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Weer ongeval met 
snelle draagvleugelboot
Velsen - De draagvleugel-
boot van Connexxion is voor 
de derde keer in vijf jaar be-
trokken geweest bij een on-
geval. Maandagochtend voer 
het schip door nog onbeken-
de oorzaak tegen de wal. Op 
dat moment had de draag-
vleugelboot zestien personen 
aan boord. Een daarvan raak-
te lichtgewond.

Het ongeval gebeurde ter hoog-
te van de Hemweg in het wes-
telijk havengebied van Amster-
dam. Bij het ongeluk waren geen 
andere boten betrokken, zoals in 
oktober 2007. Toen kwam dezelf-
de draagvleugelboot, Rosanna, 
in aanvaring met een schip van 

de Koninklijke Marechaussee. 
Daarbij raakten zeven personen 
gewond. In 2003 botste een van 
de draagvleugelboten tegen een 
betonnen kademuur. Ook dat 
ongeluk gebeurde in het wes-
telijk havengebied. Bij het on-
geluk in 2003 vielen twinftig ge-
wonden. 
Na het ongeluk in 2007 werden 
de veiligheidseisen aan boord 
aangescherpt. De eerste maan-
den werd bij iedere afvaart een 
instructievideo afgespeeld, maar 
hier is Connexxion op den duur 
mee gestopt. 
Het Korps Landelijke Politiedien-
sten (KLPD) heeft een onder-
zoek ingesteld naar de oorzaak 
van het ongeval. (Friso Huizinga)

(foto: Ko van Leeuwen)

Rosanne naar finale 
L’Oréal Color Trophy
IJmuiden - Rosanne Schol uit 
IJmuiden staat maandag in de fi-
nale van de prestigieuze L’Oréal 
Color Trophy.  Deze prijs is een 
initiatief van L’Oréal Professional 
en is al jarenlang een toonaan-
gevende wedstrijd voor kappers 
en kleurspecialisten waarbij het 
draait om vakmanschap, creati-
viteit en vooral kleur.
De finale van de professionele 
Color Trophy is een groots eve-
nement. Vorig jaar trok het meer 
dan 1000 bezoekers en was er 
veel pers aanwezig. Tijdens de 
finales worden de modellen live 
gejureerd. Het is voor de jury niet 
bekend bij welke deelnemer een 
model hoort, zodat de beoorde-
ling geheel objectief gebeurt.
Na spannende voorrondes staan 
er maandag 38 finalisten uit heel 
Nederland in de grote finale in 
Studio 21 te Hilversum. Er zijn 

totaal zes awards te verdienen, 
waaronder de School Award. Ro-
sanne is één van de vijf finalisten 
voor deze prijs. 
De 19-jarige kandidaat uit IJmui-
den volgt haar opleiding bij ROC 
Amsterdam en werkt in Haarlem 
bij Pierôt Coiffures & Beauté. Een 
bijzondere ervaring zal het ook 
zijn voor haar zus Patty. De 15-
jarige scholiere van het Ichthus 
Lyceum is het model van Rosan-
ne en zal voor het eerst de cat-
walk op gaan!
Er is ook een Public Award te 
winnen. Hier komen alle 38 fina-
listen voor in aanmerking en er 
kan via de website van L’Oréal 
Professionnel gestemd worden. 
Bij deze ook het verzoek om op 
het model van Rosanne te stem-
men via www.lorealprofession-
nel.com > Europa > Nederland 
> Innovaties > Color Trophy.

Politie zoekt getuigen
Snackbar Zuiderkruis-
straat weer overvallen
IJmuiden - De politie is drin-
gend op zoek getuigen van de 
overval die zondagavond werd 
gepleegd op de snackbar aan 
de Zuiderkruisstraat in IJmui-
den. Het was voor de tweede 
keer binnen een maand dat de 
horecazaak werd overvallen. Vol-
gens de politie is het onduidelijk 
of er verband staat tussen de in-
cidenten op 9 januari en afgelo-
pen zondag.

Twee gewapende mannen kwa-
men de snackbar zondagavond 
rond 20.30 uur binnen en be-
dreigden de 45-jarige eigenaar. 
na de overval, die slechts enke-
le ogenblikken duurde, gingen 
de man er vandoor in de richting 
van de Planetenweg. Het signa-
lement van de daders is sum-
mier; beide mannen van onge-
veer 1.80 meter lang. Getuigen 
kunnen bellen met 0900-8844.

 Het is tijd voor u.
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Volop strijd in Het Polderhuis

Velserbroek - Afgelopen za-
terdag vond in het Polderhuis 
de finale plaats van het Rabo-
bank Toernooi voor Staten-
teams. Zes teams van buur-
mannen streden hier tijdens 
de negentiende editie om de 
felbegeerde beker. Uiteinde-
lijk kwamen het Zocherplant-
soen en de Paxtonstraat te-
genover elkaar te staan in de 
finalewedstrijd.

Het Zocherplantsoen wist het 
toernooi al eerder te winnen in 
2001, 2006 en 2007. Het team van 
de Paxtonstraat deed in deze sa-
menstelling voor het eerst mee. 
Wethouder Annette Baerveldt 
nam de aftrap, nadat zij een ap-
plaus had gevraagd voor alle 
vrijwilligers die het toernooi mo-
gelijk maakten. Dit deed ze on-
der het toeziend oog van Hans 
Romeijn, voormalig wethouder 
en nu burgemeester van Heiloo. 
Hij is een trouw bezoeker van het 
evenement. 
De wedstrijd begon rustig. Zo 
rustig, dat een jongen langs de 
zijlijn op een gegeven moment 
riep: ,,Je moet doelpunten ma-
ken om te winnen, weten jullie 
dat wel?’’ Er werd naar hem ge-
luisterd: Erik Woerde maakte een 
doelpunt en het was 1–0 voor de 
Paxtonstraat. Even later schoot 
Patrick Meyers van hetzelfde 
team de bal per ongeluk in ei-
gen doel, nu was de stand 1–1. 
Dit was ook de ruststand. In de 
tweede helft werd er meer aan-
vallend gevoetbald. Alwin Hen-

driks maakte het winnende doel-
punt voor de Paxtonstraat: 2-1. 
Hierna kreeg dit team nog wel 
wat kansen, maar wist ze niet te 
benutten. De bal ging twee keer 
tegen de lat en een speler bracht 
redding door de bal tegen te 
houden, toen de keeper de ver-
keerde hoek in dook. De Paxton-
straat won dus dit jaar met 2–1.
Voordat zij de beker overhandigd 
kregen van Franca van Winkel, 
directievoorzitter van Rabobank 
Velsen en Omstreken, waren er 
eerst nog een aantal andere prij-
zen te vergeven. Freek Best was 
gekozen tot beste scheidsrech-
ter en René Roozen tot meest 
waardevolle speler. 
Het team van de Reptonstraat 
kreeg de Fair Play Cup en beste 
keeper was Randy Eijkelenboom 
van de Boeier. Hij was voor de 
vijfde keer genomineerd en zei 
erg blij te zijn het nu eindelijk ge-
worden te zijn: ,,Elke speler doet 
hier graag aan mee. En dat is een 
groot compliment voor Peter en 
Rob.’’ Winnaar van het toernooi 
balletje hooghouden was Sean 
Weir. Na de finalewedstrijd voet-
balde een team van bekende 
Nederlanders tegen een speci-
aal geselecteerd team, dat door 
de Velserbroekers werd gewon-
nen. Tot slot ging het dak van het 
Polderhuis er af met de Scotisch 
Bagpipers, een wervelende show 
van de Cascadeurs en muziek 
van de Als je voor Pret Band. De 
opbrengst voor het goede doel, 
de SPGK bedroeg 1400 euro. 
(Carla Zwart)

J. Paxtonstraat wint 
zaalvoetbaltoernooi

(foto: Jim Bishop) Act in Witte Theater
Daklozen hebben talent
Velsen - Dat zelfs daklozen 
talent ‘in huis hebben’ bleek 
deze week uit het blijspel ‘De 
Goot’ van Velsens toneel-
groep Act, dat maandag en 
dinsdag in het Witte Theater 
te zien was. Het stuk is ge-
schreven door Ton Davids en 
werd geregisseerd door Mar-
griet Lips. 
 
Pension de Goot is een opvang-
huis voor dak- en thuislozen. Bij 
de aanvang van de voorstelling 
leek het stuk de serieuze kant 
van ‘Jan Rap’ op te gaan. Maar al 
gauw werd begrepen dat er ze-
ker humor onder het dak van De 
Goot school.
In prachtige rollen van Carla 
Zwart als verlopen actrice, Car-
rie Nupoort als afgedankte pros-
tituee en Ilona Obbens als dich-
terlijke ex-junk, zit zowel drama 
als zwartgallige spot. Kathy de 
Haan vertederde als tienermoe-
der met babypop en psychisch 
probleem. Heleen de Haan was 
de harde pensionhoudster die 
het moest opnemen tegen bo-
ze buurvrouw Nelly Bloemzaad 
in een glansrol.  Desiré Bakker 
speelt de vrijwilliger in Pension 
de Goot waar alles de verkeer-
de kant op gaat, omdat de buur-
vrouw ervoor zorgt dat het pensi-
on moet worden gesloten. Maar 
vrijwilligster Pien veroorzaakt 
een grote ommekeer als zij een 

rol bij John de Mol krijgt. Zij had 
in het pension alleen ‘research’ 
opgedaan voor een rol als zwerf-
ster. Genoeg inspiratie kennelijk. 
Maar dan ontpopt de ex-actri-
ce Hofman zich als daadkrach-
tig impressario, de ex-junk her-
schrijft de tekst van een nieuwe 
soap voor John de Mol en de ex-
prostituee wordt de perfecte se-
cretaresse. De psychiatrisch pa-
tiënt blijkt het in de ‘logistiek’ pri-
ma te doen. En dan wordt pensi-
on de Goot ineens impressariaat 
de Goot, dat wonderlijk genoeg 
wel lijkt te passen in het bestem-
mingsplan. En zelfs voor de bo-
ze buurvrouw is er een oplossing 
als zij mag meedoen in een re-
clamespotje, al is het als zwerf-
ster. Alleen pensionhoudster 
Toos Stuyts past aan het einde 
niet meer in het plaatje, want de-
ze mensen zijn niet meer te hel-
pen. Zij gaat zeehondjes redden.
Pension de Goot kent dus een 
leuke plotontwikkeling en gaf 
Act alle kans om te schitteren 
in zowel een serieuze als komi-
sche rol, wat zij prima aankon-
den. Sterk gespeeld, grappig ge-
bracht, met leuke vondsten. Car-
rie in haar SM-kostuum en Car-
la als gigantisch maandverband 
zullen niet gauw vergeten wor-
den. En mede dankzij de goede 
aankleding, licht en geluid, was 
het een perfect avondje uit. (Ka-
rin Dekkers, foto: Henk Bakker)

Hoge respons
mantelzorgers
Velsen - De afgelopen weken 
hebben de inwoners van de ge-
meente Velsen een brief ontvan-
gen waarin hen gevraagd werd 
of ze mantelzorger zijn en/of een 
mantelzorger kennen. Mantel-
zorg is de (onbetaalde) zorg die 
iemand biedt aan zieke of ge-
handicapte familieleden, buren 
of vrienden. De gemeente wil zo 
meer zicht krijgen op de aantal-
len mantelzorgers in de gemeen-
te en op hun behoefte aan on-
dersteuning. 
Al 500 mensen hebben gerea-
geerd op deze brief, zoveel men-
sen zijn er dus die zichzelf aan-
gesproken voelden door de in-
houd van de brief en zichzelf 
zien als mantelzorger. De ge-
meente is heel blij met deze ho-
ge respons. 
Deze mensen zullen medio 
maart een attentie ontvangen 
als blijk van waardering voor het 
werk dat zij verrichten. Toch zul-
len nog niet alle mantelzorgers 
gereageerd hebben, deze heb-
ben nog tot 14 februari de tijd 
om het antwoordformulier op te 
sturen naar Tandem. 
Mantelzorgers die nog niet gere-
ageerd hebben kunnen dat als-
nog doen. Mail voor het formu-
lier naar Tandem www.tandem-
zorg.nl.

Prijs voor hangjongeren
Velserbroek - Vorige maand 
hebben hangjongeren en buurt-
bewoners uit Velserbroek in sa-
menwerking met Stichting Wel-
zijn, AWV Eigen Haard, de ge-
biedsagent Velserbroek en jon-
gerencentrum de Koe meege-
dongen naar de Hang Around 
Awards.  Deze week kregen zij te 
horen dat zij een van de tien win-
naars zijn.
Hang Around is een landelijke 
wedstrijd. Groepen jongeren uit 
tien gemeenten in Nederland or-
ganiseren een te gekke actie in 
hun eigen buurt en strijden om 
de Hang Around Awards. Door 
het bedenken van een positie-
ve actie waarmee minstens 100 
buurtbewoners
worden bereikt is het gelukt om 

1000 euro in de wacht te slepen 
om deze actie uit te voeren. Zo 
kan worden aangetoond  dat jon-
geren meer kunnen dan overlast 
veroorzaken en wordt het voor 
iedereen in de buurt leuker.
De bedachte actie heeft als doel: 
‘Samenwerken & elkaar leren 
kennen’. Want onbekend maakt 
onbemind. Om daar wat aan te 
doen organiseren hangjongeren 
en buurtbewoners op zaterdag 9 
mei een spelletjes- en activitei-
tendag waarin gemengde teams 
van (hang)jongeren en buurtbe-
woners met elkaar de wedstrijd 
aangaan. 
En vooraf zullen de teams al sa-
menwerken bij het maken van 
de wedstrijdonderdelen zoals 
zeepkisten.

Velsen - Veel mensen hebben 
gereageerd op de lezersactie in 
deze krant waarbij gratis kaarten 
voor de Huishoudbeurs te win-
nen waren. Met een simpel mail-
tje kon men twee kaarten voor 
dit evenement in de Rai krijgen, 
dat van 14 tot en met 22 febrari 
plaatsvindt.
De volgende vijf lezers hebben 
elk twee kaarten gewonnen: Mi-
riam Madou, Santpoort-Noord; 
Hannie van Eijk, IJmuiden; Joh-
nny Otto, IJmuiden; Ilona Schou-
ten-Toele en G.C. van Son, IJmui-
den.
De kaarten kunnen tijdens kan-
tooruren worden opgehaald bij 
De Jutter en De Hofgeest, Zee-
weg 189-191 in IJmuiden.

Gratis kaarten 
Huishoudbeurs

Yogamarathon voor Kika
IJmuiden - Op zondag 8 februari 
zullen yogadocenten en studio’s 
over de hele wereld een twee 
uur durende yoga sessie ge-
ven waarvan de opbrengsten de 
mensen in Zimbabwe ten goe-
de zullen komen. Ook Yogastu-
dio IJmuiden behoort tot een van 
de deelnemende studio’s, de-
ze opbrengst zal ten goede ko-
men aan KiKa (Kinderen Kanker-
vrij). De sessie wordt gehouden 
van 11.00 tot 13.00 uur. Wie aan 
een sessie deelneemt, kan naar 

eigen idee en vermogen een bij-
drage doneren. Ook deelnemers 
die geen financiële bijdrage kun-
nen leveren, zijn welkom. Yoga-
studio IJmuiden zal ook een bij-
drage leveren aan World Yoga 
Day onder leiding van Yogado-
cente Barbara Abraham. Barba-
ra is net terug uit India, het land 
waar yoga zijn oorsprong vond 
en is naar eigen zeggen ‘vol 
energie en nieuwe inspiratie’. Bel 
0255-502415 of kijk op www.yo-
gastudioijmuiden.nl.

Laatste kaarten
musical Parade
Driehuis – Vrijdag en zaterdag 
speelt Unidos de aangrijpen-
de musical Parade in de Stads-
schouwburg Velsen. Unidos 
is een musicalvereniging voor 
jongvolwassenen tussen de 20 
en 35 jaar in Velsen. Iedere dins-
dagavond hebben de leden hard 
gerepeteerd om een geweldig 
eindresultaat neer te zetten. Ze 
kunnen dan ook niet wachten 
om weer op de planken te staan. 
Er zijn nog een aantal kaar-
ten beschikbaar voor deze mu-
sical. Interesse? Bel dan met de 
Stadsschouwburg Velsen, tele-
foon 0255-515789. 
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Vier Valentijnsdag in 
beachclub Zilt aan Zee
IJmuiden aan Zee - 2008 is on-
der de nieuwe eigenaar Fred van 
Beusekom een succesvol jaar 
geweest voor Zilt aan Zee. De 
tendens heeft zich voortgezet dat 
het IJmuiderstrand steeds popu-
lairder aan het worden is. Zilt aan 
Zee heeft dit vooral kunnen mer-
ken aan het toenemende aan-
tal bezoekers van 
buiten de regio. 
Door de gastvrij-
heid en professio-
naliteit van Zilt aan 
Zee weten de gas-
ten de beachclub 
ook op de koude-
re dagen prima te 
vinden.
Het is altijd weer 
even spannend 
maar met een 
enorm geslaagde 
kerst en een ge-
zellige nieuwjaarsdag heeft Zilt 
aan Zee volledig vertrouwen in 
2009. In Anneke van Egmond 
heeft Zilt aan Zee haar bezie-
lende bedrijfsleidster. Mede door 
haar enthousiasme ziet Zilt aan 
Zee nu al een stijging in de or-
ganisatie van huwelijken en gro-
te bedrijfsfeesten.
Het brede IJmuiderstrand leent 

zich ook prima voor diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoor-
beeld het kiten en blokarten. Er 
zijn een aantal evenementor-
ganisaties die deze activiteiten 
op het stand organiseren. Tus-
sen de activiteiten door is het 
bij Zilt aan Zee heerlijk bijko-
men en verwend worden. Met 

het oog op Valen-
tijnsdag heeft Zilt 
aan Zee een leu-
ke actie bedacht. 
Alle verliefde stel-
len die bij Zilt aan 
Zee komen dine-
ren zullen worden 
ontvangen met 
een feestelijk glas 
prosecco. Aanslui-
tend kan er heer-
lijk romantisch à 
la carte gedineerd 
worden. Na het di-

ner kunnen de geliefden buiten 
loungen onder warme fleece de-
kens met een lekker glas dam-
pende gluhwein. De vuurkor-
fen branden en de terrasheaters 
stralen voor wat extra warmte…  
Reserveren? Of wilt extra infor-
matie? Kijk op www.ziltaanzee.
nl of bel met 0255-519300. Tot 
ziens bij Zilt aan Zee!

Dulfer op 
2Generations
Regio - Na twee uitverkoch-
te evenementen staat de der-
de editie van 2Generations in 
de Philharmonie alweer voor de 
deur. Het dak van de Philharmo-
nie gaat er weer af op zaterdag 
28 maart vanaf 21.00 uur. Tic-
kets zijn eenvoudig te bestellen 
via www.2generations.nl. Zoals 
van 2Generations verwacht mag 
worden, is er weer een breed 
programma, voor ieder wat wils. 
Op veler verzoek is er besloten 
om deze editie te laten knallen 
door een oude bekende: Hans 
Dulfer & band. Daarnaast zal 
onder andere de Schotse zange-
res Anita Ryan optreden. De re-
gionale helden DJ Bert, DJ Swa-
Deep en Rudolf Kreuger zijn ui-
teraard ook weer van de partij 
en percussionist Glenn Helder 
zal ook zijn kunsten komen ver-
tonen. De eerstvolgende editie 
van 2Generations in de Philhar-
monie is op 3 oktober 2009. Ook 
in SnowPlanet wordt 2Genera-
tions dit jaar twee keer georga-
niseerd: op 16 mei en 7 novem-
ber. Inmiddels is organisatiebu-
reau Exclusevents bezig met het 
plannen van producties in Alk-
maar en de Bollenstreek.

Romantisch lovemenu 
bij DingeS’poort
Santpoort - Noord - Wie zijn of 
haar  lief rond Valentijnsdag eens 
lekker wil verwennen kan daar-
voor heel goed terecht bij Dinge-
S’poort aan de Hoofdstraat. Met 
het Lovemenu zetten eigena-
ren Jos en Annelies een roman-
tisch menu op tafel. Het Love-
menu heeft de kleur van de lief-
de meegekregen, met een heer-
lijk tomatensoepje, een smakelij-
ke Tournedos Stroganoff en een 
dessert met veel aardbeien. En 
dat natuurlijk voor een liefdevol 
prijsje.
DingeS’poort biedt de ideale 
ambiance voor een romantisch 
en gezellig avondje uit. Het res-
taurant is net zo smaakvol als 
de gerechten en dat geeft met-
een sfeer. Eigenaren Jos en An-
nelies weten als geen ander wat 
gastvrijheid is. Dat hebben zij in 

de afgelopen vijf jaren wel bewe-
zen. Het restaurant staat goed 
bekend om zijn heerlijke vlees-, 
vis- en vegetarische gerechten. 
Vanwege het vijfjarig bestaan is 
er nu een leuke korting van 5 
procent verkrijgbaar op de to-
taalprijs van een avondje uit voor 
minimaal twee personen. Daar-
voor moet men dan wel de bon 
printen van de website www.din-
gespoort.nl.
Het afgelopen jaar is het restau-
rant voorzien van lekker, warme 
vloerbedekking, wat zorgt voor 
nog meer sfeer. En DingeS’poort 
laat rokers niet in de kou staan, 
want voor hen is er een aparte 
rookkamer. DingeS’poort is ge-
vestigd aan Hoofdstraat 188 en 
dagelijks geopend vanaf 16.00 
uur. Bellen voor reserveringen 
kan via 023-5377224.

Whiskyproeverijseizoen 
Zeewijck weer begonnen
IJmuiden - Whisky is ‘hot’.  
Steeds meer levensgenieters, 
zowel dames als heren, ontdek-
ken de charmes van een mooi  
glas Schotse single malt whisky. 
Via vrienden of op een gezellige 
avond wordt daar kennis mee-
gemaakt. De groeiende belang-
stelling blijkt wel uit het feit dat 
zowel de landelijke als de regio-
nale whiskyproeverijen druk be-
zocht worden.  
Ook de kleine whiskyproeverij-
en, waar men dieper op de ach-
tergronden van de distilleerde-
rijen en productieprocessen in-
gaat, worden steeds populair-
der. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck  
organiseert al enige jaren whis-
ky ‘Nosing & Tastings’ voor zowel 
particulieren, verenigingen als 
bedrijven.  Zij hebben ruim 350 
whisky’s op voorraad staan wel-
ke wekelijks wisselen met nieu-
we bottelingen . Als hoogtepunt 
van het jaar vindt het jaarlijkse 
Whisky aan Zee festival plaats. 
Dit jaar op 10 oktober en alweer 
voor de vierde keer. Maar voor-
dat het zover is organiseren zij 
eerst een aantal proeverijen op 
diverse sfeervolle horeca loca-
ties in de gemeente Velsen.
Woensdag 4 maart vindt de eer-
ste Whisky Nosing & Tasting 
plaats in Oma’s Kamer in Drie-
huis. Hans Bol van Whisky Im-
port Nederland zal daar een 
enerverende proeverij leiden van 
een aantal onafhankelijke whis-
ky bottelaars. En woensdag 18 

maart staan een aantal nieuwe 
whisky bottelingen  van Diageo 
Nederland, bekend van de Clas-
sic Malts, op het menu. Deze No-
sing & Tasting vindt plaats in Eet-
café IJmuiden aan Zee. Woens-
dag 15 april staat er een ‘Lady’s 
Only Whisky Proeverij’ gepland 
in Oma’s Kamer van café Mid-
deloo te Driehuis. Helaas heren, 
alleen vrouwen zijn deze avond 
van harte welkom om kennis te 
maken met single malt whis-
ky. De belangstelling van vrou-
wen voor whisky is sterk groei-
ende en het team van Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck wilden graag 
een keer een avond alleen voor 
vrouwen organiseren. De enige 
man die aanwezig zal zijn, zal ui-
teraard in kilt verschijnen en de 
presentatie verzorgen. Woens-
dag 13 mei tot slot staat het ‘1ste 
Zeewijck Whisky Diner’ gepland, 
bestaande uit een 5-gangen me-
nu voor rond de 49,00 euro, in-
clusief de single malt whisky’s.  
Dit diner vindt plaats in Eetcafé 
IJmuiden aan Zee.
De toegangskaarten voor de ‘No-
sing & tastings’ bedragen 17,50 
euro. Uiteraard worden deze 
proeverijen voorzien van heerlij-
ke bijpassende hapjes. Meer in-
formatie over bovenstaande, en 
wijn/port proeverijen kunt lezen 
op www.zeewijck.nl. Persoonlijk 
contact, kan via info@zeewijck.
nl of op het Zeewijkplein 25 in 
Winkelcentrum Zeewijkpassage, 
telefoonnummer 0255-540331.

Spaarnwoude
Resort: voor
ieder wat wils
Velsen-Zuid - Heeft u iets te 
vieren groot of klein Spaarnwou-
de Resort heeft voor ieder wat 
wils. Horecamanagers Michael 
Kunenborg en Marianne de 
Vries beiden al jaren werkzaam 
bij Spaarnwoude Resort kunnen 
u alles vertellen over de moge-
lijkheden, van een compleet ver-
zorgde bruiloft en feestavond, 
brunch, high tea tot een over-
nachting in één van de 31 hotel-
kamers en bruidssuite. Spaarn-
woude Resort beschikt over een 
gratis parkeerterrein, zwembad 
en sauna faciliteiten en tevens 
zijn zij een erkende trouwlocatie 
van de Gemeente Velsen. U kunt 
dus alles onder één dak vieren 
als u dat wenst. Mocht u meer 
informatie willen of een vrijblij-
vende offerte ontvangen neem 
dan contact op met Michael Ku-
nenborg of Marianne de Vries. 
Zij staan u graag te woord via 
023-5370548. Zie ook de websi-
te voor nog meer mogelijkheden, 
www.spaarnwouderesort.com.

Wandelarrangement 
Molen De Adriaan
Haarlem - De stadsgidsen van 
Gilde Haarlem, Museummolen 
De Adriaan en Stichting De Lin-
de van lunchcafé/restaurant In 
den Swarten Hondt bieden vanaf 
zaterdag 7 februari wekelijks het 
volgende arrangement aan.
Gestart wordt met een rondlei-
ding door een van de vrijwilligers 
in Museummolen De Adriaan; 
aanvang 10.30 uur.  Aansluitend 
een wandeling met een stadsgids 
van het Gilde door het Scheeps-
makerskwartier en over de Burg-
wal, waarna de lunch klaar staat 
in lunchcafé/restaurant In den 

Swarten Hondt, Spaarne 37. Dit 
alles voor 17,50 per persoon. 
In den Swarten Hondt is een van 
de dagbestedingprojecten van 
Stichting De Linde, eigenaar van 
deze horecagelegenheid. Deze 
stichting begeleidt mensen met 
een lichte verstandelijke beper-
king bij het zelfstandig wonen. 
Verzamelen en start van dit ar-
rangement bij Museummolen De 
Adriaan, Papentorenvest 1 A om 
10.30 uur. Aanmelden tussen 9 
en 10 of 18.00 en 19.30 uur op 
06-16410803. Minimale deelna-
me 6 personen.
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Badminton Club Velsen 
naar NK in Almere
Regio - Zaterdag 31 januari is 
de jeugd van BC Velsen naar de 
Nederlandse badmintonkam-
pioenschappen in Almere ge-
weest. Hier kregen zij eerst een 
speedbadminton clinic. Dit duur-
de een uur en een kwartier en 
was erg leuk. Speedbadmin-
ton is een nieuwe sport die ge-
speeld wordt met grotere rackets 
dan badminton en bedoeld is om 
buiten te spelen. Zo kan je in de 
zomer als er wel wind staat toch 
lekker spelen. 
Na deze clinic konden de kinde-
ren naar de wedstrijden van de 
Nederlandse top kijken en heb-
ben ze handtekeningen verza-
meld. Hiervoor hadden ze een 
wit t-shirt meegenomen en spe-

ciale viltstiften en vroegen ze alle 
topspelers om handtekeningen. 
Deze spelers vonden dit erg leuk 
en gaven meteen hun handteke-
ning.
Het was een erg leuke en leer-
zame dag en waarschijnlijk gaan 
we van het zomer met de club 
vaker speedbadminton spelen.  
Lijkt het je ook leuk om bij BC 
Velsen badminton te komen spe-
len dat kan. Kom gezellig een 
keertje meedoen dit kost niets. 
Recreatie jeugd speelt op zater-
dag in het Polderhuis van 10.00 
tot 12.00 uur. In IJmuiden in de 
Zeewijkhal van 11.00 tot 13.00 
uur. Je kunt langskomen of voor 
informatie op de site van BC Vel-
sen kijken www.bcvelsen.nl.

Felisenum 
schaaktoernooi
Velsen-Zuid - 29 januari heeft 
wederom het IFES schaaktoer-
nooi plaatsgevonden. Op dit 
toernooi, schaken jaarlijks leer-
lingen van de basisscholen uit 
de omgeving voor hun plezier en 
voor de winst. Alle deelnemers 
werden weer in de watten ge-
legd met warme chocola, limo-
nade en een koek. Ook was er 
voor iedere deelnemer na afloop 
een prijsje. De eerste plaats werd 
uiteindelijk, na een barrage, be-
haald door Maurits van Rees van 
de Jan Campertschool. Tweede 
en derde werden werden de ge-
broeders Patrick en Sander Ra-
faël van basisschool de Ark. Vlak 
voor Sjoerd Haver (De Rozen-
beek), die na een dubbele barra-
ge met Sander genoegen moest 
nemen met plek vier. Kampioen 
van het Gymnasium Felisenum 
zelf werd de zeer talentvolle Mi-
guel Admiraal, die onlangs al in-
ternationaal van zich deed spre-
ken.

IJmuiden - Een van de moei-
lijkste taken bij het damspel is 
een voordelige-, zelfs gewonnen 
stand om te zetten in een con-
crete winst. Koos de Vries kon na 
drieënhalf uur spelen bogen op 
een zeer goede stand. Het ver-
zilveren van het voordeel bleek 
niet zo eenvoudig. Na een zwak-
ke voortzetting draaiden de kan-
sen en was het Doornbosch die 
de partij in zijn voordeel kon be-
slissen. De jeugdspelers weer-
den zich weer als ware het routi-
niers. Nicole Schouten had haar 
handen vol aan Vince van der 
Wiele en Rick Hartman. In beide 
ontmoetingen kwam Schouten 
niet verder dan een deling van 
de punten. De 13-jarige Jurrien 
Fischer behaalde opnieuw een 
overwinning. Ditmaal werd Ber-
rie Bottelier op overtuigende wij-
ze aan de zegekar gebonden. 
Jelmer Gouda kreeg al vanuit de 
opening grip op het spel tegen 
Stella van Buuren. De druk werd 
haar teveel en Jelmer sloeg toe. 
Dana van de Wiele liet niet met 
zich spotten en met goed gecon-
centreerd spel won ze van Tho-
mas Jansemer. Leo Binkhorst 
moest ervaren dat Casper Re-
meijer net een maatje te groot is. 
Lange tijd hield de defensie van 
Binkhorst stand maar in het ge-
vorderde middenspel sloeg het 
noodlot toe. Met fraai positie-
spel maakte Remeijer een eind 
aan de partij. Cees van der Steen 
en Conall Sleutel waren aan el-
kaar gewaagd en vochten om de 
strategisch belangrijke velden in 
bezit te krijgen. Dat lukte niet en 
een remise was het gevolg daar-
van. Willem Winter en Jan Apel-
doorn streden in een mooi ge-
vecht om de punten. Aanvanke-
lijk zag het er voor Winter alle-
maal niet zo best uit. Apeldoorn 
miste een grote kans waarna de 
wedstrijd kantelde. Met een truc 
lukte het Apeldoorn alsnog om 
een punt uit het vuur te slepen.

DCIJ-nieuws

Gwen én Cunnar Noord-
Hollands kampioen
IJmuiden - Afgelopen weekein-
de werden de Noord-Hollandse 
Kampioenschappen Judo voor 
de leeftijdsklasse tot 20 jaar ge-
houden in Beverwijk. De beide 
kinderen van sportschoolhouder 
Jos Kops van het gelijknamige 
ABC Kops vielen dit jaar in deze 
leeftijdsklasse. Cunnar met zijn 
16 jaar voor het eerst en Gwen 
met haar 19 jaar voor het laatst. 
Beide trainen zij bij topclub Ke-
namju uit Haarlem onder leiding 
van hun trainer/coach Zeger van 
Oirschot.
Cunnar hoefde slechts twee 
partijen te doen. Vanwege uit-
val door ziekte, blessures en te 
zwaar op de weegschaal werd 
zijn gewichtsklasse gedecimeerd 
tot zeven deelnemers. Daarvan 
werd hij ook nog de eerste ron-
de vrijgeloot. Na een makkelij-
ke voorronde kwam hij in de fi-
nale tegen de oudere en erva-
ren judoka Maarten Visker van 
Ben Rietdijks Sport uit de Velser-
broek. Hoewel hij een sterke ju-
doka tegenover zich vond, kwam 
Cunnar geen moment in gevaar. 
Hij controleerde de wedstrijd 
goed en toen de conditie van de 
tegenstander wat inzakte, nam 
hij een aanval goed over en rolde 

hem op zijn rug; goed voor waz-
ari zeven punten. Daarna had hij 
hem nog goed in een zogenaam-
de beenwurging, maar kon deze 
niet verzilveren. Daarna ging het 
eindsignaal. Gwen werd voor de 
derde opeenvolgende keer kam-
pioen van Noord-Holland en dit-
maal in de gewichtsklasse tot 63 
kilogram. Eerst had ze een mak-
kelijke voorronde tegen een jon-
ger meisje. Daarna kreeg ze een 
sterke defensieve tegenstand-
ster uit Beverwijk. Pas in de ver-
lenging kon Gwen doorgaan in 
het grondgevecht en haar tot af-
tikken dwingen voor een goed 
aangelegde armklem. In de fi-
nale kreeg ze clubgenoot Am-
ber von Gerhardt. Hoewel ze nog 
nooit op een toernooi van haar 
had gewonnen, maakte ze nu de 
wedstrijd met groot overwicht af. 
Op een onbewaakt moment zet-
te Gwen een linkse buitenwaart-
se beenveeg in en kreeg een 
waardering van waza-ari zeven 
punten. Dit was ruim genoeg om 
overtuigend kampioene te wor-
den. Zowel Cunnar als Gwen zijn 
door hun kampioenschap ge-
selecteerd voor de Nederland-
se Kampioenschappen komende 
zaterdag in Nijmegen.

BC Velsen organiseert 
badmintonopleiding
IJmuiden - BC Velsen orga-
niseert voor haar jeugdleden 
een badmintonopleiding wel-
ke steeds weer afgesloten wordt 
middels een deeldiploma. 
Voor (met name) beginnen-
de jeugd vormen de deeldiplo-
ma’s een aantrekkelijke vorm om 
spelenderwijs enige badminton-
technieken te leren. Deel 1, 2 en 
3 zijn enkelspeldiploma’s, deel 4, 
5 en 6 zijn dubbelspeldiploma’s. 
De deeldiploma’s bestaan zowel 

uit een praktisch als een theore-
tisch deel.  
Zaterdag 31 januari behaalden 
acht jeugdleden het derde diplo-
ma van harte proficiat. 
De organisatie van een deeldi-
ploma examen is in handen van 
de club. De examens worden af-
genomen door de eigen gediplo-
meerde NBB-trainer (met een 
collega).
Elke deelnemer ontvangt na het 
behalen van een diploma een t-

DKV jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - De korfbalcom-
petitie is voor sommige ploe-
gen al weer over de helft  en is 
het al aardig duidelijk hoe sterk 
de ploegen zijn ten op zicht-
te van elkaar. DKV F1 doet het 
nog steeds goed. Deze week 
was EKVA F1 de tegenstander. 
Vorige keer nog van verloren. Nu 
ging het veel beter. Loek Mar-
tens, Thomas Meijvogel en Sver-
re Zeegers scoorden voor DKV. 
De wedstrijd werd met 5-2 ge-
wonnen. DKV E1 speelde tegen 
KZ E5. Ze hielden de bal goed 
in de ploeg maar scoren lukt in 
het begin niet erg. Lotte Roze-
meijer scoorde het eerste doel-
punt voor DKV. Na rust werd 
er nog twee maal gescoord, dit 
keer door Jesse Jaspers en Jo-
rit de Weerdt (3-0). Voor DKV D2 
was er weinig eer te behalen te-
gen KVA D2. De tegenstander 

was veel te sterk en zo moesten 
de spelers van DKV D2 met een 
18-4 nederlaag weer naar huis. 
DKV D1 was in tegenstelling tot 
andere wedstrijden niet hele-
maal bij de les. EKVA D2 speelde 
feller en wist terecht te winnen 
met 3-6. De C-meisjes speelden 
tegen Helios C1. Ze waren beter 
en creëerden veel kansen. Alleen 
scoren bleef een beetje het pro-
bleem. 
De stand bleef lang steken op 2-
2. Door een doelpunt van Eline 
Martens werd er uiteindelijk toch 
gewonnen (3-2). DKV A2 speel-
de een uitstekende wedstrijd te-
gen DTS A1. Een wedstrijd met 
heel veel doelpunten. Donny 
Zwirs en Marloes van Dijk waren 
dé spelers van de wedstrijd. Bei-
den scoorden vier maal. De wed-
strijd werd met 8-17 gewonnen. 
Een prima prestatie.
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IJmuiden - Deze week is de 
Buurtbemiddeling Velsen of-
ficieel van start gegaan. Dit 
is een samenwerkingsproject 
van de gemeente, de politie, 
de wooncorporaties en Stich-
ting Welzijn Velsen. De laatste 
zorgt voor de uitvoering.

,,Wij krijgen gemiddeld 500 
klachten over burenruzies per 
jaar. Ongeveer de helft daarvan 
had ook op een andere manier 
opgelost kunnen worden’’, ver-
telt politiechef Willem van Rooij. 
,,We zijn blij dat de Buurtbemid-
deling van start gaat.’’ De politie 
komt nog wel bij conflicten met 
geweld, maar bij de huis- tuin- 
en keukenconflicten nemen spe-
ciaal opgeleide vrijwillige bemid-
delaars contact op met de buren, 
die er samen niet uitkomen. Dit 
kan gaan over geluidsoverlast, 
rondslingerend speelgoed, huis-
dieren die overlast veroorzaken 
of een boom in de tuin van de 
buurman die de zon wegneemt. 
Suleika van Holland is coördina-
tor van de Buurtbemiddeling. Ze 
beschikt momenteel over veer-
tien bemiddelaars, dat moe-
ten er twintig gaan worden. Ze 
zoekt nog mensen uit Velsen-
Noord. ,,We willen laagdrempe-

lig zijn. Als buurman A de poli-
tie naar buurman B stuurt, komt 
dat al gauw bedreigend over. De 
bemiddelaars, die altijd als duo 
op pad gaan, zijn er op getraind 
hoe ze de mensen het best kun-
nen benaderen’’, vertelt Suleika. 
De melding komt bij haar bin-
nen, zij hoort het verhaal aan en 
maakt dan een inschatting. Als 
een zaak bijvoorbeeld onder de 
rechter is, dan wordt er niet be-
middeld. 
De bemiddelaars bezoeken 
de mensen eerst thuis en ma-
ken dan een vervolgafspraak op 
neutraal terrein, bijvoorbeeld in 
een buurtcentrum. Hier wordt 
bekeken hoe beide partijen er 
het beste uit kunnen komen en 
daarover worden afspraken op 
papier gezet. Dit wordt later ook 
teruggekoppeld naar de woon-
corporatie.
Buurtbemiddeling werkt in ande-
re plaatsen al ruim tien jaar met 
succes. Het is gratis, het zorgt 
voor duurzame oplossingen die 
voor beide partijen aanvaard-
baar zijn en het voorkomt dat ru-
zies uit de hand lopen. Voor meer 
informatie: Suleika van Holland, 
telefoon 06-30985981 of via su-
leikavanholland@welzijnvelsen.
nl (Carla Zwart)

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude 
Gracht 103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
De vrijwilligerscentrale: 
www.devrijwilligerscentrale.nl

Santpoort-Noord - Met de aankondiging ‘Gratiz haardhaud’ wordt 
op ludieke wijze de aandacht gevestigd op deze ‘handgezaagde’ 
stammen die verweesd ergens in Santpoort-Noord lagen. Nu is de 
Nederlandse spelling niet voor iedereen zo gemakkelijk, maar als je 
van het woord ‘hout’ drie van de vier letters fout schrijft, is dat op zich 
wel weer een prestatie.  Of de maker van het bordje ook de zager van 
het hout is, is onbekend. (Karin Dekkers)
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Maak kans op meet & 
greet met Van Dik Hout
Velsen - De sterke melodieën en 
rake teksten van de veelzijdige 
Nederlandstalige rockband Van 
Dik Hout komen het best tot hun 
recht in de intimiteit van de the-
aterzaal. Deze fantastische podi-
umband komt op dinsdag 17 fe-
bruari (20.15 uur) naar de Stads-
schouwburg Velsen voor een 
akoestisch concert. Naast vele 
klassieke Van Dik Hout songs, in 
een verassende uitvoering, wor-
den er ook een aantal nieuwe 
nummers ten gehore gebracht. 
In 1994 breekt Van Dik Hout 
door met de hit ‘Stil in mij’, dat 
door de luisteraars van Radio 3 
jaar na jaar gekozen wordt als 

beste nummer ooit door een Ne-
derlandse band gemaakt. Ook 
ontpopte Van Dik Hout zich als 
ijzersterke podiumband, wat ze 
meerdere keren bewijzen op 
Pinkpop. Samen met cabaret-
duo Acda & De Munnik spelen 
ze vier keer in een uitverkochte 
Heineken Music Hall en bestor-
men ze de hitlijsten met ‘Mijn 
Houten Hart’ en ‘Zij maakt het 
verschil’ dat een nummer-1-hit 
wordt. Toegang 27,25 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
CJP 2 euro korting.
Meer informatie: telefoon 0255-
515789 of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Jacht op miljoenenvilla’s
Regio – Ruim tweehonderd belangstellenden kwamen het afgelo-
pen weekeinde kijken naar de toekomstige villawoningen op het ter-
rein van Park Brederode in Bloemendaal. Tijdens het verkoopmani-
festatie was één van de villa’s gedeeltelijk nagebouwd met behulp 
van steigers die beklommen konden worden. In gebied Duinzicht ko-
men in totaal 63 villa’s. De eerste bewoners kunnen na de zomer van 
2010 hun nieuwe huizen betrekken. Maar wie wil wonen in Park Bre-
derode moet wel een flinke zak geld meenemen: de verkoopprijs be-
gint bij 1,4 miljoen euro. (foto: Roderick de Veen)

Collecte
voor Amnesty
Velsen - Mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International 
houdt volgende week voor de ze-
vende keer een landelijke collec-
te. Met de slogan ‘Geef om vrij-
heid’ wil Amnesty duidelijk ma-
ken dat vrijheid niet in alle lan-
den vanzelfsprekend is en dat er 
geld nodig is om de vrijheid van 
mensen te waarborgen. Amne-
sty zet zich in voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, eer-
lijke processen voor alle politie-
ke gevangenen, afschaffing van 
de doodstraf en beëindiging van 
martelingen, politieke moorden 
en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn 
van discriminatie is een mensen-
recht waar Amnesty voor strijdt.
Amnesty International is een on-
afhankelijke en onpartijdige or-
ganisatie. Om die reden ont-
vangt de organisatie geen geld 
van de overheid of van politieke 
groeperingen. Met bijdragen van 
leden en door giften, zoals tij-
dens de collecte, wordt het werk 
van Amnesty blijvend mogelijk 
gemaakt. Amnesty International 
organiseert campagnes waar-
in een thema of land centraal 
staan. Met zo’n grootschalige 
actie wordt geprobeerd verbete-
ringen in de mensenrechtensitu-
atie te realiseren en om het be-
wustzijn over onderwerpen die 
iedereen aangaan te vergroten.

MKB houdt
inventarisatie
Regio - Vanuit het bedrijfsle-
ven en in verschillende media 
circuleren berichten dat de kre-
dietverschaffing door een aantal 
banken problematisch verloopt 
of zelfs gestokt is, maar ook dat 
er bankinstellingen zijn die hier-
op juist een positieve uitzonde-
ring vormen. De lokale en regi-
onale ondernemersverenigingen 
voor het midden- en kleinbedrijf 
in de IJmond MKB-Velsen en 
MKB-IJmond willen weten of de-
ze berichten kloppen. Zij hebben 
gezamenlijk via hun websites 
een meldpunt voor het door on-
dernemers melden van ervarin-
gen bij kredietverschaffing(en) 
opgericht. Bij het meldpunt kun-
nen ondernemers hun positie-
ve en hun negatieve ervaringen 
per bankinstelling melden. De 
verenigingen willen zo tot een 
anonieme inventarisatie komen 
van de kredietverschaffing in de 
IJmond. Als blijkt uit de inventari-
satie dat het op dit moment voor 
het bedrijfsleven moeilijker is om 
krediet te verkrijgen bij bepaalde 
instellingen dan zullen de mkb-
verenigingen niet schromen die 
regionale en lokale bankinstel-
lingen hiermee te confronteren 
en gezamenlijk naar oplossingen 
te zoeken. Beide verenigingen 
roepen dan de directeuren en/of 
eigenaren van  ondernemingen 
op om hun ervaringen te melden 
via www.mkb-ijmond.nl of www.
mkbvelsen.nl.

(foto: Jim Bishop)

Geld voor bedevaarten
Santpoort-Noord - Vrijdag 
werd met alle vrijwilligers van 
Lourdesgroep Santpoort het glas 
heven en een lekker stukje taart 
gegeten ter ere van het verzame-
len van meer dan 5 miljoen ki-
lo oud papier voor bedevaarten 
naar Lourdes.  Dat gebeurde in 
de RK Kerk Maria van Altijddu-
rende Bijstand, de Naaldkerk in 
Santpoort.
Sinds 1984 is de Lourdesgroep 
Santpoort actief om mensen die 
eens op bedevaart willen een 
geweldige week te laten beleven 
in deze bedevaartplaats waar-
van gezegd wordt dat de hemel 
er de aarde raakt. Verschillende 
van deze bedevaartgangers kun-

nen een dergelijke reis niet altijd 
geheel zelf betalen. De Lourdes-
groep Santpoort komt aan deze 
gelden op een tweetal manieren: 
het werven van donateurs (250 
stuks) en het verzamelen van ve-
le tonnen oud papier. De Lour-
desgroep is al vanaf 1984 met 
deze papieractie bezig. Inder-
tijd werd de inzameling opgezet 
om een aantal jongeren een reis 
maar Lourdes te laten maken om 
zich daar in te zetten voor de zie-
ke medemens. Deze actie is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot 
een echt papierbedrijf. Tientallen 
vrijwilligers zetten zich wekelijks 
in om een enorme papiermassa 
op te halen en te sorteren.

Kinderexcursie ‘De 
natuur in!’ rond Zorgvrij
Velsen-Zuid - Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in 
samenwerking met recreatie-
schap Spaarnwoude op zondag 
8 februari een excursie ‘De na-
tuur in!’ voor kinderen van 4 tot 
en met 10 jaar rond informatie-
boerderij Zorgvrij. Deze natuu-
rexcursies voor kinderen staan 
onder begeleiding van IVN-na-
tuurgidsen.
Als echte natuurvorsers gaan 
kinderen op pad. Op zoek naar 
de natuur van bomen, planten, 
vogels en andere dieren. Kool-
mezen tussen de populieren, me-
rels in de meidoorns? Op zoek in 
een echte boomgaard! Nieuws-
gierig wat er allemaal in het bos 
te vinden valt? Doe mee aan het 

natuurpad bij de boerderij Zorg-
vrij en laat je verrassen door de 
natuur. Kinderen kijken in de na-
tuur en leren in korte tijd wat er 
allemaal te beleven valt in de na-
tuur. Voelen aan een boombast 
of voel de kleine friemelbeest-
jes in de grond. Dit allemaal is 
mogelijk. Kinderen die alles wil-
len weten over de natuur kun-
nen natuurlijk gewoon komen. 
De ouders gaan niet mee.
Excursie vindt plaats op 8 febru-
ari van 11.00 tot 12.15 uur bij in-
formatieboerderij Zorgvrij in het 
recreatiegebied Spaarnwou-
de. Deelname is gratis. Aanmel-
den niet nodig. Meer informa-
tie: Frank Jansen,  telefoon 023-
5290984.

Lezersactie
Exclusief voor lezers van de Jutter en de Hofgeest

Maak kans op een meet & greet met 
Van Dik Hout

Reserveer vóór 13 februari je Van Dik Hout kaarten 
en misschien drink jij na afloop van het concert een 

drankje met de mannen van Van Dik Hout!
Informatie/reserveren 0255-515789.
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Handbalpromo
bij KIA/HCV’90
Velsen-Noord - Zaterdag 14 fe-
bruari is er bij handbalvereniging 
KIA/HCV’90 een handbalpromo. 
Deze promo is voor alle kinderen 
die graag willen weten hoe leuk 
handbal is. KIA/HCV’90 probeert 
alle kinderen op een leuke, voor 
hun eigen leeftijdgerichte manier 
kennis te laten maken met hand-
bal. De handbalpromo is voor al-

le kinderen in de leeftijd van 4 
tot en met 12 jaar in de Kinheim 
Sporthal in Beverwijk. De promo 
duurt van 15.30 tot 16.45 uur. Ui-
teraard mag je bij KIA/HCV’90 
vijf keer gratis meetrainen om te 
kijken of de handbalsport wel-
licht wat voor je is. Voor meer in-
formatie over KIA/HCV’90, kijk 
op www.HCV90.nl.

SC Santpoort bij Corus
Velserbroek - Vijf schakers van 
SC Santpoort hebben deelgeno-
men aan de Corus tienkampen.   
Deze zijn voor de echte schaak-
liefhebbers. Sommige schakers  
nemen hier speciaal vakantieda-
gen voor vrij.  
Wim Gravemaker, voorzitter van 
SC Santpoort, deed het uitste-
kend en werd ongeslagen eerste 
van zijn groep 5E. Dat betekent 
promotie voor volgend jaar.
Stefan Fokkink, in groep 4G, 
haalde na een stroeve start 5,5 
uit 9 wat goed was voor een 
mooie tweede plaats en  ook hij 
promoveert volgend jaar. 
Rob Bushman, 6G, begon heel 
goed en eindigde uiteindelijk 
met 5 uit 9 ook op een mooie 
tweede plaats.
Ronald Hoekstra, 4F, doet net als 
zijn maat/buurman Rob al jaren 
mee en eindigde met 4,5 uit 9 op 
een zesde plaats, wat knap is ge-
zien zijn hoge indeling. 
Martijn de Roode. de ‘coming 
man’, had het zwaar in groep 3K. 
Toch haalde hij op een halfje na 
50 procent. 

In de competitie gaat in de 
kroongroep Peter de Roode met 
6,5 uit 7 nog altijd aan de leiding. 
Nieuwkomer Wim Eveleens van 
KC speelde zijn eerste partij te-
gen Tom Spits en gaf gelijk zijn 
visitekaartje af door gedecideerd 
te winnen. 
Bij Groep 1 laat Ouker de Jong 
een spoor van vernielingen na 
en staat  met 1 punt los van Rob 
de Roode en 2 punten op Niko-
lay Drel. 
Bij de vrijdagcompetitie doet 
Wim Laurens Gravemaker het 
heel goed en staat met 12 uit 13 
bovenaan. 
Het eerste van SC Santpoort 
speelt komende zaterdag een 
derby, uit tegen buurman Kijk 
Uit in IJmuiden om 13.00 uur. SC 
Santpoort staat ongeslagen bo-
venaan en Kijk Uit staat op de 
zesde plaats. Het belooft een 
spannende pot te worden. Verle-
den jaar won Santpoort nog nipt 
met 4,5 – 3,5. 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.schaakclubsant-
poort.nl.

Veel punten voor 
Smashing Velsen
IJmuiden - Jongens C1 strijd 
voor het kampioenschap en zijn 
ze dus elke wedstrijd geconcen-
treerd en met inzet bezig voor de 
punten. De jongens wonnen met 
2-1 van Allides. Met steun van 
twee meiden, Merel en Annelot. 
De directe concurrent om de ti-
tel, AMVJ, staan op één punt van 
het sterren jongensteam. Meis-
jes C3 speelde vol met vuur en 
passie en sleepte daarmee een 
puntje uit de strijd. Gezien hun 
spel en kunnen was een winst 
wel verdiend geweest. 
Om 20.00 uur op de bekende 
vrijdagavond speelden heren 1 
een makkelijke wedstrijd. De te-
genstander Atalante kon niks in-
brengen en werd het een sim-
pele 4-0 overwinning. Dames 
1 speelden een uitwedstrijd in 
Badhoevedorp en de eerste sets 
werden met gemak gewonnen 
dankzij goed verdedigend werk 
aan de vloer. 
De vierde set blokkeerde het 
team waardoor deze set werd 
verloren. In de jacht op de twee-

de plek die recht geeft op pro-
motiewedstrijden kan dit punt-
verlies nog opbreken. 
Dames 2 won met behulp van 
heel veel inzet hun wedstrijd 
met 3-2. Deze overwinning had-
den ze nodig voor wat vertrou-
wen na wat verliespartijen. Da-
mes 4 speelt in de derde klas-
se en speelde vrijdag tegen SAS, 
de wedstrijd ging gelijk op en de 
laatste set werd gewonnen met 
17-15. Mede dankzij heel veel in-
zet en goed teamwork werden 
de punten veilig gesteld. 
Tenslotte speelden op woens-
dag een aantal teams in Hoofd-
dorp. Heren 3 speelde overtui-
gend met 4-0 overwinning dank-
zij een goede servicedruk. Da-
mes 3 scharrelde de punten bij-
een met een 3-2 winst. Tenslot-
te verloor meisjes A1 met 2-1. 
Ook bij de recreanten en de mi-
ni’s (tot 12 jaar) draait de volley-
balvereniging goed en is er altijd 
ruimte om mee te doen. Zie voor 
meer informatie www.smashing-
velsen.nl.

Eindspelproblematiek 
bij de schaakjeugd
IJmuiden - Het eindspel bij het 
schaken van de jeugd van Kijk 
Uit is misschien wel het belang-
rijkste onderdeel van het nobele 
spel, want daar wordt doorgaans 
beslist wie de partij wint of min-
der aantrekkelijk verliest.
Afgelopen donderdagavond 
werd het heel laat. Allereerst de 
partij tussen Mark Scholten en 
Koen van de Velde, waarbij Koen 
met een lo-
per meer niet 
het juiste 
plan kon ma-
ken om Mark 
de punten 
afhandig te 
maken, re-
mise derhal-
ve. Nog la-
ter werd het 
tussen Gui-
do de Waal 
en Ingmar 
Visser, Guido 
die de laat-
ste tijd met 
zevenmijls-
passen  in 
zijn schaak-
ontwikkeling 
vooruit gaat, hield Ingmar ander-
half uur knap op afstand. Maar 
in een gecompliceerd toren-lo-
pereindspel greep Guido mis en 
behaalde Ingmar een zwaarbe-
vochten overwinning.
Menno Jaspers liet de concur-
rentie voor de derde plaats dich-
terbij komen, tegen een goed 
spelende Barry Broek moest hij 
de punten inleveren.
Bij Boy Wu is het vaak alles of 
niets met zijn schaakaanvallen. 
Ditmaal werd het alles, Marco 
Wellinga kon tegen de dame en 

loper niets meer beginnen.
Erin Lucassen stootte met dame 
en toren de koning van Arman-
do Noordzij zijn troon, zodat Erin 
zich stevig in de top tien genes-
teld heeft.
Tom Noordzij behield de punten 
wel, met een overwinning op Kim 
van Loon kroop Tom weer wat 
naar boven. Thomas Lichten-
daal won na een aantal misluk-

te claims op 
mat toch nog 
van Daphne 
Oudshoorn, 
die in ge-
lijke stand 
per ongeluk 
haar dame 
had wegge-
ven. Thomas 
Rebel heeft 
het pad om-
hoog weer 
ingeslagen, 
met een 
s p e r v u u r 
van aanval-
len moest 
Thomas Ot-
te de vlag 

strijken. Co-
ry van Bellen behaalde met twee 
dames de overwinning op Ro-
ann Plug en Ben Eppink volgde 
dit damevoorbeeld van Cory en 
behaalde de zege op Job Elsen-
doorn. Leuk was ook dat Maurits 
van Rees langs kwam (hij had 
net het schaaktoernooi van het 
Felisenum gewonnen). Hij heeft 
naar hartelust kunnen schaken 
met Dick Wijker die, zo moest 
Maurits wel concluderen, op het 
ogenblik in grote vorm steekt. 
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Kaartverkoop 
duel Haarlem
Velsen - Kaarten voor de voet-
balderby Telstar-Haarlem zijn al-
leen in de voorverkoop verkrijg-
baar bij het secretariaat van Tel-
star. Het is niet mogelijk om de 
kaarten op de wedstrijddag bij 
de kassa te kopen.
Het secretariaat is op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur geopend. 
Vanavond (donderdag) is het se-
cretariaat tot 20.00 uur geopend. 
De derby tegen Haarlem wordt 
gespeeld op zondag 8 februari 
om 14.30 uur.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Het was zaterdag 
ideaal weer voor de klootschie-
ters van sportvereniging Full 
Speed. De zon scheen volop en 
er wa nauwelijks wind. De bui-
tensporters hebben winterstop, 
maar voor de klootschieters is 
het hoogseizoen. Het is heel rus-
tig in Spaarnwoude en de slo-
ten zijn bevroren, zodat de bal-
len niet zoek raken. De grond en 
de kanten zijn hard en een team 
wist daar onbedoeld handig ge-
bruik van te maken. Team 2 met 
Lia, Harm en Nico wist zo goed 
te gooien dat er een nieuw re-
cord op de koeienroute is neer-
gezet met 58 schoten en 19 me-
ter. Team 3 met Sonja, Dirk en El-
ly werd tweede met 65 schoten 
en 22 meter. 
Op de agenda staat de uitwis-
seling tussen de kegelaars, de 
klootschieters, de jeu de boulers 
en darters op zondag 22 februari 
in het HKB-gebouw in Haarlem-
Noord. Aanvang 13.00 uur. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Vogelbeurs
IJmuiden - Zondag 8 februa-
ri organiseert vogelvereniging 
Fauna Felisena weer een ge-
zellige vogelbeurs van 10.00 tot 
14.00 uur.. Men kan daar terecht 
voor een vogel, een kooitje, voer, 
diverse andere artikelen en voor 
advies voor de verzorging van de 
vogel. 
De beurs wordt gehouden in het 
verenigingsgebouw aan de Ek-
sterlaan 8 in IJmuiden, een zij-
straat van de Zeeweg. Parke-
ren gaarne aan de achterzijde 
van het gebouw. Informatie: J. 
Verdikt, telefoon 06-13216831 
of T. Broekhuizen, telefoon 06-
46432659.

Oud papier
Santpoort-Noord - Op dins-
dag 10 februari en woensdag 11 
februari wordt er weer oud pa-
pier ingezameld voor de Parnas-
siaschool te Santpoort. De pa-
piercontainer staat van 18.30 tot 
19.30 uur op het grasveld bij de 
kerk Dinkgrevelaan. Op dinsdag-
middag is de container ook ge-
opend van 16.00 tot 16.30 uur. Bij 
het inleveren van het oud papier 
dingt men mee naar een heerlij-
ke slagroomtaart.
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Vesper ‘Wijzangen van Tago-
re’ om 19.00 uur in de Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan 67 in 
Santpoort-Noord. Toegang vrij, 
collecte na afloop.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Pieter Tiddens met 
‘Vooruit! Nog één keer Kinderca-
baret, nu nog anders’, 19.30 uur; 
Golden Musical Moments Bill 
van Dijk & Wanda Joosten e.a., 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Orkater ‘Cas & Pol’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Dewolff en The Hype. 20.30 uur. 
Toegang 9,-. Beide zalen: Bac-
kyard ft. Erick E. 22.00-04.00 uur. 
Toegang 14,-/16,- vanaf 18 jaar.

Zondag 8 februari

Vogelbeurs bij Fauna Felisena, 
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00 
tot 14.00 uur.
‘Boter, kaas en eieren’ Alles 
te weten komen over zuivel. Van 
10.00 tot 16.00 uur. Kinderexcur-
sie ‘De natuur in!’ rond boerderij 
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. 
Van 11.00 tot 12.15 uur. Deelna-
me gratis. Vanaf 12.00 uur aantal 
optredens van de line-dancers 
Hotheels.
Yogamarathon voor KIKA van 
11.00 tot 13.00 uur bij yogastu-
dio IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Der Baader 
Meinhof Komplex’. 14.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant. Foyer-
concert B.B. Ritzband. Aanvang 
17.00 uur. Toegang gratis. 
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Pieter Tiddens met 
‘Vooruit! Nog één keer Kinderca-
baret, nu nog anders’, 14.30 uur.
1-Jarig bestaan van café De 
Griffioen in IJmuiden met optre-
den van Sjaak Verkade, dj Bert 
en dweilorkest De Fluttetutters. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis.
Polderjam in buurthuis de Ves-
te in Velserbroek. Aanvang 15.30 
uur. Toegang gratis.
Concert in de Dorpskerk Bloe-
mendaal door Pieter Grimber-
gen en Iris de Koomen. Aanvang 
16.00 uur. Toegang 10,-, kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
Bloemendaal.
Vesper in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Adam 
Carroll. 21.00 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 9 februari

Inloopochtend inzake Post-
traumatische Dystrofie in het 
KG locatie Zuid, 10.00-12.00 uur. 
Info: 023-5453138.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cd-presentatie 
Sparkle. Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 10 februari
 

Inzameling oud papier Parnas-
siaschool. Container staat van 

16.00 tot 16.30 uur op het gras-
veld bij de kerk, Dinkgrevelaan.
Lezing door mevrouw Schou-
ten over kerken in Parijs. Duin en 
Kruidberg Mavo, Nic. beetslaan 
3 Driehuis. Aanvang 20.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cd-presentatie 
Sparkle. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Laibach plays J.S. Bach’s Die 
Kunst der Fuge. 21.00 uur. Toe-
gang 15,-.

Woensdag 11 februari

Inzameling oud papier Parnas-
siaschool. Container staat van 
18.30 tot 19.30 uur op het gras-
veld bij de kerk, Dinkgrevelaan.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Het 
Ampzing Genootschap ‘Brood-
kast’. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Hakim Traïda met 
Ahmed van Oranje, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Der Baader 
Meinhof Komplex’. 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant.

Donderdag 12 februari

Voolichtingsbijeenkomst over 
jongeren en drugs gebruik in 
de Centrale Bibliotheek IJmui-
den. Van 13.30 tot 15.00 uur. Toe-
gang gratis. Inschrijven gewenst 
en kan aan de servicebalie of via 
0255-525353.
Informatieavond over drugs bij 
Brijder Verslavingszorg, Spaarne 
106 Haarlem. Van 19.30 tot 22.00 
uur. Deelname gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Servaes Nelissen ‘Dol-
lywood’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Con-
verse Footprints to fame tour 
2009 The Better offs en makebe-
lieve. 21.00 uur. Toegang gratis. 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,-, gratis voor studenten. Van-
af 18 jaar.

Donderdag 5 februari
 

Expostitie Ludy Schaper-Jans-
sen met acrylschilderijen in 
Duincafé De Zandwaaier. Expo-
sitie duurt tot en met 31 maart.
Informatieavond over drugs bij 
Brijder Verslavingszorg, Spaar-
ne 106 Haarlem. Van 19.30 tot 
22.00 uur. Deelname gratis.
Thema: ‘Religieuze flexibili-
teit’. Spreker ds. Aart Mak. Ont-
moetingscentrum Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 65 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: TG Winterberg 
‘Danke für die Badehose’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: LOS! met dj Paulie en Lle-
wy. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
(met studentenkaart gratis) van-
af 18 jaar. Café: Washington met 
dj Roots Controller. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 6 februari

Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Pieter Tiddens met 
‘Vooruit! Nog één keer Kinder-
cabaret, nu nog anders’, om 
19.30 uur. 
Trio Elegiaqe in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Peter Pan Speed-
rock. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Electric Trash. 23.00-04.00 
uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. 
Café: Trike. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 7 februari

Gouden Cupidopijlen schie-
ten in Winkelcentrum Velser-
broek. Tevens kunnen bezoe-
kers een speciale boodschap in-
vullen voor hun geliefde, vriend 
of familielid, de leukste ontvan-
gen een Valentijnsboeket, die op 
14 februari opgehaald kan wor-
den bij Bloemsierkunst Rob van 
den Berg.
Fietsexcursie opgravin Olmen. 
Start om 10.00 uur bij De Zand-
waaier in Overveen. Kosten 2,50. 
Reserveren via www.npzk.nl. Er 
is plaats voor 15 deelnemers.
Bridgedrive bij Rotary Club 
Santpoort, De Baan in Haarlem. 
Vanaf 18.30 uur.

Wat is
er te 
doen

‘Der Baader Meinhof 
Komplex’ in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 8 om 14.30 
uur en woensdag 11 februari 
om 20.30 uur wordt de film ‘Der 
Baader Meinhof Komplex’ ver-
toont in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Duitsland, 1970. Bomaanslagen, 
dreigend terrorisme en angst 
doen de grondvesten van de 
jonge Duitse democratie wan-
kelen. Radicale jongeren, ge-
leid door Andreas Baader, Ulrike 
Meinhof en Gudrun Ensslin strij-
den als de Rote Armee Fraktion 
(RAF) een gewelddadige oorlog 
voor hun idealen en zet zich af 
tegen het kapitalisme en het ver-
meende fascisme van de West-

Duitse staat. Hun ultieme doel is 
het creëren van een meer men-
selijke samenleving. Bij het na-
streven van deze idealen zetten 
ze echter onmenselijke middelen 
in. Hierdoor veroorzaken ze niet 
alleen angst en bloedvergieten, 
maar dreigen ze ook hun eigen 
menselijkheid te verliezen. Horst 
Herold, hoofd van de Duitse poli-
tie, start de achtervolging op de-
ze jonge terroristen. Tijdens deze 
achtervolging realiseert hij zich 
dat dit slechts het topje van de 
ijsberg is. Duitse inzending voor 
de Oscars 2009. 
Toegang normaal 6 euro, met 
kortingsbon 4 euro.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Der BaaDer meinhof 

komplex’ op 8 februari om 14.30 uur en 11 februari 2009 om 
20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Nieuwe vrachtwagen
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
heeft Martin Post van Verkeers-
school Post zijn nieuwe vracht-
wagen in ontvangst genomen. 
Na vijf jaar in zijn oude vracht-
wagen te hebben gereden, mag 
hij zich nu de trotse eigenaar 
noemen van een gloednieuwe 
Renault Magnum.
De vrachtwagen van Martin 
Post is de eerste nieuwe Renault 
Magnum met aanhangwagen in 
Nederland. 
De vrachtwagen is luxueus en 
van alle gemakken voorzien om 

handig en veilig te werk te gaan. 
De Renault Magnum is voorzien 
van een Euro 5 Motor, die het 
brandstofverbruik tot wel 5 pro-
cent verlaagt.
Verkeersschool Post is de laat-
ste jaren flink aan het uitbrei-
den en ook de nieuwe vrachtwa-
gen is weer een grote aanwinst 
voor het bedrijf. Wie zich wil wa-
gen aan vrachtwagenlessen in 
de nieuwe Renault Magnum, kan 
contact opnemen met Verkeers-
chool Post via 0255-536917. Zie 
ook www.verkeersschoolpost.nl.

Driehuis - Na de melding van 
een reeks vernielingen op de 
rotonde van de Waterloolaan, 
is de politie vrijdagnacht rond 
02.10 uur op zoek gegaan naar 
een groep jongeren die de ver-
nielingen zou hebben gepleegd. 
Zij troffen twee jongens op straat 
aan en twee liggend in een voor-
tuin. Alle vier bleken onder in-
vloed van alcohol te verke-
ren en verklaarden dat zij niets 
van de vernielingen af wisten. 
Op een vernielde afvalbak werd 
een voetafdruk van vermoedelijk 
een van de jongeren aangetrof-
fen, een 16-jarige IJmuidenaar. 
Hij werd meegenomen naar het 
politiebureau voor nader onder-
zoek. De ouders van de IJmui-
denaar werden door de politie in 
kennis gesteld.

Vernielingen
in Driehuis
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De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Kinderdisco, woensdag 18 februari voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. Aanvang 14.00 uur. Kosten 2,50 euro. Spelen met moza-
iek voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Op donderdag 19 februari van 
10.00 tot 11.30 uur. Kosten 1,50 euro.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Bloemschikcursus vanaf dinsdag 10 februari van 20.00 tot 21.30 
uur. Kosten 18,- (exclusief materiaal) voor 5 lessen. Rommelmarkt 
zondag 8 februari van 12.00 tot 15.00 uur. Toegang gratis.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Popcursus voor jongeren. Cursus bestaat uit 10 lessen en wordt 
op 3 locaties gegeven, afhankelijk waar de meeste aanmeldingen 
vandaan komen, JTC Branding in IJmuiden, De Koe en De Mel in 
Velsen-Noord. Kosten 70,-, workshop kost 5,-. Cursus is bedoeld 
voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Info en/of aanmelding bij genoem-
de buurtcentra. Hardcore-party Deejay Helden, zaterdag 7 fe-
bruari om 20.00 uur. Toegang 3,-.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Uitstapje naar Chimpie Champ in Aalsmeer voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar. Dinsdag 17 februari. Vertrek 09.00 De Mel, 9.15, de 
Brulboei, 9.30 de Dwarsligger en om 09.45 uur bij de Spil. Kosten 
11,-. Opgeven en betalen kan tot donderdag 12 februari. Rommel-
markt, zaterdag 14 februari van 09.00 tot 12.30 uur. Tafel reserve-
ren kan op maandag 9 februari vanaf 09.00 uur. B.g.g. Mw. Broek, 
telefoon 0255-522782. Engels spreekvaardigheid. Cursus start bij 
voldoende deelnamel op donderdag 26 febrari van 19.30 tot 21.00 
uur. Kosten 50,- voor 12 lessen. Opgeven kan via inschrijfformulier 
die bij het buurthuis gehaald kan worden.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
houtbewerking, op de dinsdag- 
donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. vrijdag 6 februa-
ri: kippensoep, prieschotel met 
slavink en bitterkoekjesvla als 
dessert. Woensdag 12 februa-
ri: erwtensoep met roggebrood 
en spek. Vrijdag 13 februari: Chi-
nese tomatensoep, zuurkool met 
ananas en vla als dessert. Voor 
de open tafels van woensdag en 
vrijdag zijn nog een aantal plaat-
sen vrij. Altijd een kopje koffie/
thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen 
van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 4e woensdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.00 uur 
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woens-
dag 11 februari. Kosten 1,50 eu-
ro. Aanvang 12.00 uur. U hoeft 
zich niet aan te melden. 
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Donderdag 19 fe-
bruari. Aanvang 19.30 uur. Kaart-
jes 2,- p.st. incl. kopje koffie of 
thee. Kaartjes zijn dagelijks ver-
krijgbaar aan het buffet tussen 
09.00 en 17.00 uur. in het week-
end van 13.30 tot 16.30 uur. 
Modeshow Monet Mode, 

maandag 23 februari. Aanvang 
10.00 uur. Daarna is de mogelijk 
om kleding te kopen, tot 12.15 
uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. 13 Februari: cham-
pignonsoep, kibbeling, groenten, 
aardappelen, een flensje met ijs 
en koffie toe. Opgeven maandag 
9 februari tussen 11.00 en 12.00 
uur. Aanvang 12.30 uur. Toegang 
5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Optreden Vat’71 woensdag 25 
februari om 19.30 uur. Kaarten 
2,-.
Klaverjasmarathon zaterdag 
28 februari om 10.00 uur. Deel-
name 3,50 incl. verloting.
Koersbal zoekt nog enthousias-
te deelnemers op maandagmid-
dag vanaf 10.00 uur. U kunt vrij-
blijvend een keer komen kijken 
en meedoen.
Cinema: Kosten 2,- incl. kopje 
koffie of thee en een hapje. 
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Exposanten van schildersclub 
Velserhooft tonen hun werk. El-
ke werkdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op zondag van 11.30 tot 
14.00 uur. Toegang gratis. 

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Volendamse dag, dinsdag 10 
februari, met optreden en oud-
Hollandse ambachten. Van 10.00 
tot 17.00 uur. Om 12.30 uur, in 
verband met de themadag Hor-
se d’oeuvre.
Menu van de dag: stamppot 
Hete Bliksem. Woensdag 18 fe-
bruari om 12.30 uur. Om 14.30 
uur kienen met loterij.
Menu van de dag: bruinebo-
nensoep met roggebrood. Don-
derdag 26 februari om 12.30 uur. 
Om 15.00 uur de film Frans Bau-
er in Noorwegen. 

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Winterkien: Zondag 8 februari. 
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-

533885.
Formulierenbrigade voor info-
ramtie en ondersteuning bij het 
aanvragen van Gemeentelijk re-
gelingen en voorzieningen, tele-
foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Busreis op 3 maart naar Land-
huis De Aalshof in Brabants 
plaatse Haps. Kosten 37,50. Ver-
trek: Hofstede 8.45, rotonde 8.50, 
Vondellaan 8.55, Zeewijkplein 
9.00, Moerberg 9.05, Marktplein 
9.10, Plein ‘459.15 uur. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

OuderennieuwsTeamgeest bij Westerop & Ko
Hart onder de riem 
met Valentijnsdag
IJmuiden - Westerop & Ko 
Haarstudio groeit en bloeit al-
weer heel wat jaren onder lei-
ding van Angelique Koomen. 
Toch was 2008 een wat hectisch 
jaar voor de dames van deze ge-
zellige kapsalon.
Zonder in details te willen treden 
vertelt Angelique 
dat ook zij een jaar 
met lief en leed 
hebben doorge-
maakt. Maar ge-
lukkig gaat alles 
nu weer de goe-
de kant op. Hoe-
wel ze zelf griep 
heeft ten tijde van 
het interview. 
,,Er zijn wat per-
sonele verande-
ringen geweest 
en iedereen heeft 
wel een tikje mee-
gekregen van wat 
er dit jaar allemaal 
is gebeurd,’’ zegt 
Angelique. ,,Daarom wil ik nu het 
bijna Valentijnsdag is mijn team 
in het zonnetje zetten. Keer op 
keer steken zij mij het hart onder 
de riem. Want het is toch heer-
lijk dat ze in tijden als deze alle-

maal zoveel inzet hebben en al-
tijd achter mij staan? Daar wil ik 
ze bij deze hartelijk voor bedan-
ken.’’
Vorig jaar ging het hele team in 
oktober naar Brussel voor een 
intensief, maar gezellig werk-
weekeinde vol inspiratie, nieu-

we technieken en 
modetips. Want 
deze vakkundi-
ge kapsters leren 
nog steeds graag 
bij. In de kapsa-
lon wordt met 
producten van 
het merk Redken 
gewerkt.
Om de Valen-
tijnsgedachte te 
verbreiden krij-
gen alle klan-
ten rond  Valen-
tijnsdag een leu-
ke attentie voor 
hun geliefde. En 
dat geldt natuur-

lijk voor alle klanten die een af-
spraak maken, zowel aan Velser-
hof 111 in IJmuiden, via 0255-
513832 als aan Bloemendaalse-
straatweg 138zw in Santpoort-
Zuid, via 023-5392838.

Door gladheid 
onderuit
Santpoort-Noord - Een 71-jari-
ge motorrijder uit Alkmaar raakte 
woensdag omstreeks 14.15 uur 
op het Delftplein met zijn motor-
fiets vermoedelijk door de glad-
heid in een slip. Hij kwam te val-
len en liep verwondingen op aan 
zijn rechterbeen. Zijn motor liep 
schade op. De politie registreer-
de de slippartij.

Rijbewijs
ingehouden
IJmuiden - Op de Kennemer-
laan in IJmuiden heeft de politie 
maandag om 01.15 een 43-jarige 
automobilist uit Beverwijk aan-
gehouden vanwege rijden onder 
invloed. De man had zoveel ge-
dronken dat direct zijn rijbewijs 
is ingenomen. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt. Rij-
den onder invloed is een misdrijf. 
Meer dan 0,5 promille is straf-
baar. Bij 1,3 promille wordt het 
rijbewijs ingenomen. Voor be-
ginnend bestuurders liggen die 
grenzen veel lager.
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Vrijwilligerswerk
doe je samen
Driehuis – Op 28 februari zal 
er in het Technisch College 
een vrijwilligersmanifesta-
tie gehouden worden met als 
motto: ‘Iedereen doet mee’. In 
de aanloop daartoe een se-
rie portretten, waarin men-
sen vertellen waarom zij zich 
als vrijwilliger inzetten. De-
ze week: Cor van Egmond, 
voorzitter van amateurteken- 
en schildervereniging Terpen 
Tijn.

Sinds acht jaar (,,Het kunnen 
er ook tien zijn’’) is Cor van Eg-
mond voorzitter van Terpen Tijn. 
Het bestuur was niet compleet 
en dat moet wel volgens de sta-
tuten. De vacature van voorzitter 
was vacant en omdat niemand 
zich daarvoor meldde, stapte Cor 
er in. Niet zozeer uit ambitie. Op 
voorhand bagatelliseert hij zijn 
functie: ,,Het meeste werk doet 
het secretariaat. En de tentoon-
stellingen worden door steeds 
wisselende commissies geor-
ganiseerd. Ik stuur de boel zo’n 
beetje aan, ik ben goed in het 
organiseren’’, vertelt hij. ,,Verder 
geef ik de club een gezicht, sta 
de pers te woord, doe de offici-
ele dingen’’. 
Hij doet meer: onder andere zin-
gen bij een koor, hij regisseerde 
een toneelclub en is actief voor 
de kerk. Hij vindt die betrokken-
heid noodzakelijk voor de sa-
menleving en goed voor zijn so-
ciale contacten. Waarbij Cor op-
merkt, dat het niet alleen om de 
mensen op de voorgrond gaat, 
maar ook en vooral om de stille 
werkers achter de schermen. 
Cor schildert en tekent zijn hele 

leven al, hij maakt mooie aqua-
rellen. Het liefst is hij architecto-
nisch bezig, maakt hij stadsge-
zichten waar veel tekenwerk bij 
komt kijken. Hij werd lid van Ter-
pen Tijn om meer met zijn hob-
by bezig te zijn. ,,Thuis zeg je al 
gauw: vandaag heb ik het druk, 
maar morgen ga ik schilderen. 
En de volgende dag is het het-
zelfde liedje’’, vertelt hij. ,,Terpen 
Tijn is vier dagdelen per week 
open, nu maak ik er tijd voor.’’
Bij Terpen Tijn wordt geen les ge-
geven. De mensen werken zelf-
standig maar leren ook veel van 
elkaar, door elkaar tips en ad-
vies te geven. Regelmatig wor-
den er door kunstenaars work-
shops gegeven, waar de leden 
van de vereniging nieuwe tech-
nieken leren.
Cor vindt het alleen jammer dat 
voor veel mensen de drempel 
hoog is: ,,Ze denken dat ze goed 
moeten kunnen schilderen, maar 
dat hoeft helemaal niet. Je moet 
het gewoon gaan doen, de lol die 
je er van hebt is veel belangrij-
ker.’’ 
Hij geeft een voorbeeld: ,,Er was 
eens een vrouw, die wilde er 
mee stoppen. Zo goed als jullie 
word ik toch nooit, zei ze. Ik heb 
haar omgepraat, bood aan om 
haar te helpen. En nu maakt ze 
de mooiste dingen, ze is blij dat 
ze toch heeft doorgezet. Men-
sen kunnen altijd vrijblijvend 
langskomen bij Terpen Tijn en 
een keer meedoen, om te kijken 
of het wat voor ze is. Ik vind het 
in ieder geval heerlijk, om zo sa-
men met een groep mensen met 
mijn schilderhobby bezig te zijn.’’ 
(Carla Zwart)

Joris Brussel één jaar 
stadsdichter van Velsen
IJmuiden – Sinds een jaar is 
Joris Brussel stadsdichter van 
Velsen. Dat was vorige week 
donderdag reden voor een 
feestje in de centrale biblio-
theek aan het Dudokplein. In 
een vraaggesprek met Ca-
nan Yagmur, sinds een maand 
stadsdichter van Beverwijk, 
kwam het publiek meer over 
Joris te weten. 

De gemeente Velsen had geen 
geld over voor 
een stadsdichter. 
De bibliotheek 
zocht en vond 
sponsors, die be-
reid waren om 
er geld in te ste-
ken. Als jongste 
van vier kandida-
ten won Joris vo-
rig jaar met het 
gedicht ‘Drenke-
ling’. Voor deze 
gelegenheid had 
hij ook een ge-
dicht gemaakt: 
‘Tussen Brussel 
en Velsen’. Ook 
Canan had een 
gedicht gemaakt 
dat eindigde met 
de woorden: ,,Hij zaait de woor-
den, hij oogst gedichten. Joris is 
zijn naam.’’
Na zijn benoeming vroeg de 
stadsdichter zich af of het pu-
bliek hem wel zou accepteren, 
vanwege zijn jonge leeftijd. Maar 
dat sloot hem direct na zijn eer-
ste gedicht in opdracht in de ar-
men. Dat ging over een man, die 
al geruime tijd dood in zijn eigen 
huis lag. Op ontroerende wij-
ze gaf Joris de man een naam: 

Eduard.
Er kwam veel op hem af, het af-
gelopen jaar. Dat het zo heftig en 
uitgebreid zou zijn, had hij niet 
verwacht. Hij droeg onder ande-
re voor op scholen, voor senioren 
en voor blinden en slechtzien-
den. Elke groep vroeg weer om 
een andere benadering en in-
leving. Het leukste project vond 
Joris het Havenfestival, waar hij 
twee dagen lang voor een groot 
publiek gedichten over vis voor-

las. Met een 
brede grijns: 
,,Daar heb ik 
ook mijn vrien-
din leren ken-
nen, toch een 
leuke bijkom-
stigheid.’’
Joris is gebo-
ren en geto-
gen in Velsen-
Noord en daar 
is hij trots op: 
,,Men denkt dat 
het maar een 
klein dorpje is, 
maar de men-
sen zijn er heel 
hecht.’’ Velsen 
is een leuke ge-
meente om over 

te dichten. ,,Velsen is heel divers, 
met zijn zeven dorpskernen. El-
ke kern heeft een eigen karakter, 
de bewoners een andere menta-
liteit’’, zegt Joris. Nog een jaar is 
hij stadsdichter, dan komt er een 
ander. Joris hoopt dat hij dit jaar 
weer gedichten voor mag dra-
gen op het Havenfestival en hij 
wil een dichtbundel uitgeven. En 
verder blijft hij Velsen en zijn in-
woners goed in de gaten hou-
den. (Carla Zwart)  

Donaties voor IJRB
IJmuiden - Zondag ontving 
de IJmuider Reddingsbrigade 
(IJRB) twee donaties. De eerste 
was afkomstig van Frans Koks 
van Paviljoen Noordzee. Omdat 
de Nieuwjaarsduik vorige maand 
voor de vijfentwintigste keer 
plaatsvond en de IJRB in 2008 
75 jaar bestond, kon Koks via 
sponsering van de Nieuwjaars-
duik een bedrag van 320 euro 
overhandigen. 
Als aanvulling kon gemeente-

lijk strandbeheerder Jaap Rooij 
vanuit het strandbudget een be-
drag 800 euro doneren. Ron de 
Vlieger, die namens de IJRB de 
twee enveloppen in ontvangst 
nam, deelde mede dat de dona-
ties zullen worden gebruikt voor 
aanschaf en onderhoud van de 
overlevingspakken. Deze dure 
pakken zijn noodzakelijk om te 
zorgen dat de brigadeleden hun 
werk zo veilig mogelijk kunnen 
doen.

(foto: Ko van Leeuwen)

Training
voor besturen
IJmuiden - Dinsdagavond 27 ja-
nuari vond de eerste training, uit 
een serie van zes, plaats voor 
bestuursleden van bij de Velser 
Gemeenschap (VG) aangesloten 
verenigingen. Daar ging heel wat 
aan vooraf: subsidieverzoeken 
bij de gemeente Velsen, in kaart 
brengen op welke terreinen de 
verenigingen ‘bijgeschoold’ wil-
len worden en zoeken naar be-
kwame trainers met ervaring. 
Movisie in Utrecht bleek al jaren 
dit soort trainingen voor ama-
teurverenigingen te geven. Het 
thema die avond was bestuurs-
aansprakelijkheid. Een bestuur 
valt onder heel wat wettelijke 
bepalingen, zonder dat te we-
ten. Een voorbeeld: het bestuur 
van een vereniging gaat met een 
aannemer in zee om het clubhuis 
op te knappen. Later blijkt dat er 
onvoldoende geld in kas zit ter-
wijl de opdracht al gegeven was 
en de aannemer schade lijdt. Wie 
gaat dit betalen? Volgens de re-
gels zijn de bestuursleden hoof-
delijk aansprakelijk en worden ze 
dus privé aangesproken. Zo zijn 
er vele risico’s. Een belangrijk 
punt voor besturen blijft zorg-
vuldigheid: zet zaken op papier, 
laat leden van de vereniging hier 
naar kijken, leg problemen of 
moeilijke besluiten voor aan de 
ledenvergadering. Men kan zich 
indekken middels tal van verze-
keringen: de aanvullende WA-
verzekering, een ongevallenver-
zekering, een aparte verzekering 
gericht op bestuursaansprake-
lijkheid of een evenementenver-
zekering. Interessant is dat per 1 
februari 2009 geld voor de ge-
meente Velsen beschikbaar is 
om vrijwilligers te verzekeren. 
Hoe de uitvoering eruit gaat zien, 
is nu nog niet duidelijk. De vol-
gende trainingen gaan onder 
andere over subsidie en fond-
senwerving, verantwoord en eer-
lijk besturen,  promotie en het le-
vend houden van de vereniging.

Velsen - De gemeente Velsen 
heeft van de overheid een bo-
nus van 56.850 euro ontvangen 
in het kader van de WSW, Wet 
Sociale Werkvoorziening. De-
ze bonus is vastgesteld op ba-
sis van het aantal in 2007 gere-
aliseerde begeleide werkplek-
ken. De bonus is maximaal 3.000 
euro per werkplek. De gemeen-
te Velsen heeft de ontvangen bo-
nus ter beschikking gesteld aan 
de Meergroep.

Bonus voor 
Meergroep

Velsen-Noord - De gelden-
de tijden van de laad- en los-
plaats bij Bedweters aan de Wij-
kerstraatweg worden op verzoek 
van de bedrijfsleider gewijzigd. 
De nieuwe tijden worden maan-
dag, dinsdag en donderdag tot 
en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Laad- en lostijd
Velsen - Het college van B&W 
heeft besloten akkoord te gaan 
met een overschrijding van het 
budget van de bibliotheek van 
157.000 euro over 2008. In de 
tweede tussenrapportage werd 
nog een bedrag van 250.000 eu-
ro genoemd. Dankzij inspan-
ningen van de bibliotheek is de 
overschrijding naar beneden bij-
gesteld.
Het college accepteert de over-
schrijding onder voorwaarde van 

heldere afspraken ter voorko-
ming van dit soort overschrijdin-
gen in de toekomst. Die afspra-
ken gaan over de realisatie van 
activiteiten, formatie personeel, 
ziektevervanging binnen de op-
gegeven budgetten en hoe om 
te gaan met (verwachte) begro-
tingsafwijkingen. De bibliotheek 
dient uiterlijk 18 februari met een 
financieel onderbouwd voorstel 
te komen voor 2009. (Karin Dek-
kers)

Overschrijding budget
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IJmuiden - Lesha had een pri-
ma zwangerschap, ze had ner-
gens last van. Ze kon nog lang 
doorgaan met sporten, ze speelt 
hockey bij de selectie van Straw-
berries. En papa Michiel voetbalt 
bij de selectie van Stormvogels, 
als daar geen sportief kind uit 
voortkomt. 
De uitgerekende bevallings-
datum was 7 december en een 
week daarna zat Lesha toch wel 
een beetje in de rats. Ze wilde 
heel graag thuis bevallen en ze 
was bang dat ze toch naar het 
ziekenhuis zou moeten, als het 
nog langer duurde.
Op 16 december kreeg ze last 
van lage rugpijn. Een dag later 
besloot ze bij haar schoonou-
ders een warm ligbad te nemen. 
Daarna kreeg ze een pijnscheut 
en vier minuten later weer één. 
,,Michiel, we gaan naar huis’’, 
deelde ze mee. Die keek samen 
met zijn vader een wedstrijd van 

Aangenaam

Geboren: Idse Langbroek
Zoon van: Lesha Schellevis en 
Michiel Langbroek
Geboren op: 18 december 2008 
om 2.55 uur
Geboortegewicht: 3660 gram

Ajax op tv. ,,Even de wedstrijd 
uitkijken’’, zei Michiel. Maar Le-
sha was heel gedecideerd: ,,Nee, 
we gaan nu.’’ 
Eenmaal thuis kwamen de pijn-
scheuten al om de minuut. Later 
zakten ze af naar om de twee mi-
nuten, Lesha en Michiel beslo-
ten het even af te wachten. Even 
na 1.00 uur belde Michiel de ver-
loskundige, die beloofde te ko-
men kijken. Tegen 2.00 uur arri-
veerde ze en terwijl Michiel be-
neden de deur open deed, riep 
Lesha van boven: ,,Ik geloof dat 
ik moet persen.’’ De twee storm-
den de trap op en Lesha bleek al 
volledige ontsluiting te hebben. 
Binnen een uur was Idse er.
Lesha moest voor controle naar 
het ziekenhuis, de ambulance 
bracht haar naar Beverwijk. Mi-
chiel pakte Idse goed warm in en 
reed samen met de verloskun-
dige er achter aan. Lesha werd 
gehecht en mocht eigenlijk di-
rect weer naar huis. Maar Idse 
bleek een flinke ondertempera-
tuur te hebben van 34,9 graden 
en moest direct de couveuse in. 
Het was te snel gegaan voor het 
kleine mannetje en dan direct de 
kou in. Lesha besloot haar zoon 
niet alleen te laten en bleef die 
nacht slapen in het ziekenhuis. 
De volgende dag mochten ze 
naar huis.
En daar gaat het heel goed. Idse 
is een druk en beweeglijk kind, 
goed wakker en aanwezig. Hij 
houdt zijn omgeving nauwge-
zet in de gaten en zit momenteel 
in een groeispurt. Lesha en Mi-
chiel wilden hun zoon een ech-
te Hollandse naam geven. Idse, 
wat later Ids zal worden, is een 
Friese naam en betekent ‘harde 
werker’. 
Michiel: ,,Het is een stoere naam 
en die past echt bij hem, want het 
is een hele bink.’’ (Carla Zwart)

Open dag Technisch College
‘Ik kijk er naar uit’
IJmuiden – Zaterdag was er 
een open dag in het Tech-
nisch College. Veel leerlin-
gen uit groep 8 van de basis-
school, die zich verdiepen in 
het vervolgonderwijs, kwa-
men samen met hun ouders 
een kijkje nemen.

In een klaslokaal staan Nick, 
Paul en Jonas over een motor 
gebogen. ,,Het is de motor van 
een scooter, hij is een soort van 
kapot. Wij moeten achter de oor-
zaak zien te komen’’, vertelt Paul. 
De jongens hebben twee the-
oretische jaren achter zich, in 
het derde leerjaar kiezen zij een 
richting. 
Deze leerlingen kozen voor voer-
tuigentechniek en krijgen nu veel 
praktijklessen. ,,Eindelijk lekker 
vieze handen krijgen’’, glundert 
Paul. ,,We lopen ook stage’’, ver-
telt Nick. ,,Fantastisch om dan 
dat wat je leert in de praktijk te 
brengen. Ik ga elke woensdag 
naar een garage en vind daar 
ook het contact met de klanten 
heel leuk.’’
,,Er is veel belangstelling voor de 
technische mavo, die dit school-
jaar van start ging. Leerlingen 
krijgen daar vijf vakken op vm-
bo-tl-niveau en kiezen voor één 
praktijkvak. Deze gemengde 

leerweg is een primeur voor Ne-
derland’’, vertelt directeur Ruud 
Porck. ,,We hadden vandaag 
nog twee primeurtjes: de leskist 
Duurzame Energie werd gepre-
senteerd. Onze leerlingen gaan 
daarmee naar leerlingen van het 
basisonderwijs. En de website 
van de leerlingen ging vandaag 
ook officieel de lucht in.’’  Hij ver-
volgt: ,,We doen veel aan leerlin-
genparticipatie. Ze zitten achter 
de balie, organiseren doe-mid-
dagen en ze geven rondleidin-
gen. Wij hebben weinig ordepro-
blemen, de leerlingen zijn heel 
betrokken en enorm trots op hun 
school.’’
Jordy bezoekt de school samen 
met zijn ouders. Hij zit in groep 
8 en weet al een poos, dat hij 
naar het Technisch College wil. 
,,Ik werk graag met mijn handen. 
Welke richting ik ga kiezen weet 
ik nog niet, misschien ga ik mijn 
vader wel opvolgen’’, zegt hij. Zijn 
vader blijkt graafmachines te 
maken. ,,Hij is ook nieuwsgierig 
geworden door de enthousiaste 
verhalen van zijn vader, die ook 
deze school bezocht’’, zegt de 
moeder van Jordy. ,,Het lijkt me 
een leuke school’’, besluit Jordy. 
,,Ik kijk er naar uit om straks na 
de zomervakantie hier leerling te 
zijn.’’ (Carla Zwart)  

Loop-es-in
bij het Anker
Velserbroek - ‘Een kind als jij in 
Afrika’. Dat was het thema van 
de afgelopen weken op basis-
school Het Anker. In de onder-
bouw leerden de kinderen over 
leven en werken in Afrika. In de 
bovenbouw verdiepten de kinde-
ren zich in de problematiek rond 
kindsoldaten en AIDS. Tijdens 
de loop-es-in was het werk van 
de kinderen te bekijken en wer-
den er diverse presentaties ge-
geven. Uiteraard was er ook ge-
legenheid om te genieten van 
echt Afrikaans eten.

Openbare 
dronkenschap
IJmuiden - Tijdens een surveil-
lance zag de politie zondagoch-
tend rond 01.00 uur twee 16-ja-
rige Velsenaren liggen in de bus-
halte aan de lange Nieuwstraat/
Spaarnestraat. Beide jongens 
bleken ernstig onder invloed en 
hadden elkaar ondergespuugd. 
De Velsenaren werden aange-
houden voor openbare dronken-
schap en werden bij hun ouders 
thuis afgeleverd. Zij kregen be-
keuringen mee voor openbare 
dronkenschap en voor de ver-
ontreiniging van de bushalte.

Drankrijders
Regio - De politie heeft tien be-
stuurders aangehouden die on-
der invloed van alcohol in hun 
voertuig reden. Op meerdere lo-
caties in onder andere Haar-
lem, Velsen, Beverwijk, IJmuiden, 
Hoofddorp en Vijfhuizen werden 
de drankrijders aangehouden en 
van drie drankrijders vorderde 
de politie het rijbewijs in.

Klaverjassen voor 
Spieren voor Spieren
IJmuiden - Wie wil klaverjassen 
voor een goed doel is in februa-
ri en maart van harte welkom bij 
Otte Verhuur, Bik en Arnoldkade 
7 in IJmuiden. Op donderdagen 
19, 26, 5, 12, 19 en 26 maart kan 
men meedoen.
Iedere week zijn er leuke prijzen 
te winnen. Aan het einde van de 
zes weken is er een totaalklas-
sement prijsuitreiking. Maar ook 
zijn wekelijks leuke prijzen te 
winnen in de loterij. Op 26 maart 
is dat een superloterij met extra 
grote prijzen. Hiervoor zijn spon-
sors of mensen die prijzen be-
schikbaar willen stellen nog heel 

welkom. Hiervoor kan men bel-
len met 0255-518355 of 0255-
540780 of 06-21506680. 
De kosten voor het klaverjassen 
zijn 2,50 per avond. Loten kosten 
0,50 euro per lot en voor de su-
perloterij 1,50 per lot. Loten zijn 
nu al te koop.
Spieren voor Spieren is een 
stichting die werkt aan de be-
kendheid van spierziekten en 
geld inzamelt voor wetenschap-
pelijk onderzoek, het uitbou-
wen van het Spieren voor Spie-
ren kindercentrum in het UMC 
en bijdraagt aan passende acti-
viteiten voor patiëntjes.

Paranormale 
avond
Haarlem-Noord - Woensdag 
11 februari is er weer een pa-
ranormale avond in de Droom-
fabriek, Floresstraat 14 in Haar-
lem-Noord. Tijdens deze avond 
kunnen er vragen gesteld wor-
den aan een medium over dier-
baren u zelf of over overlede-
nen. Toegang 7,50 euro. Meer in-
formatie: 023-5260583 of kijk op 
www.mediumgerbrand.nl.

Golden Musical 
Moments
Haarlem - Bill van Dijk en het 
viertienkoppige strijkorkest 
Maxemillecorde trakteert het 
publiek zaterdag 7 februari in de 
Philharonie op een musicalfeest 
van de bovenste plank. Met al-
le hoogtepunten uit Jesus Christ 
Superstar, Hair, Chess en Gre-
ase. Van “I don’t know how to 
love him” tot “Hopelessly devo-

ted to you”. Wereldhits, gezon-
gen door Bill van Dijk, Wanda 
Joosten, Lokke Dieltiens & Dimi-
tri Verhoeven. 
Maxemillecorde heeft ook twee 
amateurkoren uitgenodigd, 
Haarlems Theaterkoor en Blue 
Moon die samen met orkest en 
solisten uit elke musical één of 
twee hits zingt. Maximillecorde 
wordt geleid en begeleid door 
Max Smeets op piano.
Online kaartverkoop: www.thea-
ter-haarlem.nl. 
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Trio Elegiaque in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 6 
februari om 20.15 uur wordt het 
ongelooflijk mooie Trio Elegi-
aque van Rachmaninov uitge-
voerd. De drie musiciennes van 
grote klasse die het gaan spe-
len zijn: Anastasia Kozlova-viool, 
Ketevan Roinishvili-cello en Ka-
milla Isanbaeva-piano. Behalve 
van de Russische Rachmaninov 
en Tsjaikovsky staan ook twee 
Georgische componisten op het 
programma: Tsintsadze en La-
gidze. Muziek overstijgt politie-
ke grenzen op hartverwarmen-
de wijze.

In Santpoort openen ze het con-
cert met het waanzinnig mooie 
Trio Elegiaque in d-klein opus 9 
dat Rachmaninov schreef naar 
aanleiding van het overlijden van 
zijn goede vriend Tsjaikovsky. Na 
de pauze wordt muziek uit Geor-
gië  uitgevoerd voor cello en pi-
ano.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open
Toegang vrij, een bijdrage n de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Jongeren en 
Maatschappelijk Werk
IJmuiden – Jongeren kunnen 
terecht bij het Maatschappelijk 
Werk Velsen met hun problemen. 
Er is veel verborgen leed onder 
deze doelgroep, waar jongeren 
mee blijven rondlopen. Onno-
dig, want zo worden de proble-
men alleen maar groter. Er over 
praten helpt en een oplossing is 
vaak dichtbij. 
Zoals Sofie, die voor haar ver-
jaardag afslankpillen vroeg. Ze 
vindt zichzelf te dik, heeft een 
minderwaardigheidscomplex 
en dit heeft een sneeuwbalef-
fect. Alle andere meisjes uit haar 
klas zien er leuk uit, maar zij niet. 
Complimenten die ze krijgt ge-
looft ze niet, ze gaat niet meer 
mee stappen en praat niet met 
haar ouders, want die begrij-
pen haar toch niet. Denkt ze. So-
fie gaat slechter eten, trekt zich 

in zichzelf terug en doordat ze 
geen leuke dingen meer doet is 
er niets meer om zich goed over 
te voelen.  
Voor Sofie zou het goed zijn 
om eens met een hulpverle-
ner te praten over haar situatie. 
Die kijkt er zonder vooroorde-
len naar en vraagt haar in wel-
ke situaties zij zich ongemakke-
lijk voelt. Samen oefenen ze hoe 
dit beter aangepakt kan worden. 
Sofie voelt zich hierdoor een stuk 
beter, durft weer voor zichzelf op 
te komen.
Voor een afspraak kunnen jon-
geren iedere werkdag tus-
sen 9.00 en 17.00 uur bellen via 
0255 519107. Afspreken via de 
mail mag ook: smdvelsen@ma-
di-mk.nl
Er is geen verwijzing nodig en de 
hulpverlening is kosteloos.

Honingzwam 
velt iepen
IJmuiden - Twee volwassen ie-
pen aan de Velserduinweg ter 
hoogte van huisnummers 304 en 
306 zijn aangetast door de ho-
ningzwam. Hierdoor is de stabili-
teit van de bomen niet meer vol-
doende. Om ongelukken te voor-
komen worden de bomen op 
korte termijn gekapt.

Vesper in
Driehuis
Driehuis - Zondagavond 8 fe-
bruari verzorgt de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis in de Engel-
munduskerk om 19.15 uur een 
vesper naar Engelse traditie. De 
samenkomst zal ongeveer drie 
kwartier duren, waarin gebed, 
zang en orgelspel een meditatie-
ve weldaad zijn in de hectische 
wereld waarin wij momenteel le-
ven. Voorganger pastor Engel-
bert Wigchert. De Engelmun-
dus Cantorij Driehuis staat on-
der leiding van dirigent en orga-
nist Joop Heeremans.

Hobbyhuis
van A tot Z
IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z, gevestigd aan de 
Kromhoutstraat 50a in IJmuiden, 
kan men terecht voor een com-
putercursus. Alle aspecten van 
de computer kan men op eigen 
tempo beter leren kennen, zoals 
bijvoorbeeld Word, Excel, inter-
net en natuurlijk ook fotobewer-
king op de computer. Informatie: 
mevrouw Nupoort, telefoonnum-
mer 06-12650716, zij kan u ook 
alles vertellen over de diverse 
andere activiteiten van het Hob-
byhuis, zoals bijvoorbeeld tiffany, 
darten, schilderen. 

Cultuur aan de Kade
Van shanty tot 
complete symfonie
IJmuiden - In de uitzending 
van woensdag 11 februari zijn 
Ton van Kaam van de Velser Ge-
meenschap (VG) en Cees Koldijk 
van de 4Tuoze Matroze te gast in 
het programma Cultuur aan de 
Kade.
In het eerste uur vertelt Van 
Kaam over de werkgroep ‘Zang’ 
van de VG. Hij is voorzitter van 
deze werkgroep waarbij maar 
liefst 17 uiteenlopende Velsen-
se zanggroepen zijn aangeslo-
ten, waaronder een aantal shan-
ty-koren.
Van 20.00 tot 21.00 uur poseert 
zanger en gitarist Cees Koldijk 
voor dit maandelijkse radiopor-
tret. Hij staat te boek als de ‘ka-
pitein’ van het zelfs internati-
onaal fameuze 4Tuoze Matro-

ze en als muzikale duizendpoot. 
Zo is hij momenteel druk bezig 
met zijn ‘IJmuider Symfonie’, die 
op het komende Havenfestival in 
première zal gaan. Wie is deze 
man? Hoe kijkt hij tegen cultuur 
in Velsen aan? Wat drijft hem van 
shanty naar complete symfonie? 
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap (VG). 
Presentatie en interviews wor-
den deze avond verzorgd door 
Sijp Nanne en Marja Lindhout. 
Het programma is op 11 februa-
ri te beluisteren tussen 19.00 en 
21.00 uur. Herhalingen van het 
programma op zaterdag 14 fe-
bruari tussen 08.00 en 10.00 uur 
en zondag 15 februari tussen 
16.00 en 18.00 uur.

Kledingbeurs Blauwe 
Veldmuis groot succes
Velserbroek - Zaterdag 31 ja-
nuari hield Kinderdagverblijf de 
Blauwe Veldmuis in Velserbroek 
een kleding- en speelgoedbeurs. 
Net als andere jaren was het 
weer een groot succes. Er waren 
veel spullen ingebracht. Dank-
zij hulp van vele vrijwilligers wa-
ren alle spullen netjes uitgestald 
en is er veel verkocht. Van de op-

brengst van de verkoop was 70 
procent voor de aanbrenger en 
30 procent voor SOS kinderdor-
pen. 
In totaal is er 350 euro opgehaald 
voor SOS kinderdorpen. De ou-
dercommissie van Kinderdag-
verblijf de Blauwe Veldmuis be-
dankt hierbij iedereen die daar-
aan heeft meegewerkt.

‘Boter, kaas en eieren’ 
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 8 februa-
ri kan men op informatieboerde-
rij Zorgvrij alles te weten komen 
over zuivel. Wat gebeurt er met 
de melk van de koeien en hoe 
worden kaas en boter gemaakt. 
Tijdens ‘Boter kaas en eieren’ is 
dit allemaal zien. Er zijn diver-
se activiteiten voor jong en oud. 
Kinderen kunnen met een doe-
kaart eieren rapen in het kippen-
hok, een eigen melkflesje maken 
met melk van de boerderij, zien 
hoe kaas wordt gemaakt, heer-
lijke toetjes proeven en zelf bo-
ter maken. Ze kunnen meedoen 
aan het kaasdraagspel en aan 
een line-dance workshop. Met 
het spel ‘schijt je rijk’ is een boe-
renkaas te winnen
De hele dag is er een demonstra-
tie kaas maken en diverse kaas-
soorten kunnen ook geproefd 
worden. De boeren zijn aanwe-

zig en zij vertellen graag over 
het leven op en rond de boer-
derij. In de stallen zijn de koei-
en en het jonge vee van de boer-
derij te zien.
Vanaf 12.00 uur is er een aantal 
optredens van de line-dancers 
Hotheels. De dansers verzorgen 
na hun optredens korte work-
shops line-dancing voor kinde-
ren en volwassenen.
Het bijgelegen pannenkoeken-
restaurant Onder de Platanen 
heeft deze dag een speciaal me-
nu.
Boter, kaas en eieren is van 10.00 
tot 16.00 uur. De entree is gratis, 
een doekaart voor de kinderacti-
viteiten kost 5 euro.
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, 023–
5202828. Zie ook www.recrea-
tienoordholland.nl.

Lezing kerken
Driehuis - Mevrouw Schouten 
houdt voor Volksuniversiteit Vel-
sen een lezing over kerken in Pa-
rijs op 10 februari in plaats van 
20 februari zoals in de editie van 
vorige week was vermeld. De le-
zing wordt gehouden in de Duin 
en Kruidberg Mavo aan de Nic. 
Beetslaan 3 in Driehuis en be-
gint om 20.00 uur. Aanmelden 
hiervoor kan via 0255-519313 of 
www.vu.velsen.net.

Geen rijbewijs, 
niet verzekerd 
IJmuiden - De politie controleer-
de woensdag omstreeks 23.45 
uur op de Kennemerlaan een au-
tomobilist. De 32-jarige inwoner 
van IJmuiden bleek geen rijbe-
wijs te hebben. Ook constateer-
de de politie dat de man had ge-
dronken. Hij wilde niet meewer-
ken aan een blaasproef. De au-
to werd in beslag genomen. Hij 
krijgt een proces-verbaal om-
dat hij onverzekerd en en zon-
der geldig rijbewijs zijn auto be-
stuurde.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

Huizen-odin’59 (1a)   - 14.30
HCSC-Kennemerland (2a)  - 14.30
IJmuiden (3a)      vrij
Jong Hercules (3a)-bol  - 14.30
eDo (3b)-rKavIC   - 14.00
velsen (4D) -Sporting martinus - 14.30
vvH/velserbroek (4D)-De meer - 14.30

vuC-aDo’20 (hoofdklasse)  - 14.30
De Zouaven-De Kennemers (1a) - 14.00 
Stormvogels (2a)-vitesse’22  - 14.00
Dem (2a)-SvW’27   - 14.00
Westfriezen-vSv (2a)   - 14.00
eDo (2a)-De Foresters  - 14.00
Zilvermeeuwen-velsen (3b)  - 14.00
DSS (3b)-Saenden   - 14.00
WSv’30-onze Gezellen (3b)  - 14.00
oSv-FC velsenoord (4C)  - 14.00
SvIJ (4D)-bloemendaal  - 14.30
Geel Wit-Schoten (4D)  - 14.00
Purmerland-Wijk aan Zee (5C) - 14.00
beverwijk (5C)-rCZ    - 14.00
terrasvogels-Waterloo (5D)  - 14.00

ZATERDAG 7 fEbRuARi

ZonDAG 8 fEbRuARi

Akrides wint van Pigeons
IJmuiden - De basketballers van 
Select Windows Van der Vlugt 
Akrides hebben zaterdagavond 
in Sporthal IJmuiden-Oost met 
75-67 gewonen van Pigeons uit 
Duiven. Bas van Riessen eiste in 
die wedstrijd een hoofdrol voor 
zich op en kwam tot 35 punten 
en 18 rebounds.
In de beginfase van de wedstrijd 
leed Akrides regelmatig bal-
verlies en nam Pigeons een 0-5 
voorsprong.
Vervolgens kwamen de Velsena-
ren beter in de wedstrijd en viel 
Akrides met succes de basket 
aan. Uiteindelijk stond er na het 
eerste kwart een stand van 23-
15 op het scorebord. 
Pigeons begon het tweede kwart 
met een 10-1 run om na vier mi-
nuten in dat kwart een voor-
sprong te hebben van 24-25. 
Akrides antwoordde met een 10-
2 run met tijdens die run acht 
punten van Bas van Riessen. 
Zijn punten kwamen voort uit 
twee driepunters en een lay-
up. De andere twee punten wa-
ren afkomstig uit een dunk van 
Ralf de Pagter nadat hij eerste 
zelf voor de interceptie had ge-
zorgd. Daarna eindigde Pigeons 
het tweede kwart met een 10-2 
run om bij rust een voorsprong 

te hebben van 36-37.
Na de pauze vroeg in het der-
de kwart nam Akrides een voor-
sprong van 44-41 voordat Pige-
ons met drie driepunters een 9-0 
run plaatste om bij een stand van 
44-50 zijn grootste voorsprong 
van de wedstrijd te hebben. 
In de eindfase van het der-
de kwart scoorde Akrides veel-
vuldig en het had na drie kwar-
ten een voorsprong van 62-55. 
In die fase maakte Tyson Offen-
berg twee lay-ups en een drie-
punter en scoorde Bas van Ries-
sen negen punten. In het vierde 
en laatste kwart bleef het lang 
spannend maar de bezoekers uit 
Duiven namen nooit meer een 
voorsprong. 
Akrides kreeg in het afsluitende 
kwart zeven punten en vier re-
bounds van Ralf de Pagter en de 
formatie van coach Kees Ama-
ma won dus met 75-67 van Pige-
ons. Komend weekend spelen de 
heren van Velser Basketbal Club 
Select Windows Van der Vlugt 
Akrides een uitwedstrijd. 
Akrides speelt zaterdag in het 
Sportcentrum van de Techni-
sche Universiteit in Delft tegen 
de Delftse Studenten Basketbal 
Vereniging Punch van coach Jan 
Sikking. (WB)

Watervrienden IJmuiden 
levert topprestaties
IJmuiden - Watervrienden 
IJmuiden heeft de afgelopen 
weekeinden ware topprestaties 
geleverd. Tegen alle verwach-
tingen in heeft WVIJ tijdens de 
tweede Landelijke ZwemKompe-
titie (LZK), de tweede plaats be-
haald! 
Na de teleurstelling van de vo-
rige wedstrijd, waarbij WVIJ 25 
strafpunten kreeg en op de laat-
ste plaats eindigde in plaats van 
de vierde, was dit een echte op-
pepper. 
Voor het eigen publiek in IJmui-
den werden weer vele persoon-
lijke records binnengehaald en 
heeft WVIJ zelfs een bondsre-
cord binnengehaald op naam 
van Mike ter Horst. WVIJ staat 
nu derde in de LZK.
Daarnaast heeft WVIJ ook af-

gelopen weekend goed gepres-
teerd tijdens de Sprintkampi-
oenschappen in Almere. Aan de 
wedstrijd deden maar liefst 350 
deelnemers mee uit alle klassen 
van de LZK. 
Het was dan ook een lange zit 
voor de zwemmers. De wedstrijd 
duurde maar liefst vijf uur. Toch 
hield dat WVIJ niet tegen om 
goed te presteren. 
Mark Barg, Elvira Landaal en 
Mike van Loon haalden voor 
WVIJ een aantal medailles bin-
nen en onder meer Rob Tieman 
en Sander Linsen hebben hun 
persoonlijk record verbeterd. 

De tijden en foto’s van de wed-
strijden zijn binnenkort te zien 
op www.watervriendenijmuiden.
nl.

Startersmaand succesvol
Velsen - Afgelopen maand wa-
ren startende ondernemers vier 
zaterdagen lang van harte wel-
kom bij Rabobank Velsen en 
Omstreken. De Januari Star-
ters-maand was een groot suc-
ces. Ruim veertig starters zijn 
naar de Rabobank aan de Dok-
weg in IJmuiden gekomen om 
een zakelijke rekening te ope-
nen. Daarnaast konden ze meer 
informatie krijgen over begin-
nend ondernemerschap. Elke 
week werd onder de starten-
de ondernemers een set boeken 
verloot. Op zaterdag 24 janua-

ri heeft Hans Willemse van Paul-
Ha Administratiekantoor gewon-
nen. Een week later, op zaterdag 
31 januari, was mevrouw J. Wes-
sels met het startende bedrijf 
Vlinderkids, gespecialiseerd in 
thuiszorg voor gehandicapte kin-
deren, de winnaar. Het team Be-
drijven van Rabobank Velsen en 
Omstreken helpt (startende) on-
dernemers graag om hun doelen 
en ambities waar te maken. Ra-
bobank biedt ondernemers voor 
zowel zakelijk als privé een com-
pleet financieel pakket. Zie ook 
www.rabobank.nl/velsen.

‘RKZ moet 
dichtbij 
Velsen blijven’
Velsen - Het Rode Kruis Zieken-
huis moet op de grens van Vel-
sen en Beverwijk blijven staan. 
Een aantal van de collegepartij-
en, waaronder de grootste par-
tij, de PvdA, is het daarover eens. 
Momenteel heeft het RKZ in Be-
verwijk haar voorkeur uitgespro-
ken voor de locatie Tolhek in 
Heemskerk/Uitgeest voor een 
nieuw te bouwen ziekenhuis. 
Het betreft het gebied vlakbij de 
op- en afrit van de A9, dat wordt 
omsloten door de Tolweg en de 
Communicatieweg.
Het ziekenhuis geeft als belang-
rijkste beweegreden aan dat de-
ze locatie middenin het verzor-
gingsgebied van het ziekenhuis 
ligt. Een ander belangrijk punt is, 
dat een modern en patiëntvrien-
delijk ziekenhuis een groot aan-
tal vierkante meters nodig heeft 
met ruimte voor eventuele  uit-
breidingsmogelijkheden in de 
toekomst. Na een uitgebreide in-
ventarisatie van een aantal lo-
caties door een tweetal onder-
zoeksbureaus aan de hand van 
criteria als ruimte (minimaal 6 
hectare), bereikbaarheid en sa-
menwerkingsmogelijkheden zou 
de locatie Tolweg het beste ant-
woord bieden op deze vragen. 
Hoewel een nieuw ziekenhuis 
zeker niet vóór 2015 de deu-
ren zal kunnen openen is er nu 
al volop discussie ontstaan over 
deze beoogde locatie. Mevrouw 
Wil Kramer uit IJmuiden heeft 
hiervoor een actie comité op-
gericht en zij heeft tevens een 
handtekeningenactie gestart. In-
middels wordt de actie gesteund 
door de SP, Democraten 66 en 
de Lijst Gemeente Velsen (LGV) 
van Gerard Vosse. Op 18 februa-
ri aanstaande zal door het actie-
comité een bijeenkomst worden 
georganiseerd onder het motto: 
RKZ in Beverwijk moet dichtbij 
Velsen blijven.
De plaats die de voorkeur heeft 
van het actiecomité is de Wijc-
kerpoort, gelegen naast het hui-
dige NS-station in Beverwijk.
Aanmelden bij het actiecomité 
kan via tel. 0255-516826 of wil-
kramer-beijersbergen@planet.
nl. (Joop Waijenberg)

Paranormale 
avond
Regio - Woensdag 11 februari is 
er weer een paranormale avond 
in de Droomfabriek, Floresstraat 
14 in Haarlem-Noord. Deze 
avond is bedoeld voor iedereen 
die geïnteresseerd is in het pa-
ranormale en bovennatuurlijke. 
Tijdens deze avond kunt u vra-
gen stellen aan een medium over 
dierbaren u zelf of over overle-
denen. De toegang bedraagt 7,50 
euro per persoon. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met de organisatie via 023-
5260583. Zie ook www.medium-
gerbrand.nl.
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(ingezonden mededeling)(ingezonden mededeling)

In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart 
van gameshop BMM Games in Beverwijk in 
op nieuws, actuele ontwikkelingen en trends 
op het gebied van computergames. Vandaag: 
Race Pro

Race Pro is een simulatiegame van de meermaals 
bekroonde ontwikkelstudio SimBin. Volgens uitgever 
Atari zal Race Pro erg realistisch zijn, aangezien de 
ontwikkelaar al de nodige ervaring met racegames 
heeft. Deze ontwikkelaar heeft eerder GTR, GTR 2 en 
GTR Evolution gemaakt. De game bevat niet alleen alle 
WTTC-wagens van fabrikanten als Alfa Romeo, BMW, 
Chevrolet en Audi, maar beschikt ook over de Formule 
3000 en Formule BMW licenties. Voor de fun zorgt de 
aanwezigheid in de game van de Mini Cooper Challenge. 
Racen doe je op dertien echt bestaande parcours, zoals 
het Amerikaanse Laguna Seca, Zandvoort, Macau of 
Monza in Italië.

Race Pro zal aantrekkelijk zijn voor zowel de beginnende 
racegame-fan als de echte diehards in het genre. Tijdens 
het racen heb je hulp van een optionele ideale racelijn. 
Deze lijn geeft precies aan wanneer je moet remmen 
voor een bocht en hoe je het beste aan kunt komen 
rijden. Verder is het mogelijk offline samen of tegen 
een vriend te racen. Uiteraard kun je ook online de 
competitie aangaan met andere coureurs.

Kampioenschappen zoals het WTCC, Formula 3000 en 
Formula BMW 
zullen eveneens 
aanwezig zijn en 
alle WTCC-auto’s 
zullen ook in 
de game zitten. 
Samen met de 
hyperrealistische 
manier van racen 
is deze titel het 
eerste goede 
nieuws voor alle 
racefans dit jaar 
op de Xbox 360.

Race Pro is vanaf 
13 februari te koop 
voor Xbox360.
Tot ziens bij 
BMM Games, 
Begijnenstraat 9B, 
Beverwijk, www.
bmmgames.nl

Even voorstellen…
‘Mijn naam is Francisca de Boer en ik ben zestien jaar. Ik woon in Velser-
broek met mijn ouders en zusje van dertien. Op dit moment zit ik in vijf 
Havo op het Ichthus Lyceum in Driehuis en mijn hobby’s zijn skeeleren, 
wielrennen, lekker buiten zijn en schaatsen. Dit is mijn derde seizoen dat 
ik schaats, ik train in Haarlem. Ik schaats vanaf oktober 2007.’

Wat is er zo leuk aan schaatsen?
‘Tot mijn dertiende vond ik er helemaal niets aan, een beetje kijken naar 
mensen die rondjes rijden, bah! Maar daar kwam verandering in op 
twaalf februari 2006. Er was die dag weinig op tv, dus ging ik toch maar 
schaatsen kijken, het waren de Olympische Spelen. Ireen Wust won de 
3000m en ik vond dat zo gaaf, ze was toen nog maar negentien! Ik wilde 
dat ook en mocht van mijn ouders op schaatsen. Dat doe ik nu dus nog 
steeds! Er is echt heel erg veel leuk aan schaatsen; de snelheid, de tech-
niek, het kijken naar hoe nieuwe wereldrecords gevestigd worden en ook 
het gaan naar wedstrijden. Dan pas zie je hoe hard het gaat.’

Wat houdt het wedstrijdschaatsen precies in?
‘Ik train een keer in de week en volgend jaar misschien twee keer. Ik rijd 
ook wel eens wedstrijden, maar dit jaar heb ik er nog niet zoveel gereden 
omdat er in mijn categorie niet zo heel veel wedstrijden zijn. Tijdens trai-
ningen draag ik een termopak (een dikker wedstrijdpak zonder mouwen), 
een shirt, vest, handschoenen en het allerbelangrijkste: mijn schaatsen. 
Voor de wind in je ogen draag ik ook altijd nog een bril. Ik zit niet speciaal 
in een team, er is een trainer die vertelt wat je moet doen. We trainen ook 
niet met zijn allen, meestal rijd ik samen met een vriendin.’

Wat zijn je Persoonlijke Records?
‘Mijn PR’s zijn niet zo goed dat je zegt dat ik een supertalent ben, maar 
ik ben er zeer tevreden mee. 100m: 14.37, 500m: 58.39, 1000m: 2:02.55, 
1500m: 3.22.63’

Wat zou je met schaatsen willen bereiken?
‘Wat ik zou willen bereiken... Nog veel harder schaatsen! Als ik ooit echt 
heel goed word wil ik er geld mee kunnen verdienen en dat dan voor een 
deel geven aan het goede doel.’

Heb je een toekomstdroom?
‘Een toekomstdroom heb ik zeker. Soms zit ik wel eens te fantaseren hoe 
het zou zijn als ik in de TVM of DSB schaatsploeg zou zitten. Het lijkt me 
echt geweldig om een keertje in Salt Lake City, Calgary of Vancouver te 
rijden. Een andere droom is om naar de Olympische Spelen van 2010 in 
Vancouver te gaan, maar dan wel gewoon kijken. Misschien komt die 
droom nog uit ook!’
 (Danielle Mooij)

Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
het HvA voor docent maatschappijleer, zodat ik
uiteindelijk politicologie kan gaan studeren. Ik woon in
IJmuiden met mijn moeder, zusje en twee katten. Ik hou
van gitaar spelen, uitgaan en ben graag bezig met
webdesigning. Als bijbaantje werk ik bij de Vomar.”

Je hebt een aparte studie gekozen, leg eens uit…
“Ik heb een grote interesse in de politiek door mijn vader.
Door hem vind ik het leuk om mij bezig te houden met de
wetgeving in Nederland en ik wil weten hoe alles
geregeld wordt. Ik kan bijvoorbeeld bij de overheid gaan
werken. De film van Wilders? Ik vind dat deze
uitgezonden moet worden, iedereen heeft vrijheid van
meningsuiting, Geert Wilders dus ook.”

Gitaar spelen is een hobby van je?
“Ja, ik ben lang geleden begonnen met een klein
gitaartje van mijn vader, maar toen was de motivatie er
nog niet. Nu zit ik sinds september op les en vind het
geweldig. Mijn droom is om in een bandje te spelen en te
jammen met vrienden.”

Waar ga je uit en waarom op die plek?
“Ik ga veel naar de Asgard in Beverwijk, mijn stamkroeg!
Dit is een rockcafé. Ik hou niet van dansen, maar hier kun
je lekker praten, darten en poolen. Wat ik jammer vind, is
dat we in IJmuiden niet van dit soort kroegjes hebben.
Het is best wel irritant dat je altijd met de pont moet.”

Wat vind je van IJmuiden?
“Ik vind het winkelcentrum echt bagger. Er zijn helemaal
geen gezellige terrasjes en het Velserhof is een grote
mislukking. Er hadden leuke cafeetjes moeten staan! De
Noostraat is ook echt een lelijke binnenkomst.”

Vertel ons eens iets over webdesigning?
“Ik heb een eigen fansite van een symfonische death
metal band, Opeth. Symfonisch betekend dat er
elementen uit de klassieke muziek in zitten, en death
metal staat bekend om haar diepe grunts. Om te zien
waar ik me mee bezig houd kun je op de site kijken, het
adres is www.ia-clan.nl/ghostofopeth. Dank je wel!”

Streektoppers in beeld
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Velsen Centraal
op Seaport TV
Velsen - Het dagelijkse tv-pro-
gramma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 16.00 
uur en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 6 februari starten afwisse-
lend twee programma’s, die de 
gehele week iedere dag uitge-
zonden worden.
Komende week bespreken drie 
fractievoorzitters van de gemeen-
teraad van Velsen actuele lokale 
politieke kwesties. In het andere 

programma komt directeur Ruud 
Porck vergezeld door twee leer-
lingen van het Technisch Colle-
ge Velsen en het Maritiem Colle-
ge Velsen aan het woord.
In het gesprek met eindredac-
teur Jac. Zuurbier belicht direc-
teur Ruud Porck de vele facet-
ten van het technisch onderwijs 
in Velsen. 
Bob Honout (Technisch Colle-
ge Velsen) en Rudy Kamerbeek 

(Maritiem College Velsen) ver-
duidelijken de gang van zaken 
op deze scholen aan het Briniop-
lein in IJmuiden Oost. 
De combinatie van praktijk- 
en theoretisch onderwijs blijkt 
een succesformule te zijn tegen 
schooluitval en voor doorstro-
ming naar het MBO. Ook novi-
teiten als het Vakcollege, Beta-
lab (Vellsesan) en Technasium 
(Ichus College) zijn ondwerwerp 
van gesprek. 
Beryl Dreijer (VVD), Frits Vrijhof 
(SP) en Marianne Vos (Velsen 
Lokaal) zijn in gesprek over de 
laatste raadsvergadering.
Gezamenlijk komen zij tot de 
conclusie dat wethouder Bok-
king ‘bungelt’ na afloop van het 
debat over het wijkgericht wer-
ken.
Veel zal afhangen van de nieu-
we nota over dit onderwerp, die 
op 28 februari het licht zal zien. 
Andere onderwerpen zijn: de ko-
mende hoorzitting over de bouw 
van apartementen in Driehuis 
aan de spoorlijn (Wijde Weide-
veld), de Horecanota, de ener-
giebesparing van het Milieube-
leidsplan en de handhaving van 
gemeentelijke maatregelen in de 
gemeente Velsen.
Deze en andere onderwerpen 
zijn te zien en te horen in de da-
gelijkse uitzendingen om 16.00 
en 21.00 uur. 

Jubileumjaar Dijk en 
Duin donderend gestart
Regio - Op een groot scherm 
steeg, met beeld én overdonde-
rend geluid, een spaceshuttle op 
waaruit de boodschap 100 jaar 
Dijk en Duin kwam. Het jubile-
umjaar van Dijk en Duin is offi-
cieel gestart. 
Na twee korte toespraken van 
de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Frits Verschoor, en be-
stuurder Hans de Veen, werd 
het jubileumboek overhandigd 
aan de heer Bot, vertegenwoor-
diger van de provincie, en aan 
mevrouw Emmens-Knol, burge-
meester van Castricum. De pro-
vincie was een speciaal geno-
digde omdat het begin 1900 het 
huidige terrein Duin en Bosch 
heeft gekocht voor 52.700 gul-
den. Bijzonder was dat twee na-
zaten van de eerste geneesheer-
directeur, dr. Jacobi, in de zaal 
zaten. 

Cabaretière Karin Bruers kreeg 
de lachers op haar hand met 
korte interviews waarin ze de 
speechgevers ludiek bevroeg. Zij 
was daarna ook de quizmaster 
die een groep van zo’n 40 me-
dewerkers die 25 jaar of langer 
in dienst waren vragen stelde. 
Wie was de eerste geneesheer-
directeur? Hoe hoog is de wa-
tertoren? Onder welk gebouw zit 
een bomvrije schuilkelder? wa-
ren een aantal van de vragen. 
Uiteindelijke winnaar werd Frank 
Jongbloed die 42 jaar in dienst is 
en ondertussen vele verschillen-
de functies heeft vervuld. 
Het hele jaar zijn er jubileumac-
tiviteiten. Op 14 februari een le-
zing over de historie van Duin en 
Bosch inclusief een rondleiding 
over het terrein. Op www.dijken-
duin.nl staat een actuele over-
zicht. 

Stef Bos met theater-
concert ‘2009’
Velsen - Stef Bos is net terug van 
een reeks optredens in Zuid-Afri-
ka. Voordat hij naar België ver-
trekt, staat hij op donderdag 19 
februari (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen. Het concert 
is een vervolg op de voorstelling 
2008, met veel nieuwe en oude 
nummers in een compleet nieuw 
jasje. Bos zoekt nu ook de band 
met het verleden: wat is immers 
de toekomst zonder verleden? 
Stef Bos heeft een bijzonde-
re plaats veroverd in de klein-
kunstwereld. Zijn dichterlijke, fi-
losofische instelling levert po-
etische Nederlandstalige num-
mers op. Met het liedje ‘Papa’ 
uit 1991 maakte hij zich onster-
felijk. Al meer dan twintig jaar 
weet Stef Bos het publiek in Ne-

derland, België en Zuid-Afrika 
te boeien met zijn poëtische en 
warme vertelstem. Na het pro-
gramma ‘Storm’, met een uitge-
breide bezetting en een keuze 
uit liedjes van de afgelopen vijf-
tien jaar, kiest Stef Bos nu vooral 
voor nieuw materiaal, geworteld 
in het hier en nu. De begeleiding 
is sober maar sfeervol, passend 
bij al deze nieuwe liederen die 
alleen maar van Bos kunnen zijn. 
De muzikanten die Bos begelei-
den bij de concerten in 2009 zijn: 
Roberto Mercurio (bas), René 
van Mierlo (gitaar), Ton Snijders 
(toetsen, accordeon) en Martijn 
de Wagter (drums). 
Toegang 25,25 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. CJP 
2 euro korting.

Servaes Nelissen
met Dollywood
IJmuiden -  Donderdag 12 fe-
bruari om 20.30 uur is in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden Servaes Nelis-
sen te zien, in 2008 winnaar van 
de Noord-Hollandse Theater Tro-
fee. In Dollywood is hij te zien in 
de rol van documentairemaker. 

Met messcherpe observaties en 
indringende beelden schetst hij 
een portret van een kleine boe-
rengemeenschap, waar door 
de komst van het cosmetische 
Bleek Clinics de verleidingen van 
het moderne leven wel erg dicht-
bij komen.

Softdrugs
Santpoort-Noord - De politie 
heeft zaterdagnacht rond 02.10 
uur op de Duin- en Kruidberger-
weg een personenauto aan de 
kant gezet met hierin  een 20-ja-
rige en een 15-jarige Santpoor-
ter. Na onderzoek bleek dat er in 
de auto een hoeveelheid hennep, 
XTC-pillen en een mes lag. Beide 
Santpoorters werden aangehou-
den. Na onderzoek bleek dat de 
drugs en het mes eigendom wa-
ren van de 20-jarige Santpoorter. 
De vader van de 15-jarige jon-
gen is door de politie in kennis 
gesteld en hij haalde zijn zoon 
op van het politiebureau. Proces 
verbaal wordt opgemaakt tegen 
de 20-jarige Santpoorter.

Te hoge wagen
Velsen-Noord - Woensdagmid-
dag bleek een trekker met op-
legger te hoog voor de Velser-
tunnel (noordzijde) in de A22. De 
toegestane hoogte is vier meter, 
deze was 4,16 meter. De 46-ja-
rige chauffeur uit Bosnië moest 
een totaal bedrag van 782 eu-
ro betalen. Hiervan was 450 eu-
ro boete.

Illegaal afval 
dumpen
IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week vrijdag rond 14.25 
uur een melding binnen van het 
dumpen van afval door twee per-
sonen, die het vuil op straat ach-
terlieten in De Noostraat. Omdat 
het kenteken bekend was, heeft 
de politie de kentekenhouder 
verzocht naar het politiebureau 
te komen voor een verhoor.
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Pieter Vermeulen 
introduceert leskist
Velserbroek - Afgelopen dins-
dag vond tijdens een druk be-
zochte en geanimeerde bijeen-
komst in het museum de over-
handiging plaats van de nieuwe 
leskist ‘Malorix’ aan twee leer-
krachten van groep 6 van basis-
school De Rozenbeek in Velser-
broek. Ook andere basisscholen 
hebben, direct na de introductie,
de nieuwe leskist al gereser-
veerd voor hun leerlingen.
Deze leskist is genoemd naar de 
gelijknamige strip ‘Malorix’, die 
jaren geleden in een aantal af-
leveringen is verschenen in het 
stripblad ‘Eppo’. De schrijver en 
tekenaar Bert Bus was destijds 
als amateurarcheoloog betrok-
ken bij de opgraving van twee 
Romeinse forten/Castellums in 
Velsen, ongeveer op de plaats 
waar nu de Velser- en Wijker-
tunnel liggen. Deze leskist vormt 
de eerste fase van het project 
‘Erfgoededucatie’ voor groep 6 
tot en met 8 van het basisonder-

wijs in Velserbroek en omvat de 
periode van 3000 voor  Christus 
tot en met de aanwezigheid van 
de Romeinen.  De inhoud van de 
leskist bestaat ondermeer uit: 
leerlingenopdrachten, docen-
tenhandleiding, mp3-spelers, 
een digitale camera, verkleed-
kleren, archeologische vonds-
ten of replica’s hiervan, Malorix 
stripboeken en dvd’s ‘Het verle-
den van Nederland’. Het project 
‘Erfgoededucatie’ voor groep 
6 tot en met 8 van het basis-
onderwijs kon worden gereali-
seerd dankzij financiële bijdra-
gen van de Ruigrok Stichting, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
en het VSB fonds. De realisering 
van deze eerste leskist werd mo-
gelijk gemaakt door de Ruigrok 
Stichting. In het kader van deze 
presentatie werd ook een nieu-
we website, www.erfgoedvelsen.
nl  gelanceerd waarop meer in-
formatie over dit project te vin-
den is.

Ichthus Lyceum 
start Technasium
Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
treft voorbereidingen om vanaf 
het komend schooljaar van start 
te gaan met Technasiumonder-
wijs. Leerlingen kunnen Techna-
sium volgen op zowel gymna-
sium-, atheneum- als havo-ni-
veau.
Centraal op het Technasium 
staat het vak Onderzoeken en 
Ontwerpen. Rector Volmer ver-
telt: ,,Het Technasium is een on-
derwijsformule die moet voldoen 
aan de kwaliteitseisen van de 
landelijke Stichting Technasium.  
Het is heel iets anders dan een 
bètalaboratorium, hoewel een 
laboratorium wel deel uit maakt 
van het Technasium. In de regio 
Haarlem is het Ichthus Lyceum 
straks de enige school die offi-
cieel het predikaat Technasium 
mag dragen en daar zijn we na-
tuurlijk erg trots op.”
Het Technasiumvak ‘Onderzoe-

ken en Ontwerpen’ (O&O) lijkt 
niet op de traditionele vakken 
die de leerlingen ook volgen. 
Bij O&O werken de leerlingen in 
teamverband samen met bedrij-
ven aan echte vraagstukken. In 
de brugklas maken alle leerlin-
gen  kennis met het Technasium 
en nemen ze deel aan twee O&O 
projecten. Elk project duurt on-
geveer 7 weken en stelt een bè-
tatechnisch beroep centraal met 
een bijpassend vraagstuk. De 
hele klas werkt in teams aan de-
zelfde opdracht.
Na de brugklas kunnen leerlin-
gen besluiten of zij verder willen 
met het vak O&O. Als zij daar-
voor kiezen, dan komen ze in een 
tweede klas van het Technasium. 
Leerlingen die besluiten te stop-
pen met Technasium kunnen zo-
lang zij in de onderbouw zitten 
zonder problemen overstappen 
naar andere studierichtingen.

Velserbroek - Tijdens de raads-
vergadering over de bebouwing 
van de Grote Buitendijk en Hof-
geest in januari zijn door de 
raad diverse vragen gesteld, die 
nu door het college zijn beant-
woord.
Zo heeft de raad gevraagd om 
het bouwplan van Actiegroep 
Velsen Oost ‘de Buitens-strook’ 
te wegen zoals zij ook de an-
dere vijf voorstellen woog. Dat 
heeft het college gedaan. Haar 
antwoorden zijn dat in dit model 
wordt uitgegaan van een veel la-
gere woningdichtheid, slechts 
15 woningen per hectare, tegen-
over 35 woningen per hectare 
van de andere modellen. De Bui-
tens-strook zou kunnen worden 
gezien als een nadere uitwerking 
van model 2, afgezien van de la-
gere woningdichtheid, totaal 247 
woningen. Positieve punten van 
het plan zijn de ruimtelijke kwa-
liteit in het hele gebied, de wo-
ningbouw met de buitens en de 
voorstellen voor verplaatsing van 
de autosloperij, de werf en de 
paardenhouderij, wat de ruimte-
lijke kwaliteit allemaal ten goede 
komt. Negatieve punten zijn de 
kosten, de plannen houden bo-
vendien geen rekening met de 
rode contouren en milieucon-
touren van het streekplan. Een 
ander slecht punt van het plan is 
de verzwaring van de bestaande 
infrastructuur. En water kan niet 
worden gerealiseerd waar kabels 
en leidingen liggen. Speelvoor-
zieningen zouden goed kunnen 
worden ingepast in het plan.
De fractie van Democraten66 
Velsen vroeg zich af of de bouw-
opgave van 2800 woningen voor 
Velsen nog wel realistisch is, ge-
zien bepaalde rapporten. Ook 
willen zij graag weten hoeveel 
woningen al zijn gerealiseerd. 
In het antwoord rekent de ge-
meente voor dat vanaf het jaar 
2000 al 994 nieuwe woningen 
zijn gebouwd. De provincie heeft 
de bouwopgave voor de periode 
2000 tot 2020 niet aangepast, re-
den voor de gemeente om hier 
ook niets aan te veranderen. Bo-
vendien betoogt zij dat uit cijfers 
over 2006 en 2007 blijkt dat de 
bevolking krimpt als het aantal 
woningen afneemt of niet toe-
neemt. Als niet wordt gebouwd 
voor de eigen woningbehoefte 
dan trekken woningbehoeven-
den weg. Zeker in Velserbroek 
is nog een grote woningbehoef-
te, ook omdat het aantal eenper-
soonshuishoudens in alle leef-
tijdsgroepen in de grote regio 
toeneemt, waardoor meer wo-
ningen nodig zijn. (Karin Dek-
kers)
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Boon Transport
twee keer op televisie
IJmuiden - De explosieve 
groei van Boon Transport uit 
IJmuiden was voor de ma-
kers van het populaire tv-pro-
gramma RTL Transportwe-
reld reden om langs te komen 
voor een reportage. Deze zal 
verdeeld over twee weken 
worden uitgezonden op zon-
dag 22 februari en zondag 1 
maart, om 18.30 uur op RTL7.

Jerry van den Bosch (34), is 
sinds 2005 eigenaar en directeur 
van het transportbedrijf, dat in 
1889 in IJmuiden werd opgericht 
door de familie Boon. In die tijd 
ging het vervoer nog met paard 
en wagen. Jerry’s vader nam het 
familiebedrijf in 1985 over, aan-
gezien er geen opvolger binnen 
de familie was. Jerry kwam in 
1991 bij Boon Transport. Onder 
zijn leiding is het bedrijf de laat-
ste vier jaar explosief gegroeid 
doordat het zich specialiseerde 

in de offshore, vooral gericht op 
transport van (onderdelen voor) 
gas- en olieboringen. Wat de vi-
sie en de filosofie zijn is te zien in 
het RTL7 programma. Jerry ver-
telt dat het bedrijf zich toelegt op 
specifieke trainingen, een goe-
de service en een optimale be-
reikbaarheid. Met 55 vrachtwa-
gens en bijna 80 man perso-
neel is Boon Transport een grote 
speler in de wereld van offshore 
transport. De nieuwe vestiging 
in IJmuiden staat aan de Strand-
weg, maar het bedrijf heeft ook 
vestigingen in Emmen en Aber-
deen. ,,Vijftig procent van ons 
werk is internationaal,’’ vertelt 
Jerry. Dat een IJmuidens bedrijf 
in deze tijd zijn kansen waar-
neemt en zo weet te groeien is 
zeker iets om trots op te zijn. Al-
lemaal kijken dus op 22 februari 
en 1 maart. Meer informatie is te 
vinden op www.boontransport.
com. (Karin Dekkers)

Gouda draagt penning
op aan vrijwilligers
IJmuiden - Fernanda Gouda, de 
voormalige directeur en peuter-
speelzaalmanager van Stichting 
Welzijn Velsen, heeft de erepen-
ning die zij vorige week tijdens  
haar afscheid in 
buur tcen t rum 
De Dwarsligger 
ontving, opge-
dragen aan al-
le vrijwilligers in 
Velsen. Gouda 
ontving de on-
derscheiding uit 
handen van lo-
co-burgemees-
ter AnneMieke 
Korf. Ook wet-
houder Bokking 
was op de re-
ceptie aanwezig.
In haar af-
scheidstoespraak blikte Fernan-
da Gouda uitgebreid terug op 
de 33 jaar dat zij in het Velsen-
se welzijnswerk werkzaam was. 
,,Ik vond alle functies die ik heb 
uitgeoefend leuk en belang-
rijk. Maar het tiener- en jonge-
renwerk springt er voor mij uit. 
Want is er ooit een tijd geweest 
dat de jeugd van tegenwoor-

dig wél wilde deugen?’’ Gouda 
denkt met veel plezier aan haar 
tijd in buurtcentrum De Brulboei, 
waar zij haar loopbaan begon. 
,,Het team van 1978 was heel bij-

zonder. Het leek 
wel een familie-
bedrijf. We deel-
den letterlijk al-
les met elkaar. 
Van een aantal 
bestuursleden 
leerde ik effec-
tief om te gaan 
met wethou-
ders en ambte-
naren. En van 
de huttenbouw-
jongens leerde 
ik dat je met to-
meloze inzet en 
enthousiasme 

erg veel kunt bereiken.’’
De komende tijd gaat Fernan-
da Gouda het vooral rustig aan 
doen. Alhoewel... Ze gaat weer 
fluitles nemen, piano spelen en 
wandelen. Daarnaast gaat Fer-
nanda het Elisabeth Vijlbrief Ge-
nootschap nieuw leven inblazen. 
Dat genootschap heeft zij enkele 
jaren geleden opgericht.
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Sabine Dekker woonde tot haar 
zevende in het IJmuidense Zee-
wijk, verhuisde daarna naar Vel-
sen-Zuid en ze ging in Driehuis 
naar school. Twee jaar geleden 
besloot ze, de consumptie-maat-
schappij zat geworden, het roer 
om te gooien in Frankrijk. Daar 
woont ze samen met haar Fran-
se man Thierry en hun zoon Cé-
dric in de Drôme. Ze beheren 
daar een Chambre d’Hôtes (pen-
sion). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslomme-
ringen.

Les Soldes, de uitverkoop is 
weer gestart, en ik had er echt 
zin in dit jaar. In tegenstelling tot 
in Nederland, is hier twee keer 
per jaar een wettelijk vastgeleg-
de uitverkoop. De winteruitver-
koop is dit jaar van 7 januari tot 
10 februari. Een ouderwetse uit-
verkoop met run op de winkels, 
hoge kortingen en een tweede 
afprijzingsronde na twee weken 
met nog lagere prijzen. 
In mijn favoriete kledingwinkel 
Gemo is de eerste vijf dagen ook 
nog eens het derde artikel gra-
tis. Echte aanrader trouwens Ge-
mo, leuke en betaalbare kleding 
en schoenen voor kinderen én 
volwassen. 
Een Gemo zit altijd in een ‘cen-
tre commercial’ aan de buiten-
kant van een stad. Misschien 
ken je ze wel zo’n Amerikaans 

aandoend winkelcentrum waar 
je je voornamelijk per auto ver-
plaatst. Reuze ongezellig, niks 
gezellig winkelen in de binnen-
stad. Ik ben nog steeds koppig 
en probeer veel lopend te doen. 
Het gevolg is dat ik over de rij-
baan loop of dwars over een par-
keerplaats. 
Ik hinder dan ook regelmatig 
het verkeer. Ander goed adres 
is Decathlon voor zeer betaalba-
re sportkleding en andere sport-
artikelen. En dan hebben we nog 
Casa, zeg maar een veel leukere 
Blokker (sorry mijnheer Blokker) 
en MacDan een kruising tussen 
de Kruidvat, Giraffe en de Zee-
man en omdat het Frans is, zeker 
zo leuk om rond te struinen  Wij 
gingen de eerste dag van de Sol-
des op pad.
Bij Gemo flink geslaagd en daar-
na een uur (!) in de rij voor de 
kassa. Echt vaart zat er niet in bij 
de caissières en de armen van 
de wachtende klanten vol met 
kleding op hangertjes maakte 
het er niet beter op. Ik zei heel 
hard tegen Thierry; ‘Waarom 
haalt niet iedereen alvast de kle-
ding van de hangertjes af?’ Het 
had effect. Er ontstond een dis-
cussie om ons heen en iedereen 
haalde de kleding van de han-
gertjes af. 
Toen we uiteindelijk betaald 
hadden liepen we bepakt en be-
zakt dwars over de drukke roton-
de van een Route Nationale (sor-
ry) naar de auto. Nog wat leuke 
spulletjes bij Casa gescoord en 
toen voldaan weer naar huis. Wilt 
u ook naar de uitverkoop? 
De volgende start eind juni en 
loopt de hele maand juli! Ik weet 
nog wel een leuk overnachtings-
adresje.

IJmuiden - Vorige week woens-
dag was het feest voor de kinde-
ren van de creatieve clubs Bab-
bels en Doe Mee van Buurtcen-
trum de Spil. Zij brachten een 
bezoek aan de brandweerka-
zerne in Velsen-Zuid. Enthousi-
ast werden ze ontvangen door 
Richard en Quirinus, twee pro-
fessionele brandweermannen 
die zich beroepsmatig aan de 
brandweer hebben verbonden. 
Al gauw leerden de kinderen dat 
de brandweer niet alleen bran-
den blust, maar ook duikt, helpt 
als er gevaarlijke stoffen vrijko-

men of bijstand verleend bij ver-
keersongelukken. Voor al deze 
situaties worden de brandweer-
lieden dagelijks getraind. Ook 
moeten ze een topconditie heb-
ben omdat het werk behoorlijk 
zwaar en stressvol kan zijn. Een 
professioneel team verblijft 24 
uur op de kazerne en dat houdt 
in dat ze naast de training ook 
eten, drinken, tv kijken en sla-
pen. 
De kinderen mochten op al deze 
plekken rondkijken, vragen stel-
len en een helm en brandweer-
pak passen.

Spil bezoekt brandweer

World Servants 
oliebolllenactie
Velsen - Al eerder heeft men in 
de Jutter/Hofgeest kunnen lezen 
over de organisatie World Ser-
vants en de plaatselijke groep 
Velsen die sinds 2008 actief is in 
de gemeente. Vanuit deze groep 
zullen komende zomer drie men-
sen op ontwikkelingsproject 
gaan. Er zullen woningen wor-
den gebouwd in de Dominicaan-
se Republiek, een kraamafdeling 
in Ghana en klaslokalen en wo-
ningen in Malawi. Om dit werk 
te kunnen doen heeft de groep 
een kleine 7000 euro nodig. Om 
dit geld bij elkaar te krijgen heeft 
World Servants Velsen in decem-
ber een oliebollenactie gehou-
den. In de nacht van 30 decem-
ber werden hiervoor 1800 olie-
bollen gebakken. ,,Niet slecht 
voor de eerste keer en we heb-
ben veel positieve reacties ge-
had!”, vertelt Vincent Dolfing van 
World Servants Velsen. De op-
brengst van deze actie bedraagt 
908,83 euro, een mooi bedrag. 
Volgend jaar hoopt World Ser-
vants Velsen deze actie weer te 
houden. Het streven is nog meer 
bestellingen en een betere be-
reikbaarheid voor onder andere 
Velserbroek. Voor meer informa-
tie over World Servants Velsen: 
www.worldservantsvelsen.nl.

‘Week van 
de liefde’
Velserbroek - Van 9 tot en met 
13 februari doet Jongerencen-
trum de Koe mee aan de lan-
delijke actie ‘Week van de Lief-
de’. In deze week zijn allerlei leu-
ke activiteiten rondom liefde en 
seks. Elke middag kan je tijdens 
Afterskoel, van 15.00 tot 17.00 
uur, meedoen aan een prijsvraag 
over dit onderwerp. Maandag 9 
februari: De wereld naait door, 
maar hoe zit het met de liefde? 
Een spectaculaire show  met als 
presentator Matthijs van Nieuw-
kerk. Tijdens deze avond ko-
men er gasten praten over seks 
en liefde. Er is een liveoptreden 
van Delenne. De overige mu-
ziek wordt deze avond verzorgt 
door dj Giel Beelen. Verder zul-
len ook de Jakhalzen niet ont-
breken. De entree is gratis. De 
zaal gaat open om 19.30 uur, de 
show begint om 20.00 uur. Ie-
dere bezoeker die deze avond 
aanwezig is krijgt een leuk ca-
deautje. Woensdag 11 februa-
ri: Filmavond. De speelfilm ‘De 
Kus’ wordt op groot scherm ver-
toond in de discoruimte van De 
Koe. De film gaat over een meis-
je van 16 die benaderd wordt 
door een loverboy. Na de film 
wordt hierover gediscussieerd. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 
De film begint om 19.45 uur. Vrij-
dag 13 februari: Valentijnsdis-
co voor tieners van 12 tot en 
met 15 jaar. Toegang 1,50 euro. 
Aanvang 20.00 uur. Tijdens de-
ze avond komt de GGD langs om 
sexuele voorlichting te geven. De 
Koe, Zadelmakersstraat 3 Velser-
broek, 023-5491817.

Dagje slipcursus en Wijde Blik
Spannende verkeersdag  
verse automobilisten
Regio - Wie nog maar een half 
jaar tot een jaar zijn of haar rijbe-
wijs heeft, komt in aanmerking 
voor een ontzettend spannend 
en educatief dagje uit. Op initi-
atief van Verkeersschool Post en 
dankzij provincie Noord-Holland 
kunnen zij namelijk voor slechts 
30 euro een dagje mee naar het 
circuit van Zandvoort voor onder 
meer een slipcursus en naar ver-
keerscentrum De Wijde Blik voor 
een unieke blik op het verkeer in 
de wijde regio. Alle ‘verse’ au-
tomobilisten zijn welkom, onge-
acht waar je je rijopleiding hebt 
gehad. Veel rijscholen werken 
mee aan deze unieke dag.
De dag is inclusief lunch. De 
kosten van de dag worden gro-
tendeels vergoed door de pro-
vincie, want deelnemers bedra-
gen slechts 30 euro.
De dag bestaat uit verschillen-
de onderdelen. Samen met twee 
andere automobilisten wordt in 
een lesauto vanaf Zandvoort een 
bepaald traject gereden op ver-
zoek van de inzittenden. Wie het 
lastig vindt op de snelweg te rij-
den, of in Amsterdam, wordt op 
zijn wenken bediend en kan zo 
deze ervaring opdoen met de 
instructeur naast zich. Dit doe 
je samen met andere kersverse 

weggebruikers.
Het defensief rijden word je aan-
geleerd bij de sliptraining op het 
circuit. Natuurlijk kom je beter 
niet in een slip of in de berm te-
recht. Maar als het wel gebeurt, 
hoe red je je daaruit? Dit onder-
deel van de dag kan levensred-
dend zijn.
Een derde vast onderdeel, he-
lemaal nieuw dankzij de mede-
werking van Rijkswaterstaat, is 
de rondleiding door verkeers-
centrum De Wijde Blik, waar veel 
belangrijke verkeerspunten in 
de regio Noord-Holland worden 
gereguleerd. Zo zie je de tun-
nels eens van een andere kant 
en zie je ook hoe dag en nacht 
deze wegen worden bewaakt. 
Ook wordt hier nog een film be-
keken.
Een stukje extra rijvaardigheid 
opdoen is het doel van deze cur-
sus. Maar ook het plezier van au-
torijden is belangrijk. Wie meer 
wil weten kan kijken op www.
postverkeersedcuatie.nl of bel-
len voor deelname naar 0255-
536917. Elke maand wordt een 
dag voor jonge automobilisten 
georganiseerd. Post Verkeers-
educatie heeft verschillende pro-
jecten voor verkeersdeelnemers 
van alle leeftijden. 

Winterwandeling
Haarlem - Het Natuur- en Mi-
lieucentrum Ter Kleef organi-
seert in 2009 enkele publieks-
wandelingen in de Haarlemse 
Stadskweektuin. Op 8 februari 
staat de eerste gepland. Het the-
ma is de wintertuin.
Wie de kou trotseert en goed 
rond kijkt in de winterse tuin, 
merkt dat de natuur minder 
doods is dan gedacht. In de tuin 
kan je de plantencollectie zelfs 
zo samenstellen, dat hij in de 
winter nog redelijk groen is en 
soorten bevat die juist dan bloei-
en. Denk maar aan de toverha-
zelaar, de camelia, de kerstro-
zen, de sneeuwklokjes, de win-
terakonietjes en de sneeuwbal-
len. De tuin is in de winter ook 

spannend te maken met blad-
verliezende heesters die in de 
koude maanden een bijzonde-
re bastkleur hebben. Er bestaan 
kornoeljesoorten met knalgroe-
ne en vuurrode takken, esdoorns 
met een rozerode bast en mid-
delhoge berken met een spier-
witte stam die sierlijk vervelt. 
Kom er op zondag 8 februari in 
de Stadskweektuin van genieten 
en doe inspiratie op voor de ei-
gen tuin.
Deelname aan de publiekswan-
deling kost 2,50 . Dit bedrag is 
inclusief een kopje koffie of thee 
na afloop. Voor meer informatie 
kunt u bellen met het Natuur- 
en Milieucentrum Ter Kleef, tele-
foon: 023-5114640.
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Vier tijdelijke huisverboden

Zeetoegang IJmond 
In 2008 heeft Rijkswaterstaat de MIRT-verkenning Zeetoegang IJmond - over een 
tweede grote sluis - opgesteld. In december is de verkenning in de raadscarrousel 
gepresenteerd. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de rapportage 
in december aan de colleges van Velsen en Amsterdam en aan de provincie 
aangeboden. De minister heeft Amsterdam gevraagd een business-case op 
te stellen die moet uitwijzen hoe de nieuwe sluis kan worden geëxploiteerd en 
gefinancierd, vóórdat een besluit wordt genomen over de vervolgfase. 

Het College van burgemeester en wethouders van Velsen erkent de 
noodzaak van een nieuwe sluis voor een voorspoedige ontwikkeling van het 
Noordzeekanaalgebied, maar wil een besluit daarover wel plaatsen in de bredere 
context van de ruimtelijke ontwikkeling, de verbetering van het woon- en werkmilieu 
in de IJmond en het oplossen van knelpunten in de bereikbaarheid.

WMO-loket gesloten
In verband met een werkbezoek is het 
Wmo-loket van het stadhuis gesloten 
op dinsdag 10 februari 2009 vanaf 
13.00 uur tot 16.00 uur.

Dit geldt voor de Wmo-balie en voor 
de telefonische bereikbaarheid van 
de Wmo-medewerkers. De overige 
diensten zijn normaal bereikbaar.

vanaf 1 januari 2009 is de “Wet tijdelijk 
huisverbod” van kracht. met deze wet 
kan de burgemeester personen van 
wie een dreiging van huiselijk geweld 
of kindermishandeling uitgaat, tijdelijk 
een huisverbod opleggen van tien 
dagen. Afhankelijk van de situatie kan 
dit huisverbod verlengd worden tot 
maximaal vier weken. Het huisverbod 
moet ervoor zorgen dat de situatie 
niet verder uit de hand loopt en dat 
hulpverlening aan alle betrokken 
gezinsleden gedurende de periode van 
uithuisplaatsing kan worden opgestart. 
De politie speelt een belangrijke rol bij de 
uitvoering van deze wet. Bij een melding 

huiselijk geweld komt een hulpofficier 
van justitie ter plaatse. Deze maakt een 
inschatting van de situatie en adviseert 
de burgemeester over het al dan niet 
opleggen van een huisverbod.

In de eerste maand dat de wet van 
kracht was, is in velsen vier keer een 
huisverbod opgelegd. In één geval 
was degene die het betrof het er niet 
mee eens. Deze persoon heeft beroep 
ingesteld bij de rechtbank Haarlem. De 
rechter heeft vervolgens geoordeeld dat 
er een juiste inschatting van de situatie is 
gemaakt en dat de burgemeester terecht 
een huisverbod had opgelegd.

Op 3 februari is ‘Buurtbemiddeling 
Velsen’ officieel van start gegaan. Dit 
op initiatief van en in samenwerking 
met de gemeente Velsen, de politie 
Kennemerland, de stichting Welzijn 
Velsen en de wooncorporaties AWV 
Eigen Haard, Woningbedrijf Velsen, 
Kennemerhave en Brederode. 
De Stichting Welzijn Velsen zorgt 
voor de uitvoering van het project. 
De gemeente Velsen heeft ervoor 
gekozen om het project dit jaar 
financieel te ondersteunen. Na de 
evaluatie in september zal beoordeeld 
worden wat het vervolg zal zijn.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige 
manier om vroegtijdig in te grijpen 
voordat een ruzie uit de hand loopt. 
Dit kan gaan om een huis-, tuin- of 
keukenconflict zoals parkeerproblemen, 
geluidsoverlast, rondslingerend 
speelgoed of huisdieren die overlast 
veroorzaken. vrijwilligers worden door de 
stichting Welzijn velsen getraind om een 
bemiddelende rol te kunnen spelen. 

suleika van Holland is coördinator van 
de buurtbemiddeling bij de stichting 
Welzijn velsen. Ze beschikt momenteel 

over 14 getrainde bemiddelaars. 
Dat moeten er 20 worden. Ze zoekt 
nog mensen uit velsen-noord. De 
bemiddelaars, die altijd als duo 
op pad gaan, zijn getraind hoe ze 
de betrokkenen het beste kunnen 
benaderen. een melding komt eerst 
binnen bij een coördinator die het verhaal 
aanhoort en een inschatting maakt of de 
zaak geschikt is voor buurtbemiddeling. 
Als een zaak bijvoorbeeld onder de 
rechter is, dan wordt er niet bemiddeld. 
De bemiddelaars bezoeken de 
mensen eerst thuis en maken dan een 
vervolgafspraak op neutraal terrein, 
bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Hier 
wordt bekeken hoe beide partijen er het 
beste uit kunnen komen en daarover 
worden afspraken op papier gezet. 

Buurtbemiddeling werkt in andere 
plaatsen al 13 jaar met succes. Het is 
gratis, het zorgt ervoor dat ruzies niet uit 
de hand lopen en dat er een duurzame 
oplossing komt die voor beide partijen 
aanvaardbaar is. 

voor meer informatie: suleika van 
Holland, tel. 06-30985981 of via 
suleikavanholland@welzijnvelsen.nl 

Buurtbemiddeling van start

De afgelopen weken hebben de 
inwoners van de gemeente Velsen 
een brief ontvangen waarin hen 
gevraagd werd of ze mantelzorger 
zijn of een mantelzorger kennen. 
Inmiddels hebben 500 mensen 
gereageerd op deze brief. 

mantelzorg is de (onbetaalde) 
zorg die iemand biedt aan zieke of 
gehandicapte familieleden, buren of 
vrienden. De gemeente velsen wil 
zo meer zicht krijgen op het aantal 
mantelzorgers in de gemeente en op 
hun behoefte aan ondersteuning. 
De gemeente is blij met de hoge 

respons. De mensen die gereageerd 
hebben zullen medio maart een 
attentie ontvangen als blijk van 
waardering voor het werk dat zij doen. 

Heeft u de brief ontvangen, maar nog 
niet gereageerd? Dan hebt u nog 
tot 14 februari 2009 de tijd om het 
antwoordformulier op te sturen naar 
tandem. Bent u het formulier kwijt 
geraakt, bel of mail dan met tandem 
waarna een nieuw exemplaar aan u 
wordt toegestuurd.
meer informatie: www.tandemzorg.nl, 
e-mail naar info@tandemzorg.nl of u 
kunt bellen met 023-8910610.

Aanmelding nog mogelijk tot 14 februari
Al 500 mantelzorgers aangemeld

Herinrichten en asfalteren Pontweg
Aannemingsbedrijf Dura vermeer start 
maandag 16 februari 2009 in opdracht van 
de gemeente velsen met het herinrichten 
van en asfalteerwerkzaamheden aan de 
Pontweg in velsen-noord. om overlast 
zoveel mogelijk te beperken worden 
de werkzaamheden in twee fases 
uitgevoerd. De eerste fase start bij de 
pont en loopt t/m het kruispunt Pontweg /
Concordiastraat. Deze fase duurt 
ongeveer zes weken, onder voorbehoud 
van de weersomstandigheden.
De Pontweg tussen de Concordiastraat 
en de Grote Hout- of Koningsweg wordt 
in deze fase nog niet afgesloten.

Verkeersmaatregelen
voor de bereikbaarheid van de pont 
wordt er een tijdelijke weg aangelegd. 
Deze weg loopt vanaf het kruispunt 
eendrachtstraat / Pontweg, langs de 
westzijde van de Pontweg tussen de 
rijbaan en het fietspad, tot aan de pont. 
fietsers kunnen gewoon langs het werk 
blijven rijden. tijdens de werkzaamheden 
worden om beurten verschillende 
wegen afgesloten en wordt het verkeer 
omgeleid. ook de route gevaarlijke 
stoffen zal tijdelijk worden omgeleid. De 
omleidingen worden door middel van 
bebording aangegeven.
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Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen 
en worden andere sporters in het zon-
netje gezet. Op vrijdag 27 maart 2009 
om 20.00 uur zijn de schijnwerpers 
gericht op deze sporters en worden 
zij in het Witte Theater in IJmuiden, 
geëerd.

Tijdens dit sportgala wordt de 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en de Master van het jaar 2008 
bekend gemaakt en ontvangen deze 
sportkampioenen een uniek beeldje dat 
speciaal voor hen is ontworpen. Het 
Sportgala is jaarlijks een spetterend feest 
dat topsport en breedtesport bij elkaar 
brengt.

De gemeente Velsen stelt 
iedereen in de gelegenheid 
kandidaten voor te dragen 
voor de titel van de Velsense 
Sportman, Sportvrouw en 
Sportploeg van het jaar 2008; 
voor de titel Talent van het 
jaar 2008 valt het accent op de 
jeugdige sporttalenten in de 
leeftijd tot 18 jaar en voor de 
titel Master van het jaar 2008 
komen sporters in aanmerking 
vanaf 40 jaar.

Als u aan onderstaande 
voorwaarden voldoet of u kent 
iemand anders die aan deze 
criteria voldoet en u bent niet 
aangemeld door de vereniging, 
dan kunt u zich individueel of 
als team opgeven. 

De sportkampioenen van 2007 die gehuldigd werden tijdens het Sportgala 2008.

Huldiging Velsense 
sportkampioenen

Boegbeeld voor het welzijnswerk

Gemeentepenning 
voor mw. F.C. Gouda
Op donderdag 29 januari is 
aan mw. Fernanda Gouda 
door locoburgemeester 
mevrouw AnneMieke Korf de 
gemeentepenning uitgereikt 
vanwege haar grote verdiensten 
t.b.v. de Stichting Welzijn Velsen. 
De uitreiking vond plaats tijdens 
haar afscheidsreceptie in 
Buurtcentrum de Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden.

Mevrouw Gouda trad in 1976 als 
sociaal cultureel werkster in dienst 
van de Stichting voor Club en 
Buurthuiswerk IJmuiden. Vanaf 1978 
werd zij teamleider in buurthuis de 
Brulboei en in 1982 volgde daarop 
het coördinatorschap voor de gehele 
wijk Zeewijk in IJmuiden.
Mevrouw Gouda is de grondlegger 
geweest van de fusie van 
verschillende instellingen naar de 
huidige Stichting Welzijn Velsen 
(SWV). 
Zij is in staat geweest om de 
toentertijd bestaande instellingen, 
die geheel autonoom waren en niets 
prijs wilden geven van eigen cultuur 
en ruimten, onder één paraplu te 
brengen. 
In 1988 werd mevrouw Gouda 
benoemd als directeur van de SWV.

Ruim 30 jaar is mevrouw Gouda een 
boegbeeld voor het welzijnswerk in 
de Gemeente Velsen geweest.

In deze periode heeft ze zich 
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor:
- de ontwikkeling van de nieuwe 

Stichting Welzijn Velsen
- volledige samenvoeging van alle 

peuterspeelzalen in Velsen.

Onder haar leiding kwamen de 
volgende projecten tot stand:
- Servicecentrum vrijwilligerswerk
- Onbenutte Kwaliteiten (sociale 

activering van laag geschoolden)
- Samenleven in Velserbroek.

De volgende accommodaties 
kwamen tot stand:
- nieuwbouw van buurthuis 
 De Dwarsligger in IJmuiden
- revisie buurthuis De Mel 
 te Velsen-Noord
- realisatie Jongerencentrum 
 De Koe te Velserbroek.

Mevrouw Gouda is in 2004 manager 
van de afdeling peuterspeelzalen 
geworden en heeft vorm gegeven 
aan:
- het convenant 

Jeugdgezondheidszorg
- Skon kinderopvang.

Tevens was zij 4 jaar bestuurslid van 
Openbaar Onderwijs IJmond.

Fernanda Gouda draagt in haar 
toespraak de net ontvangen 
gemeentepenning op aan alle 
vrijwilligers.

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporter:
• Als lid van een Velsense vereniging.
• Als niet-Velsenaar en lid van een   
 Velsense vereniging.
• Als Velsenaar en lid van een 
 niet-Velsense vereniging.
De teams:
• Als het een Velsens team betreft 
 inclusief alle niet-Velsense leden.
De teamsporter:
• Als Velsenaar en lid van een 
 niet-Velsens team wordt 
 individueel genomineerd.

Welke criteria worden gehanteerd?
a) 1, 2 of 3 bij een Nederlands 

kampioenschap van een toernooi 
 of wedstrijdenreeks.
b) 1, 2 of 3 bij een Europees 

kampioenschap.
c) 1, 2 of 3 bij een 

wereldkampioenschap.
d) 1, 2 of 3 bij een wereldbekerwedstrijd.
e) 1, 2 of 3 bij een Europacupwedstrijd.
f) 1, 2 of 3 bij een wedstrijd van een 

vergelijkbaar niveau punt b t/m e.
g) Een individuele sportprijs van een 

offi ciële sportbond.
h) Een individuele sportprijs verkregen 

tijdens een internationaal toernooi.

Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk 
wie de Sportkampioenen van 2008 
worden. De presentatie is wederom 
in handen van Frank Snoeks, 
sportverslaggever van Studio Sport.
U kunt de nominaties doorgeven aan 
Simon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden; tel. 0255-567661; 
e-mail: sweers@velsen.nl

Aanmelding is mogelijk 
tot 27 februari 2009. Fotograaf:Dirk Goedhart



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 5 februari 2009

RAADSPLEIN 12 FEBRUARI 2009
 
Donderdag 12 februari 2009 vanaf 19.00 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 1-1
19.00 - 20.00 uur  Standpunt van het college over 

Aldersadvies (Schiphol)
 
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur  Grote Buitendijk/Hofgeest
 
Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1
19.00 – 20.00 uur  Onderzoeksopzet Woningmarkt 

en woonwensenonderzoek Velsen 
2009

 
Sessie 2-2 
20.00 – 21.00 uur Ouderenbeleid
 
Commissieruimte 2
 
Sessie 3-1
19.00 – 20.00 uur Handhaven in Velsen

Over geen van de agendapunten kan worden inge-
sproken behalve over agendapunt 1-2.  Om te kun-
nen inspreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 11 
februari aanstaande, 16.00 uur melden bij de Griffie, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tij-
dig is ingeleverd – dat kan  via email: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 
 
RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsver-

gadering 15 januari 2009
3R  Afhandelen lijst van aan de Raad gerichte brieven

Debatstukken gevolgd door besluitvorming
4R Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Grote 

Buitendijk/Hofgeest Besluitvorming
5R Wijzigen gedragscode voor raadsleden
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de biblio-
theek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport TV 
op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website treft u een greep uit het raadsplein aan 
waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht. 
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

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

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

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur: vrije inloop

Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen muv 
woensdag van 09.00-14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00-16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: 
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 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 Centrum voor Werk en Inkomen 
(CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 
uur. CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 
462, 1960 AL  Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax 
(0251) 78 30 01.Neem bij uw bezoek een officieel 
document mee met daarop uw burgerservice-
nummer en een geldig paspoort, een geldige 
 identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO loket is er voor:
- WMO voorzieningen (voorzieningen gehandicap-

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

zing en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail  adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich 
 telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs-
secretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail 
info@- velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 

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

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

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot 
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo 
Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstver-
le ning en milieu kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie 
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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straat en huisnummer aantal en soort 
Driehuizerkerkweg 154 1 den
Ronde Zonnedauw 24 1 els 
Wulverderlaan 27 t/m 49D 4 coniferen 
Rusburglaan ong. 9 lijsterbessen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herinrich-
ting van de Rusburglaan)
Kleine Pan ong  2 populieren 
Kompasstraat 64 2 coniferen
Dagtekening van deze kapvergunningen is 
3 februari 2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) danwel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 567 575.

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- het tijdsvenster van de laad- en losplaats ter hoogte 

van Wijkerstraatweg 267-273 (Bedweters BV) te wijzi-
gen van "di t/m za 10-17 h" in "ma/di en do t/m za 
10-17 h" door middel van het behouden van bord 
E07 en het wijzigen van het onderbord "di t/m za 
10-17 h" in "ma/di en do t/m za 10-17 h" zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990.  

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) danwel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
 
BP-19-2009  Broekerdreef 120 te Velserbroek; het op-

richten van een stallingsruimte voor auto's
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
 B1-1-2009 Zadelmakerstraat ong.te 
Velserbroek; het oprichten van een goederenhotel

 Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BL-10-2009 Koningsplein 14 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning

 met een uitbouw
BL-11-2009 Floraronde 114 t/m 130 en Waterscheerling 

1 t/m 23 te Velserbroek; het veranderen 
van de luifels van de portieken

BL-12-2009 Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BL-13-2009 Ver Loren van Themaatlaan 10 te Velsen-
Zuid; het gewijzigd uitvoeren van 
BL-282-2008 (het veranderen en vergro-
ten van een woning met een uitbouw en 
een berging)

BL-14-2009 Middeloolaan 9 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:

BL-386-2008 Louise de Colignylaan 23 te Santpoort-
Zuid; het plaatsen van een erfafscheiding

BL-2-2009 Liniepad 48 te Velserbroek; het legali-
seren van 2 bergingen en een overkapping

BP-345-2007 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging/stalling

BP-272-2008 Papenburghlaan 4 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uit-
voering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 februari t/m 19 maart 2009. 
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing, de stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van: 
6 februari t/m 19 februari 2009 ter inzage.
BP-297-2008 Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een ketelhuis

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
 
BL-339-2008 Dennenstraat 7 te IJmuiden; het legali-

seren van een uitbouw en een berging
BL-342-2008 Tolsduinerlaan 14 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van een erfafscheiding en een 
groendrager

BL-3-2009 Linie 36 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging

BL-6-2009 Da Costalaan 28 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BL-8-2009 Ver Loren van Themaatlaan 10 te Velsen-
Zuid; het plaatsen van twee dakkapellen 
(voor- en achterzijde)

BP-251-2008 Waterloolaan 32 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning en 
het oprichten van een praktijkruimte

BP-265-2008 Wagenmakerstraat 21 te Velserbroek; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw

BP-279-2008 Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een kantoor in 2 
bovenwoningen

BP-287-2008 Evertsenstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)

BP-301-2008 Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een loods

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
danwel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:

PS-23-2008 Oranjestraat ong. te IJmuiden; verzoek 
tot vrijstelling voor het oprichten van 3 
appartementencomplexen gelegen aan 
de westzijde van de Oranjestraat te 
IJmuiden

PS-27-2008 Breesaapstraat ong. te IJmuiden; verzoek 
om vrijstelling voor het oprichten van 2 
appartementencomplexen gelegen aan 
de Breesaapstraat ong. en Bloemstraat 
ong. te IJmuiden

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


