingang van 3 februari 
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde 
bestem mings plan en daarbij behorende stukken zijn 
in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donder dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde bestem mingsplan
in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedu rende de gebruikelijke openingstijden. 

Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0703LANGEN-
IEUWS1-R001.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn van ter inzage 
legging beroep instellen. Hiervoor is een griffi  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Bekendmaking Wet geluidhinder

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend. Het besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Lange 
Nieuwstraat-NW te Velsen is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat-NW te Velsen, een verzoek om vaststelling van 
hogere waar den in het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai.

De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen 
ten behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat-NW te Velsen. 

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden 
ligt met ingang van 3 februari 2012 gedurende zes 
weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donder dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.  
Eveneens is een exemplaar van het besluit samen met 
de omgevingsvergunning in te zien bij Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur.
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Binnen de genoemde termijn kunnen belang-
hebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 
Lange Nieuwstraat-NW te Velsen”. 

Raadsbesluit geluidzonering 
Industrieterrein IJmond

De gemeenteraad van Velsen heeft besloten de 
begrenzing van het geluidgezoneerde Industrieterrein 
IJmond te wijzigen. Met de wijziging wordt het 
westelijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf 
Velserkom opgenomen binnen het gezoneerde 
industrieterrein. Na wijziging komt het volledige 
bedrijf op Industrieterrein IJmond te liggen. 
De geluidsproductie van de activiteiten op het 
westlijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf 
Velserkom past binnen de geluidzone van Industrie-
terrein IJmond. Het besluit heeft geen gevolgen voor 
de omwonenden. Het raadsbesluit ligt met ingang 
van 3 februari 2012 gedurende zes weken tijdens 
openingsuren voor eenieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibliotheek. 
Tevens kunt u het besluit inzien bij de Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werk-
dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de Milieudienst IJmond op 
telefoonnummer (0251) 263 863

Zienswijze

Van 3 februari tot 16 maart 2012 kunt u een zienswijze
indienen op het besluit. Dit doet u door een brief te 
richten aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk onder 
vermelding van “raadsbesluit Geluidszonering 
Industrieterrein IJmond” .

Bekendmaking 

Het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Velsen maken bekend dat de raad op 
19 januari 2012 het volgende heeft besloten:

 -  de “Verordening sportsubsidies Gemeente Velsen 
2012” vast te stellen;

 -  dit besluit in werking te laten treden per 
1 februari 2012. 

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente
Velsen: www.Velsen.nl.

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 
21 januari tot en met 27 januari 2012 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld. Voor zover de aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: (0255) 567 424.

w12.000035  Floraronde 131 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel) (23/01/2012)

w12.000036  Vissershavenstraat 35 IJmuiden 
het vergroten van een bedrijfsgebouw 
(24/01/2012)

w12.000037  Bornstraat 1 t/m 43, 
Van Diepenstraat 2 t/m 44, 
Doelmanstraat 9 t/m 15, 
Dijckmanstraat 1 t/m 19, 
Grote Hout- og Koningsweg 70 
t/m 78, Kalkarstraat 1 t/m 8, 
Van der Poelstraat 1 t/m 27 
en Van Saelenplantsoen 1 t/m 42 
Velsen-Noord 
het verwijderen van dakpannen 
van 148 woningen (24/01/2012)

w12.000038   Driehuizerkerkweg 123 Driehuis 
(gemeentelijk monument) het 
verwijderen van asbest 
(25/01/2012)

w12.000039  Lange vlak ong. IJmuiden 
(achter nr. 38) het kappen van 
2 bomen (25/01/2012)

w12.000040  Middeloolaan 1 Driehuis het 
vergroten van de 2e verdieping 
(26/01/2012)

w12.000041  Zeeweg 179 IJmuiden 
het vergroten van de 2e verdieping 
(26/01/2012)

w12.000042  Wijnoldy Danielslaan 5 
Santpoort-Zuid het kappen van 
een eik (26/01/2012)

w12.000043  Alexander Bellstraat 9 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(26/01/2012)

w12.000044  Industriestraat 59 IJmuiden 
constructieve doorbraak en samen-
voegen van de brandcompartimenten 
tot één bedrijf (26/01/2012)

w12.000045  Spanjaardsberglaan 1 Santpoort-Noord 
het kappen van 2 bomen 
(26/01/2012)

w12.000046  Leeuweriklaan 44 IJmuiden 
het vergroten van een woning 
(aanbouw, dakkapel en erker)
(27/01/2012)

w12.000047  Kerkweg 107 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(27/01/2012)

w12.000048  Keetberglaan ong. IJmuiden 
het wijzigen van de gevel en 
indeling van vergund bouwplan 
(het oprichten van 103 woningen)
(27/01/2012)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w11.000740  Duinlustparkweg 61 Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een dakkapel 
(zijgevel) (01/12/2011)

Besluiten

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

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000493  Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord 
(rijksmonument) het plaatsen van 
een buitentrap en het veranderen 
van de indeling (25/01/2012)

w11.000646  Industriestraat 16 IJmuiden 
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(24/01/2012)

w11.000658  Kweekerslaan 23 Santpoort-Noord 
het vervangen van kozijnen en 
het verwijderen van asbest 
(25/01/2012)

w11.000697  Minister van Houtenlaan 123 
Velsen-Zuid 
het plaatsen van 6 lichtmasten 
(25/01/2012)

w11.000736  Wustelaan 42 Santpoort-Zuid 
het veranderen en vergroten van 
de 1e verdieping (27/01/2012)

w11.000750  Hoofdstraat 101 Santpoort-Noord 
het vergroten van de 1e en 2e verdieping, 
het verhogen van de erker en het 
kappen van een boom (24/01/2012)

w11.000751  Burgemeester Enschedelaan 42 
Santpoort-Noord 
het kappen van een eik 
(24/01/2012)

w12.000031  Kruidbergerweg 76 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom (30/01/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het
organiseren van een evenement:

i11.009239  Rommelmarkt op het 
Kennemerplein IJmuiden 
op 12 mei 2012, 2 juni 2012, 7 juli 
2012, 21 juli 2012, 4 augustus 2012, 
18 augustus 2012 en 1 september 
2012 (30/01/2012)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet de volgende vergunning 
verleend:
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i12.00001  Kennemerlaan 9 IJmuiden 
uitoefenen van een horecabedrijf 
(27/01/2012)

i12.000274  Hagelingerweg 61 Santpoort- Noord
uitoefenen slijterijbedrijf (01/02/2012)

i12.000551  Plein 1945-49 IJmuiden 
uitoefenen slijterijbedrijf (01/02/2012)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van 
de volgende vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i12.000698  Het Polderhuis, Vestingplein 58 
Velserbroek 
op zondag 25 maart 2012 (27/01/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een standplaats ten behoeve 
van een medisch bevolkingsonderzoek, 
Kennemerplein ongenummerd, in de periode 
van 31 mei tot 31 oktober 2012 (27/01/2012). 

Rectifi catie

In de krant van 26 januari 2012 is een verkeerd 
huisnummer gepubliceerd bij ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning:

w12.000026  Kennemerlaan 22 IJmuiden 
wijziging gebruik bergruimte 
naar appartement (17/01/2012)

had moeten zijn:
w12.000026  Kennemerlaan 226 IJmuiden 

wijziging gebruik bergruimte 
naar appartement (17/01/2012)

DCIJ-Nieuws
Dana wint van der 
Wiele-toernooi
IJmuiden - Tot de voorlaatste 
ronde was de strijd gelijk op-
gaand tussen de clubkampioen 
van IJmuiden, Martijn Vis en 
Dana, meervoudig meespeel-
ster in het meisjeskampioen-
schap van Nederland. Maar in 
de voorlaatste ronde wist Mar-
tijn zijn partij niet te winnen 
van de Haarlemse jeugddam-
mer Rudi van Velzen en ei-
genlijk had Martijn deze partij 
moeten verliezen. 
Dana won verder al haar par-
tijen en werd eerste en mocht 

de enorme wisselbeker vast-
houden. Martijn Vis dus twee-
de en Rudi van Velzen derde. 
In de B-groep was ook spra-
ke van een enorme strijd. De 
eerste plaats werd gepakt door 
Menno Smit uit Haarlem en 
de tweede plaats ging naar de 
jonge Mats van Waveren Ho-
gervorst uit Bloemendaal. 
De net in de jeugdopleiding 
van IJmuiden gestarte Yunus 
Piruglu won de derde prijs en 
toonde aan over veel talent te 
beschikken.

Kleuters krijgen speciaal 
ontbijt in de bibliotheek
IJmuiden - Op dinsdag 24 ja-
nuari mochten de kleuters van 
basisschool De Klipper-Zeewijk 
voor een speciaal ontbijt naar de 
bibliotheek komen.
Toen we binnenkwamen zagen 
we gezellig gedekte tafels met 
broodjes, krentenbollen, ontbijt-
koek, rozijntjes, pakjes drinken 
en allemaal lekker broodbeleg. 
Iedereen koos waar hij of zij trek 
in had en zat zo al snel lekker te 
smullen. 
Mede dankzij de papa’s, mama’s 
en opa die zo lief waren om met 

ons mee te gaan.
Toen iedereen genoeg gegeten 
had, gingen we naar het kleine 
theater in de bibliotheek. Daar 
las Dieuwertje Blok voor uit het 
boek; Mama kwijt. De kinderen 
mochten ook nog allerlei vra-
gen stellen aan Dieuwertje. De 
meeste vragen gingen over Sin-
terklaas, want we kennen haar 
allemaal van het Sinterklaasjour-
naal.
Het was een heel geslaagde 
ochtend en we bedanken de bi-
bliotheek voor de uitnodiging.

Voetbalveldje midden 
in hondenlosloopgebied
IJmuiden - Achter de Orion-
weg, bij de Zandhaver en Blau-
we Zeedistel, is een prachtig 
voetbalveldje aangelegd, midden 
in een losloopgebied voor hon-
den. Weliswaar staan er hekken 
om het veldje, maar toch is er re-
gelmatig stront aan de knikker.
Om bij het veldje te komen moet 
je namelijk altijd door een stuk-
je gras met grote kans op ‘bruine 
aanhangsels’. 
Het toegangshek tot het voetbal-
veld is met onbegrijpelijke logica 
zo ver weg van de woonwijk ge-
plaatst als mogelijk is. Natuurlijk 
wil je de jeugd in beweging krij-
gen, maar iedereen weet dat zij 
toch altijd de kortste weg naar 
het doel kiezen, dus klimmen 
ze liever over het hekje heen. 
De mogelijkheid in het hekwerk 
voor een tweede hekje dichterbij 
is afgedicht. Waarom weet nie-
mand. De hekken zijn niet echt 
hoog en dat scheelt als de bal 

erover heen vliegt, wat natuur-
lijk regelmatig gebeurt. Hoe-
wel, steeds meer ouders waar-
schuwen hun kinderen dat ze 
hier beter niet kunnen voetbal-
len, omdat de omgeving bezaaid 
ligt met ‘legale’ hondendrollen. 
En het is niet zo fijn als kinde-
ren besmeurd thuis komen van 
het voetballen.
Een van die moeders is Patricia 
Ober, die haar vierjarige zoon-
tje Jessey hier beslist niet laat 
voetballen, vanwege de viezig-
heid. ,,Ik heb de gemeente nog 
gevraagd of er een pad tot aan 
het voetbalveldje kan komen, 
maar dat kon niet, de plannen 
waren toen al klaar. Nu moeten 
alle kinderen dus door dat vieze 
gras naar het voetbalveld. Nee, 
als Jessey wil voetballen, gaan 
we wel naar Cruyff Court aan het 
Pleijadenplantsoen. Maar toch 
zonde van zo’n voetbalveldje in 
de eigen buurt.’’ (Karin Dekkers)

Mislukte
overval
Velsen-Noord – Door ade-
quaat optreden van personeel 
van een bedrijf aan de Wijker-
straatweg, is zondagavond een 
overval voorkomen. 
Zondagavond, rond 23.50 uur, 
kwam de melding bij meldka-
mer van de politie dat drie mo-
gelijk bewapende mannen een 
bedrijf probeerden te overval-
len aan de Wijkerstraatweg. 
In het bedrijf waren bezoe-
kers en het personeel aanwe-
zig. Door adequaat optreden 
van het personeel, konden de 
daders niet naar binnen, omdat 
het personeel de toegangsdeur 
tijdig had afgesloten. De da-
ders hebben nog geprobeerd 
de deur te forceren, maar om-
dat dit niet lukte, zijn ze er van-
door gegaan in een klaarstaan-
de auto. 
Het overvallenteam heeft di-
rect een onderzoek opgestart 
en is op zoek naar de daders. 
Hieronder een signalement van 
de drie daders (mogelijk is er 
sprake van een vierde dader 
die in de vluchtauto aanwezig 
was):
Dader 1: Donkere jas, licht grij-
ze joggingbroek, witte schoe-
nen of gympen.
Dader 2: Donkere jas, grijze 
capuchon, witte schoenen of 
gympen, donkere zonnebril. 
Dader 3: Donkere kleding. Mo-
gelijk dader 4: de bestuurder 
van de auto. 
Mocht iemand op de Wijker-
straatweg of omgeving iets ge-
zien hebben van deze poging 
overval op zondagavond tus-
sen 23.30 uur en 24.00 uur, dan 
worden zij verzocht zich te mel-
den bij het overvallenteam van 
politie Kennemerland via 0900-
8844. 
Ook mensen die eerder op de 
avond een verdachte situatie 
hebben waargenomen, wor-
den verzocht contact op te ne-
men, evenals mensen die meer 
kunnen vertellen over de auto 
waarmee de daders zijn ontko-
men. 
Anoniem iets melden kan na-
tuurlijk ook via Meld Misdaad 
Anoniem, telefoon 0800-7000.

Ongeval op de A9
Velserbroek - Zaterdagmiddag 
zorgde een aanrijding op de A9, 
omstreeks 13.00 uur, voor een 
lange file richting Amsterdam. 
Een ambulance, een brandweer-
wagen en politie werden geala-
meerd. Eén persoon werd nage-
keken door de ambulancedienst 
maar hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis. De schade bleef dus 
beperkt tot blikschade. 

Tijdens de afwikkeling van het 
ongeval bleef alleen de linker-
strook van de A9 open. Opritten 
naar de snelweg liepen daardoor 
ook vol. Eén auto moest wor-
den weggesleept. Een bestuur-
ster bleek teveel alcohol te heb-
ben gedronken. Zij is direct aan-
gehouden en afgevoerd naar het 
politiebureau voor verder onder-
zoek.




