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Steigers watertoren weg
IJmuiden - De ap-
partementen in de 
watertoren naderen 
hun voltooiing. Vo-
rige week werd be-
gonnen met het ont-
mantelen van de 
steigers die maan-
denlang rondom 
het bouwwerk uit 
1915 hebben ge-
staan. Van de elf ap-
partementen staan 
er op dit moment 
nog negen te koop. 
De prijzen varie-
ren van 270.000 tot 
850.000 euro. (foto: 
E.S. Berk)

Jelle Venema snelste 
junior op 400 meter
Santpoort-Noord - De 18-ja-
rige atleet Jelle Venema is 
Nederlands kampioen ge-
worden op de 400 meter tij-
dens de NK Indoor voor juni-
oren in Apeldoorn. De atleet 
van atletiekvereniging Suo-
mi uit Santpoort won de fi-
nale met overmacht in een 
tijd van 48:92.

Al tijdens de halve finale ging 
Jelle als een speer en kwam 
over de streep in een tijd van 
49:33. Tijdens de finale verras-
te hij vriend en vijand en wist 
de gouden plak binnen te sle-
pen met de zesde tijd ooit be-
haald door junioren en senio-
ren in Nederland. 
Trainer Cedo Paic: ,,Jelle is een 

groot talent. Ik wist dat er een 
kampioen in hem zat en dat 

is er nu uitgekomen.” Zie ook 
www.suomi.nl

Toch nog Elfstedentocht
Driehuis - Dick van Dort-
mundt uit Driehuis is een van 
de vijf gymleraren uit de re-
gio die zaterdag de Elfste-
dentocht heeft volbracht. Sa-
men met hem behaalden Jan 
Hoogmoed uit Santpoort-
Noord en Edwin Waleveld uit 
Spaarndam de eindstreep. 
Geen gekke prestatie voor 
een zondagochtend schaats-
ploegje.

En dan te bedenken dat Dick van 
Dortmundt (61 jaar) vorig jaar 1 
oktober pas echt is gaan schaat-
sen. De eerste rondjes gingen 
nog wat wat wankel. Maar toen 
zijn ploegje de Elfstedentocht 
wilde gaan doen was hij graag 
van de partij. Hun eigen Elfste-
dentocht zaterdag (200 km) was 
wel een heel zware uitdaging. De 
mannen vertrokken zaterdag-
ochtend om kwart over vijf van 
huis en om half acht stonden ze 
op de schaats in Leeuwarden. 
Pas na 13,5 uur, dus om negen 
uur ‘s avonds behaalden ze de fi-
nish op de Bonkevaart. 
Dick: ,,De eerste 70 km wa-
ren helemaal geweldig, prach-
tig weer, weinig wind en weinig 
gevallen. Daarna kwamen er wat 
stukken met slecht ijs en dan 
vloeien de krachten uit je benen, 
en dan weet je dat je nog niet op 
de helft bent. Dat was een van 
mijn zwaarste momenten. Maar 

toen even gerust, gegeten en 
gedronken (nooit langer dan een 
kwartier) en dan gaat het weer 
beter. Het stuk van Franeker naar 
Bartlehiem (35 km) was heel 
zwaar, omdat het donker werd 
en je komt geen dorpje tegen. 
Vanuit Bartlehiem naar Dok-
kum in het donker, 12 km, klein 
uurtje onderweg, erwtensoep in 
Dokkum en dan nog 24 km te-
rug naar Leeuwarden. De laatste 
4 km waren dramatisch slecht, 
constant vallen. Ik heb hele dik-
ke, beurse knieën en ellebogen, 
omdat mijn beschermers steeds 
afzakten. Ik ben de laatste 130 
km wel 20 keer gevallen, steeds 

op dezelfde knie en elleboog, 
kortom: afzien. Maar dan na 200 
km het finishdoek op de Bonke-
vaart: een onbeschrijflijk gevoel. 
En dan nu de naweeën: nauwe-
lijks van de trap af kunnen ko-
men, blauwe plekken, maar ik 
leef op een roze wolk. We zijn 
met ons vijven binnengekomen. 
Vier andere mannen die met ons 
mee schaatsten zijn in Stavoren 
en Franeker afgestapt, maar ons 
zondagochtend-schaatsploeg-
je heeft het gehaald.’’ Op de fo-
to vanaf links: Edwin Waleveld, 
Dick Dortmundt, Jan Hoogmoed, 
Hans Ahlers en Barry na de fi-
nish. (Karin Dekkers)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsende winnaar is bekend

Wat is uw 
woonwens?

Zie advertentie elders in deze krant.

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

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

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

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk

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

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Pla-
netenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hennepkwekerij ontdekt
Regio - In een groot onderzoek 
naar een uiterst professioneel 
georganiseerde hennepkweke-
rij in Beverwijk is een 38-jarige 
man uit Velserbroek aangehou-
den. Hij wordt ervan verdacht 
betrokken te zijn bij de handel 
en productie van soft drugs én 
het witwassen van crimineel ver-
kregen inkomsten uit de kweke-
rij. Bij de aanhouding heeft de 
politie twee auto’s in beslag ge-
nomen, en diverse dure appara-
tuur zoals televisies en geluids-
apparatuur. Naast deze man zijn 
nog twee andere mannen aan-
gehouden, die ervan worden 
verdacht een professionele kwe-
kerij aan de Zuiderkade in Be-
verwijk te hebben gefinancierd. 
Het gaat om een 48-jarige man 
uit Amsterdam, en een 44-jari-
ge man uit St. Maarten (NH). Zij 
werden respectievelijk op 28 no-
vember en op 24 januari jl. aan-
gehouden.
De start van het politieonder-
zoek was de vondst van een 
professioneel georganiseerde 
hennepkwekerij. Op 25 februari 
2011 trof de politie de hennep-
kwekerij aan, die zich bevond in 
drie zeecontainers aan de Zui-
derkade in Beverwijk. In totaal 
nam de politie 35.000 hennep-
stekken en 1.500 moederplanten 
in beslag. Die zijn direct vernie-
tigd. In het kader van het onder-
zoek zijn eind vorig jaar en be-
gin dit jaar enkele mensen aan-
gehouden.
Maandag 28 november jl. wer-

den vanwege hun betrokken-
heid bij de kwekerij twee man-
nen aangehouden, respectie-
velijk 40 en 48 jaar oud, in hun 
woning in Culemborg en Am-
sterdam. De Amsterdammer 
wordt ervan verdacht de kweke-
rij te hebben gefinancierd. Bij de 
doorzoeking van de woningen in 
Culemborg en Amsterdam zijn 
ook drie auto’s, een motorscoo-
ter en een aanzienlijk geldbe-
drag in beslag genomen.
Op dinsdag 24 januari heeft de 
politie een 44-jarige man uit St. 
Maarten (NH) en zijn 39-jarige 
vrouw aangehouden. De man 
wordt ervan verdacht, even-
als de 38-jarige Velserbroeker 
en de 48-jarige Amsterdam-
mer, de kwekerij te hebben ge-
financierd. Zijn vrouw wordt ver-
dacht van het witwassen van cri-
mineel verkregen vermogen. Bij 
de doorzoeking in hun woning 
werd een ontmantelde hennep-
kwekerij aangetroffen. De kwe-
kerij bestond volgens de man uit 
500 planten, en was goed voor 
16 oogsten. Met de opbrengsten 
daarvan is de grote hennepkwe-
kerij in Beverwijk opgezet. Bij 
het echtpaar zijn bij de doorzoe-
king twee auto’s inbeslag geno-
men.
Uit het politieonderzoek kwam 
naar voren dat de gehele om-
zet van de hennepkwekerij zo’n 
4,5 miljoen bedroeg. Door het 
Openbaar Ministerie wordt on-
derzocht of dit bedrag kan wor-
den teruggevorderd.

Start verkoop Wonen in 
Zeewaarts groot succes!
IJmuiden - Zaterdag 11 febru-
ari heeft de verkoopmanifesta-
tie voor de 35 koopappartemen-
ten in het project Wonen in Zee-
waarts plaatsgevonden. De ma-
nifestatie is zeer goed bezocht 
en er zijn 150 verkoopbrochu-
res afgegeven. De belangstel-
lenden kunnen zich nu gaan ver-
diepen in de ruime keuze uit de 
type woningen en VON-prijzen. 
Op 21 februari 2012 sluit de in-
schrijfperiode. Bij meerdere be-
langstellenden voor een woning 
zal een loting plaatsvinden.
Het project is een samenwerking 

tussen HSB Volendam en Wo-
ningbedrijf Velsen, waarbij HSB 
verantwoordelijk is voor de ver-
koop van de woningen. 
Woningbedrijf Velsen is ver-
antwoordelijk voor de huurwo-
ningen. In totaal worden er 35 
koop- en 68 huurwoningen (al-
len appartementen) met onder-
grondse stallingsgarage gerea-
liseerd. Indien de weersomstan-
digheden het toestaan zal de-
ze week een aanvang worden 
gemaakt met de stallingsgara-
ge. Zie ook www.woneninzee-
waarts.nl.
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ijspret : sociaaL GeBeUreN
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Smulll Snacks heeft 
nieuwe eigenaar
IJmuiden - In de Kompasstraat 
in IJmuiden is al langere tijd 
Smulll Snacks gevestigd. Deze 
bekende snackbar wordt sinds 
begin februari beheerd door 
twee nieuwe eigenaren: Ada en 
Ryan. Deze jonge ondernemers 
werkten al jaren in de horeca en 
hebben deze kans aangegrepen 
om met een eigen zaak te star-
ten.
,,We baseren ons voorlopig op 
de bekende Hollandse snacks, 
belegde broodjes en maaltijd-
schotels’’, vertelt Ryan. ,,We wil-
len ook graag van onze klanten 
horen waar hún voorkeur naar 
uitgaat en dan zullen we dat in 
ons assortiment proberen op te 
nemen.’’ Ada vult aan: ,,In onze 
eigen keuken maken we bijvoor-
beeld zelf verse sausen en dres-
sings. Maar ook gemarineerde 
kipgerechten zoals kipsaté en 
gemarineerde ossenhaas berei-

den we zelf.’’
,,We hebben ook regelmatig een 
leuke actie’’, gaat Ryan verder. 
,,Nu hebben we bijvoorbeeld een 
aanbieding voor een maaltijd-
schotel waarbij de klant, gratis, 
een blikje Cola krijgt.’’ En mocht 
de klant niet in staat zijn om 
zelf de maaltijd te gebruiken bij 
Smulll Snacks, dan bestaat ook 
de mogelijkheid om de scho-
tel thuis of bij een bedrijf te la-
ten bezorgen. Even bellen naar 
0255-533777 en de bestelling 
wordt geregeld. Maar ook via 
www.thuisbezorgd.nl of www.
justeat.nl kan een bestelling on-
line worden geplaatst die dan op 
het gewenste adres wordt be-
zorgd.
Smulll Snacks aan de Kompas-
straat is geopend van maandag 
tot en met zaterdag van 12.00 
tot 22.00 uur en op zondag van 
14.00 tot 10.00 uur.

Sart donateurwervingsactie
Expeditie Kilimanjaro 
voor Adamas Inloophuis
Velsen - Ton Selhorst uit Sant-
poort-Noord werkt als vrijwilli-
ger bij het Adamas Inloophuis in 
Nieuw Vennep dat vijf jaar gele-
den werd opgericht. Het Inloop-
huis is bedoeld voor de opvang 
van mensen met kanker en hun 
naasten waar ze terecht kun-
nen voor ondersteuning bij het 
verwerken en accepteren van 
wat hen is overkomen. Het In-
loophuis bestrijkt een grote re-
gio waaronder de Haarlemmer-
meer, de Bollenstreek en Ken-
nemerland waar dus ook de re-
gio’s Bloemendaal, Haarlem en 
Velsen onder vallen.
Het Adamas Inloophuis is als 
non-profitorganisatie afhanke-
lijk van donaties, giften en spon-
soring waarmee de diverse ac-
tiviteiten en evenementen wor-
den gefinancierd. ,,Om te zorgen 
dat onze vrijwilligers hun mooie 
werk de komende jaren kunnen 
voortzetten is geld nodig. Daar-
om wordt dit eerste lustrum ge-
vierd met een grote donateurs-
wervingsactie, genaamd Kilimas 
2012.’’ Bevlogen vertelt hij ver-
der: ,,Het ziekte-, genezings- en 
acceptatieproces rondom kan-
ker wordt weleens vergeleken 
met het beklimmen van een ho-
ge berg. En dat is precies wat 
we gaan doen! We gaan samen 
naar de top van de Kilimanjaro 
om zoveel mogelijk donateurs 

voor Adamas te werven.’’ Tus-
sen 8 en 20 maart a.s. beklimt 
het Adamas-team de Kiliman-
jaro, met 5.895 meter de hoog-
ste berg van Afrika. De 20 ex-
peditieleden, waaronder twee 
Velsenaren, zijn onder meer ex-
kankerpatiënten, nabestaan-
den, medici en hulpverleners. 
Zij gaan deze uitdaging aan om 
aandacht te vragen voor het be-
lang van psychosociale zorg 
voor mensen met kanker en hun 
naasten. De expeditie is volledig 
gefinancierd door de expeditie-
leden zelf met ondersteuning 
van bedrijven die dit opvang-
huis een warm hart toedragen. 
Een gift aan Kilimas 2012 komt 
dus volledig ten goede aan het 
Inloophuis.
Met recht is de naam ‘Inloop-
huis’ gekozen, want mensen 
die met de ziekte geconfron-
teerd worden en hun naasten 
kunnen, wanneer hier behoef-
te aan is, zonder voorafgaande 
afspraak binnenlopen. Adamas 
is van maandag tot en met don-
derdag geopend en er staan ge-
durende deze dagen vrijwilligers 
klaar die de bezoekers opvan-
gen met een kopje koffie, een 
luisterend oor bieden indien ge-
wenst en die informatie kunnen 
geven over de verschillende mo-
gelijkheden van begeleiding. Zie 
ook www.kilimas.nl.

Driehuis – De nieuwe Waterloo-
gymzaal mag 869.919 euro gaan 
kosten, inclusief BTW. Dit bedrag 
gaat de gemeente Velsen lenen 
voor de herbouw van de gym-
zaal. De plannen zijn om in het 
vierde kwartaal van 2012 te star-
ten met de nieuwbouw. Men ver-
wacht het nieuwe gebouw medio 
2013 te kunnen opleveren.

Nieuwe gymzaal 
Waterloolaan

Velsen – Binnenkort kunnen we 
in Velsen ook via de nieuwe di-
gitale technieken betaald parke-
ren in Velsen. Dit was een wens 
van de gemeenteraad, die wil-
de dat er achteraf en per minuut 
kan worden betaald. Dit is klant-
vriendelijker en voorkomt veel 
parkeerstress. Digitaal parkeren 
kan bijvoorbeeld via een mobie-
le telefoon, door bellen, sms, of 
een app op de smartphone. Om 
van de dienst gebruik te maken 
moet men zijn geregistreerd bij 
een parkeerdienst. Vervolgens 
meldt men via de telefoon wan-
neer men parkeert en voor men 
wegrijdt. Het parkeergeld wordt 
dan berekend en via de bank-
rekening achteraf betaald. Par-
keerwachten hebben direct toe-
gang tot het parkeerregister en 
kunnen controleren of het par-
keren is aangemeld. Om het di-
gitaal betaald parkeren mogelijk 
te maken moest de gemeente 
Velsen een overeenkomst sluiten 
met Dienst Wegverkeer (RDW) 
en Servicehuis Parkeer- en Ver-
blijfsrecht (SHPV). Wie niet digi-
taal wil betalen kan gewoon be-
talen met muntgeld of chipknip. 
Het digitaal parkeren zal naar 
verwachting in het tweede kwar-
taal van 2012 ingaan.

Parkeerbeleid

Velsen Lokaal stelt 
vragen over Zandloper
IJmuiden - Velsen Lokaal wil 
van het college weten hoe het 
ervoor staat met de nieuwbouw 
van basisschool De Zandloper 
in IJmuiden.
,,Deze school is de dupe gewor-
den van de jarenlange beslui-
tenloosheid van de gemeen-
telijke politiek over het bouw-
project Groot Helmduin’’, aldus 
de partij. ,,Na het afblazen van 
dit project kon het schoolbe-
stuur van de Zandloper zelf de 

nieuwbouw gaan ontwikkelen. 
Vorig jaar besloot de gemeen-
teraad om ook Sporthal Zee-
wijk te vervangen door nieuw-
bouw. Wij vragen ons dan ook 
of die ontwikkeling geen ver-
traging geeft voor de Zandlo-
per.’’
Mocht dat wel zo zijn, dan vindt 
Velsen Lokaal dat onaanvaard-
baar gelet op de veel te lan-
ge voorgeschiedenis. Zie ook 
www.velsenlokaal.nl.
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Santpoort-Zuid - Ter hoog-
te van Van Dalenlaan nummer 
171 komt een oplaadpunt voor 
elektronische auto’s met bijbe-
horende parkeerplaats. Bezit-
ters van een elektrisch voer-
tuig kunnen hier (nog gratis) 
hun gouden koets opladen. De 
parkeerplaats mag alleen wor-
den gebruikt voor het opladen 
van het voertuig. Andere au-
to’s zullen een andere parkeer-
plek moeten zien te vinden. De 
plek wordt gemarkeerd met 
verkeersborden. De gemeen-
te Velsen telt nu vijf oplaad-
punten voor elektrische voer-
tuigen.

Oplaadpunt 
Santpoort-Zuid Fabiana Dammers en 

Jelle Visser in WT
IJmuiden - Op zaterdag 18 fe-
bruari, om 21.00 uur, verzorgen 
de IJmuidense singer-songwri-
ters Fabiana Dammers en Jelle 
Visser een speciaal intiem con-
cert in de foyer van het Wit-
te Theater. Speciaal voor dit op-
treden wordt de foyer compleet 
ingericht als huiskamer en kunt 
u genieten van een akoestische 
set van beide singer-songwri-
ters. De aanstormende talenten 
zullen ook nog samen wat lied-
jes ten gehore brengen. Fabiana 
Dammers won in 2008 de Grote 
Prijs van Nederland in de cate-
gorie Singer-Songwriter en staat 
op het punt haar debuutalbum te 
lanceren. Jelle Visser is net afge-
studeerd van zijn muziekoplei-
ding, speelde al in veel bandjes 

als gitarist en dit grootse talent 
belooft nog heel veel van zich te 
laten horen. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘fabiana dammer & jelle 

visser’ op 18 februari 2012 om 21.00 uur. 
bon is geldig voor 2 personen

Expositie van 
kapper Jacques 
van Westerop
IJmuiden - Jacques van Wes-
terop, was 40 jaar kapper, maar 
sinds acht jaar is hij bezig met 
beeldhouwen. Sinds een paar 
jaar volgt hij les in beeldhou-
wen bij de bekende Esther Vel-
zenboer. Van Westerop: ,,Zij 
coacht mij erg goed, maar laat 
je wel je eigen dingen doen. 
Een paar keer per jaar geeft ik 
een expositie, nu van 20 tot en 
met 25 februari in Kapsalon Re-
styled Door Westerop, Velser-
hof 111 in IJmuiden. Mijn beel-
den zijn zowel figuratief als ab-
stract. Ze worden gemaakt van 
speksteen, Chinees en Marok-
kaans steen, albast, serpentijn 
en marmer.’’

Nieuwe Wet Werk en Bijstand
Gezinnen maar één 
gezamenlijke uitkering
Velsen - De nieuwe wet WWB, 
Wet Werk en Bijstand, is ingrij-
pend veranderd per 1 janua-
ri 2012. Samenwonende gezins-
leden in de eerste graad kunnen 
nog maar één gezamenlijke bij-
standsuitkering krijgen. Alle ver-
diensten, tot en met het zaterdag-
baantje van zoon of dochter, wor-
den meegeteld in het gezamenlijk 
inkomen, waarna de bijstandsuit-
kering wordt vastgesteld.
Deze nieuwe wet is echter pas in 
december 2011 vastgesteld door 
het Rijk. Daarom zal de wet, die 
per 1 januari ingaat, een over-
gangsregeling bieden tot 1 ju-
li 2012.
Ook nieuw is dat gemeenten van 
uitkeringsgerechtigden een te-
genprestatie kunnen vragen, zo-
als bijvoorbeeld deelname aan 
een reïntegratieproject of vrijwil-
ligerswerk. 
De Wet Investering in Jongeren 

is door het Rijk ingetrokken. Voor 
hen is nu de WWB van toepas-
sing met voor hen deels gewijzig-
de regels. Zo geldt er een zoek-
periode van vier weken en moet 
een plan van aanpak naar werk 
op scholing worden opgesteld. 
Wel heeft het Rijk een extra ver-
ordening Maatschappelijke Par-
ticipatie Schoolgaande Kidneren 
opgesteld, die er voor zorgt dat 
kinderen in bijstandsgezinnen 
toch mee kunnen doen met een 
sportclub of ander clubje. ,,Wat 
dat betreft heeft Velsen een voor-
beeldfunctie’’, zei wethouder te 
Beest. ,,In Velsen zijn hier al re-
gels voor.’’ 
Door het Rijk wordt flink bezui-
nigd op re-integratieprojecten, In 
de IJmond echter wordt door ge-
meenten hard gewerkt aan één 
uitzendbureau voor mensen met 
een grotere afstand tot de ar-
beidsmarkt. (Karin Dekkers)

Chantal Maarleveld 
exposeert in WT
IJmuiden - Chantal Maarleveld 
schildert dieren en vooral vogels. 
Het werk valt op door het licht 
en het wit in vele nuances. Zil-
verreigers die als een soort witte 
schimmen uit het zwart te voor-
schijn komen en maraboes die 
zich lijken te bevinden in de mist. 
Voor de expositie ‘Light’ maakte 

zij een serie kauwtjes die omge-
ven worden door een soort hel-
der licht of een mistig landschap. 
Het borduurt allemaal op elkaar 
door, voor Chantal is het schilde-
ren een grote zoektocht die haar 
elke keer weer inspireert tot het 
opnieuw kijken, beleven en zoe-
ken naar het juiste beeld. 

IJmuiden - Dinsdagochtend is 
er ingebroken in een woning 
aan de Orionweg in IJmui-
den. De inbrekers hebben de 
voordeur geforceerd om bin-
nen te komen en hebben het 
huis doorzocht. Het is niet be-
kend wat er is gestolen. De po-
litie van IJmuiden doet onder-
zoek en zoekt getuigen van de-
ze inbraak, u kunt contact op-
nemen via 0900-8844 (lokaal 
tarief).

Woninginbraak

Ons kent Ons de Revue
Theateravond de Jutter/
de Hofgeest: hilarisch
Velsen - Dankzij Stadsschouw-
burg Velsen konden dinsdag-
avond, op Valentijnsdag, honder-
den mensen genieten van een 
speciale de Jutter/de Hofgeest 
theateravond. Op het program-
ma stond Ons kent Ons de Re-
vue, de bekende afsluiter in Man 
Bijt Hond, het televisieprogram-
ma dat elke werkdag op Neder-
land 2 komt. Lezers konden met 
korting naar het theater. Onze 
krant werd als ‘het Juttertje’ die 
avond vele keren genoemd. Na 
afloop van de avond was er een 
‘meet & greet’ voor de lezers.
De sterren van Ons kent Ons zijn 
de acteurs Bert Walthaus, Otto-
lien Boeschoten (Coby) en Eli-
sa Beuger (Dooie). Sinds dit jaar 
is ook Herman Bolten (Arjan van 
de Superbuur) van de partij. Ter-
wijl zij in Man Bijt Hond elke af-
levering een minuut mogen vul-
len met series als Superbuur, 
Patty’s en het gezin, krijgen zij in 

hun revue in het theater de kans 
voor een avondvullend program-
ma. Hans Dekker en Berry Holt-
slag zijn de schrijvers van Ons 
kent Ons.
Bert Walthaus speelde in de re-
vue onder meer de man in de 
stofjas en de stand-up comedi-
an. Deze Beverwijker vond het 
prachtig om in IJmuiden te spe-
len. ,,Het was een fijne zaal om 
voor te spelen. Vanaf het begin 
kregen we enthousiaste reacties 
en er is erg hard gelachen!’’
Tijdens de revue was het onder-
werp de afscheidsavond van de 
Superbuur, die ging fuseren met 
supermarkt Dumbo. Dat gaf de 
acteurs de kans om in verschil-
lende karakters op te komen. 
Met mooie en grappige liedjes 
en soms keiharde humor kre-
gen zij de zaal razend enthousi-
ast. Op de foto de cast, ‘Jutter-
tjes’, gasten en lezers bij de meet 
& greet. (Karin Dekkers)
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Mobiliteit anders
Velsen-Zuid - Dinsdag 14 fe-
bruari heeft de fractie van D66 
Velsen samen met Statenlid Hein 
Struben van de provincie Noord-
Holland een valentijnstaart uit-
gedeeld aan Henky van der Valk 
en Ben Kampen, twee jonge on-
dernemers die vorig jaar in Vel-
sen gestart zijn met een bijzon-
dere vorm van vervoer.
Ook dit jaar besteedt D66 rond 
Valentijnsdag aandacht aan 
mensen en organisaties, die door 
hun inzet een bijzondere bijdra-
ge leveren aan de maatschappij. 
D66 is voorstander van het ont-
wikkelen van een nieuw systeem 
voor openbaar vervoer: hoogfre-
quente stamlijnen met aanvul-
lend intelligent ondersteunend 
vervoer op maat naar de knoop-
punten. De buurtbus, belbus, re-
giotaxi en fi ets spelen hierbij een 
belangrijke rol, zowel in het ste-
delijk als het landelijk gebied. De 

provincie investeert in de infra-
structuur. Niet alleen vrijwilligers 
op de buurtbussen zijn in dit 
nieuwe systeem een belangrijke 
schakel, maar ook ondernemers, 
die hierin nieuwe mogelijkheden 
zien, zijn heel belangrijk voor dit 
veranderingsproces.
Twee ondernemers die dit op ge-
heel eigen wijze hebben opgezet 
zijn Henky van der Valk en Ben 
Kampen. Zij hebben vorig jaar 
vier tuktuks aangeschaft om ook 
in Velsen toeristen te vervoeren. 
Onder andere van de draagvleu-
gelboot naar het strand, maar 
ook is het mogelijk om van de 
speciale arrangementen gebruik 
te maken. De vier tuktuks, die 
ook wel de vrolijke driewielers 
genoemd worden, staan bij mooi 
weer, vanaf april weer toeris-
ten op te wachten op het Pont-
plein. Voor meer informatie, kijk 
op www. Tuktuk4you.nl.

Zondag tijdelijk ‘frisser’ 
met winterse bui
De indrukwekkende koudegolf 
is voorbij en net als in februa-
ri 1991 duurde de vorstperiode 
twee weken. Het zogenaamde 
koudegetal in de IJmond steeg 
naar omstreeks 65-70 pun-
ten, maar richting Lelystad (de 
coldspot van Nederland de af-
gelopen twee weken) steeg de 
teller naar zowat 100. 
Een koude winter begint trou-
wens bij honderd punten. 
In de IJmond kwam de diep-
vriestemperatuur uit op bij-
na -15 graden en daarmee be-
haalden we de koudste nacht 
sinds begin maart 2005.
De elfstedentocht zat er net 
niet in doordat de laag sneeuw 
op het ijs spelbreker was en 
de vereiste ijsdikte nauwelijks 
werd behaald op het gehe-
le traject.
Toch werd de tocht der toch-
ten gereden door een aantal 
fanatieke schaatsers afgelopen 
weekend onder nagenoeg per-
fecte omstandigheden. 
Inmiddels dooit het weer uit-
gebreid en voorlopig (tot rond 
25 februari) blijven de tempe-
raturen royaal boven nul. Al-
leen kan het gedurende een 
enkele nacht tot wat vorst ko-

men, waarschijnlijk naar ko-
mende maandag. Daar de 
vorst nog in de grond zit kan 
dit opvriezing geven, zelfs al 
ligt het kwik nog enkele gra-
den boven nul. 
Zachte subtropische lucht-
massa’s worden aangevoerd 
de komende dagen en na het 
weekend. 
Van een terugkeer van de fe-
bruariwinter is dan ook abso-
luut geen sprake voorlopig. 
Richting weekend kan het 
kwik zelfs een avontuurtje wa-
ren richting de dubbele cijfers 
Deze mildheid gaat bijna altijd 
gepaard met periodiek regen-
achtig weer en daarvan is tot 
en met zaterdag dan ook spra-
ke. Op zaterdag kan het eni-
ge tijd regenen met zo’n 5-7 
mm. water.
Zondag wordt de betere dag 
met een fl ink groter aandeel 
zon op het pleit, want tot die 
tijd is het veelal somber in 
Haarlem en omgeving. Een en-
kele bui met natte sneeuw is 
trouwens mogelijk op zondag.    
Meer weer via www.weerpri-
meur.nl.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Valentijnsactie Velsen 
Lokaal valt in de smaak
Velsen - Fractie en bestuur van 
Velsen Lokaal hielden afgelopen 
zaterdag op diverse plekken in 
de gemeente een sympathieke 
Valentijnsactie. De verschillende 
teams waren actief in en rond-
om verschillende winkelcentra 
en deelden kaarten uit met de 
tekst ‘Veel Liefs’ in het bekende 
logo van de partij. Met deze ac-
tie wilde Velsen Lokaal de poli-
tiek meer op straat brengen door 
gewoon vooral inwoners aan het 
woord te laten. Marianne Vos, 
fractievoorzitter van Velsen Lo-

kaal merkt op dat veel men-
sen spontaan hun verhaal doen 
en duidelijke meningen hebben 
rondom hun leefsituatie in de 
buurt waarin zij wonen. 
,,Natuurlijk kunnen we niet elk 
onderwerp meteen oppakken 
en oplossen, maar de verhalen 
vanaf de straat maken ons weer 
eens goed duidelijk welke taak 
wij hebben te vervullen, uitein-
delijk staat de politiek ten dien-
ste van de inwoners en niet an-
dersom.’’ Zie ook www.velsenlo-
kaal.nl.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig 
zijn rond 11.45 uur) een 3-gan-
gen a la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel Vrijdag 17 februari: 
kippensoep, macaroni met ge-
hakt en salade, profi teroles toe. 
Woensdag 22 februari: groen-
tesoep, hutspot met braadworst 
en vruchtenyoghurt toe. Vrij-
dag 24 februari: tomatensoep, 
andijviestamppot met gehakt, 
griesmeelpudding met bessen-
sap toe.  Graag 2 dagen voor de 
woensdag of vrijdag voor 12.00 
uur opgeven bij Gerard Schol.
Wii 2 stageproject, elke 
maandagmiddag van 15.30 tot 
17.00 uur voor lerlingen van het 
Vellesan College.
Modeshow maandag 27 fe-
bruari door H en A Mode. Zij 
presenteren de voorjaarscollec-
tie en kledingverkoop en ver-
koop daarvan. Tevens verkoop 
heren kleding. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag. Van-
af 11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De menu-
kaart is vernieuwd. Kosten be-
dragen 6,50 euro voor een drie-
gangen menu. Vooraf reserve-
ren niet nodig. Maandag 2 janu-
ari is er geen restaurant.
Open tafel. Vrijdag 24 janua-
ri: salade met selderij en kipfi let, 
rundergoulash, rijst, doperwten, 
bospeen en griesmeelpudding 
met rabarbercompote toe. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-. Op-
geven op maandag 20 februari. 
Voorjaarskien vrijdag 17 febru-
ari. Kaarten à 3,50 vanaf heden 
verkrijgbaar aan het buffet, incl. 
2 kienronden, koffi e/thee en een 
hapje. Aanvang 19.30 uur.
Klaverjasmarathon, zaterdag 
25 februari. Aanvang 10.00 uur, 
kosten 4,-.
Expositie tot en met 1 april van 
schilderclub Velserhooft. Toe-
gang gratis gedurende de ope-
ningstijden.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

TV-samen-
vattingen raads-
vergadering 
IJmuiden - Donderdag 9 februari 
kwam de gemeenteraad van Vel-
sen bijeen. Anders dan normaal 
waren er die avond zowel drie car-
rouselsessies als een raadsverga-
dering. Seaport TV was er live bij 
en heeft alvast een samenvatting 
van de raadsvergadering gemaakt, 
die deze week is te zien. De repor-
tage van de drie carrouselsessies 
volgt een week later. Op de agen-
da van de gemeenteraad stonden 
vooral hamerstukken. Wel was er 
een aantal vragen van raadsleden 
tijdens het actualiteitenuurtje, on-
der andere over gladheidsbestrij-
ding, hertenoverlast, de autoroute 
over de sluizen en de verbindings-
boog richting de A22 en A9. Bij de 
te nemen besluiten waren er mo-
ties over de aanbesteding van de 
renovatie van het oude deel van 
het stadhuis en het op locatie ver-
gaderen van de raad tijdens de-
ze werkzaamheden. De samen-
vatting van de raadsvergadering 
van 9 februari is tot en met don-
derdag 16 februari dagelijks om 
11.00, 17.00 en 21.00 uur te zien 
op Seaport TV. Of op elk gewenst 
moment via Uitzending Gemist op 
www.seaportplaza.nl. Het tv-ver-
slag van de drie carrouselsessies, 
met onder andere een presenta-
tie van de plannen voor Fun Val-
ley in Spaarnwoude, volgt vanaf 
zaterdag 18 februari op dezelfde 
tijdstippen.

IJmuiden - Tijdens surveillan-
ce controleerde de politie in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
in de Lange Nieuwstraat een au-
to waaraan het een en ander 
mankeerde. Het voertuig was 
niet APK gekeurd en niet verze-
kerd. De bestuurder, een 24-ja-
rige Haarlemmer bleek nog voor 
ruim ̈  3.700,- aan boetes niet be-
taald te hebben. Hij kon deze nu 
ook niet betalen. De politie heeft 
de man ingesloten.

Niet betalen 
boetes

Velsen - Was het vuurwerk? Of 
was er iets mis bij Tata Steel? Het 
gonsde zondagavond rond zeven 
uur van de geruchten op Face-
book en Twitter. Een reeks lui-
de knallen, afkomstig uit Velsen-
Noord, zorgde voor veel commo-
tie. Angstige bewoners belden 
de brandweer en een deel van 
het oude PEN-dorp werd afge-
zet. Storm in een glas water, zo 
bleek. De knallen werden ver-
oorzaakt door een klep op de 
NUON-centrale waaruit stoom 
ontsnapte. Na twintig minuten 
was de rust teruggekeerd.

Commotie 
door knallende 
NUON-centrale
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Velsen-Noord – Het verbouwen 
van panden aan Wijkerstraatweg 
178-184 is zo ingrijpend dat er een 
omgevingsvergunning is aange-
vraagd. Het gaat hier om het ver-
bouwen van een bestaand hore-
capand met twee bovenwoningen, 
tot een kleiner horecadeel en elf 
appartementen. De gemeente kan 
niet zomaar een omgevingsver-
gunning afgeven, want het plan is 
strijdig met het bestemmingsplan 
Velsen-Noord. Om de verbouwing 
mogelijk te maken zijn de plan-
nen nu ter inzage in het stadhuis. 
Gedurende de komende vijf we-
ken kunnen belanghebbenden de 
plannen inzien en eventueel ziens-
wijzen indienen.

Bouwplan voor
Wijkerstraatweg

Unidos laat publiek 
genieten met De Jantjes
Velsen – Musicalvereniging 
Unidos was vrijdag en zaterdag 
perfect met haar uitvoering van 
De Jantjes. Er werd in de hele 
zaal meegeklapt en gezongen 
en enkele enthousiastelingen 
verlieten na afl oop zelfs hossend 
de zaal in Stadsschouwburg Vel-
sen.
Deze vijfde voorstelling van 
Unidos laat de veelzijdigheid 
van de vereniging zien. Na se-
rieuze voorstellingen als Je-
kyl en Hide en vorig jaar Bare, 
stond er nu iets heel anders op 
de planken. Een meezinger, een 
volkse musical met luidruchti-
ge Amsterdammers die het hart 
op de tong dragen. Om zo’n ty-
pe te kunnen uitbeelden moet je 
stevig in je schoenen staan. En 
dat deden de jonge mensen van 
Unidos zeker. Met stevige dialo-
gen en een prima choreografi e 
viel alles op zijn plaats. De lied-
jes werden zelfverzekerd en met 
verve gebracht. En over de stem-
men geen klagen. Hier staan er-
varen musicalsterren met een 
prachtig bereik en fi jne stem-
men. Ook met de zo belangrij-
ke timing was het prima in or-
de. En gedurende de hele voor-
stelling was alles goed verstaan-
baar, zelfs op het balkon, zoals 
het hoort.
De Jantjes is een musical, die 
speelt in de Amsterdamse Jor-
daan speelt, begin twintigste 
eeuw.  Jantjes was toen de bij-
naam van de jongens die bij 
de Marine werkten. Het ver-
haal gaat over drie jongens, Dol-
le Dries (Martijn Gunneman), 

Schele Manus (Baris Kirik) en 
Blauwe Toon (Pim Koster). Als 
de jongens terugkomen van 
hun Marinetijd, gaat vooral Dol-
le Dries als een dolle tekeer. Hij 
moet het ‘gevang’ in, maar kiest 
ervoor om zes jaar bij te tekenen 
bij de KNIL. De andere twee te-
kenen ook bij en gaan naar Ba-
tavia. Intussen speelt er van al-
les op liefdesgebied. Maar hoe 
moet het als de jongens na die 
zes jaar terugkomen? 
Fantastisch om te zien hoe vol-
wassen Unidos in vijf jaar is ge-
worden. Want onderschat niet 
hoe moeilijk het is om zo’n mu-
sical neer te zetten waar zoveel 
komisch talent is vereist. Kome-
die is een van de moeilijkste to-
neelkunsten, waarvoor ervaring 
en een goede timinig noodza-
kelijk is. Maar Unidos is met De 
Jantjes zeker geslaagd voor de-
ze moeilijke test. Je moet maar 
durven om een Na Druppel 
(Marloes Verwoert), Tante Piet 
(Mieke Koers) of Blonde Greet 
(Annika van Tongeren) neer te 
zetten. En ook De Mop (Daniël 
Nijland) en Toffe Jans (Ilse Cor-
ver) verdienen hier een naams-
vermelding vanwege hun optre-
den. Een vrolijke musical schijnt 
het altijd goed te doen in eco-
nomische zware tijden. Maar het 
was zeker ook aan de inzet van 
het artistiek team, de spelers, 
vrijwilligers en alle sponsors te 
danken dat Unidos er opnieuw 
met glans in is geslaagd een da-
verende voorstelling neer te zet-
ten. (Karin Dekkers, foto: Laurie 
de Jong)

Donderdag 16 februari
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Fiësta Cubana’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Nannerl, La 
Soeur de Mozart’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang gratis voor stu-
denten. Vanaf 18 jaar. Café: 
Holly Throsby en Tiny Ruins. 
21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 17 februari
Helmond Sport-SC Telstar. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Nannerl, La 
Soeur de Mozart’. Aanvang 
20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Fire of Turkey’ doos Shaman 
Dance Theatre. 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: The dad Horse experien-
ce en Thee Oops. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 18 februari
Kinderkermis bij basisschool 
De Klipper, Koningsplein 7 
IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Spirituele beurs Nicky’s Pla-
ce in het ouderensteunpunt, 
van Oosten de Bruynstraat 60 
Haarlem (hoek Westergracht 
achter de Bavo Basiliek. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Proefl es tennis in Tenniscen-
trum Velserboek van 17.00 tot 
18.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nieuw cabaretprogramma Sa-
ra Kroos. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fabiana Dam-
mers & Jelle Visser. Aanvang 
21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Customs. 20.30 
uur. Toegang 12,50. Café: Mul-
holland Ward en Martien So-
lo. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: 90’s Now. 
23.00 uur. Toegang 12,- vanaf 
18 jaar. Kleine zaal: Dimlite, j 
Madd, Commodo en June Mil-
ler. 23.00 uur. Toegang 12,50 
vanaf 16 jaar.

Zondag 19 februari
Lezing door ds. Katrijne Beze-
mer met thema: Barmhartig-
heid kritisch bekeken’. De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Spirituele beurs Nicky’s Pla-
ce in het ouderensteunpunt, 
van Oosten de Bruynstraat 60 
Haarlem (hoek Westergracht 
achter de Bavo Basiliek. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Open dag De CiRkel in het 
Polderhuis Velserbroek.
ZoMiPo in buurthuis De Ves-
te, Vestingplein 58 in Velser-
broek. Aanvang 14.00 uur. Op-
treden van De Klavierschip-
pers.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Unieke Zaken 
met ‘Spoor’. Aanvang 14.30 
uur. Om 17.30 uur try-sessie 
‘You can make it if you try’. 
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Gratis soep en hap-
jes.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: John Watts 
performs ‘The last picasso’ en 
Fischer-hits. 21.00 uur. Toe-
gang 22,50.

Maandag 20 februari
Postzegelavond van Postze-
gelvereniging IJmuiden in één 
van de zalen van de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat IJmui-
den. Zaal op 19.45 uur.

Dinsdag 21 februari
Mini-seminar over Hete 
Nieuwe Werken in de show-
room van Witteveen.com in 
Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Joeri Dubbe met 
‘Chrono’. Aanvang 20.30 uur.

\\ Woensdag 22 februari
Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Nannerl, La 
Soeur de Mozart’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: MZK Bandjesavond. 
20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 23 februari

Lezing op de fi ets over pel-
grims. Start 14.00 uur in de pa-
rochiezaal van de Engelmun-
duskerk in Driehuis. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Het Big Top Circus. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Maria Goos ‘De 
Hulp’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang gratis voor stu-
denten, vanaf 18 jaar. Café: The 
Slitplasters ft. King Automatic. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Velserbroek - Het ZondagMid-
dagPodium brengt zondag 19 fe-
bruari een optreden van de Kla-
vierschippers in buurthuis De 
Veste, Vestingplein 58. De Klavier-
schippers is een bruisende accor-
deonvereniging! Met meer dan 50 
leden en vrijwilligers verzorgen 
ze jaarlijks tientallen optredens 
voor jong en oud. In 2011 vierde 
de vereniging haar 30-jarig jubi-
leum. De jaarlijkse oktobershow 
stond dan ook in het teken van dit 
30-jarig bestaan en er wordt een 
spetterend programma gepresen-
teerd waarmee het orkest het land 
ingaat. Het Show-Accordeonor-
kest van De Klavierschippers staat 
onder leiding van dirigent Thomas 
Moore. Kaarten à 4 euro zijn ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties 
en zondag aan de zaal. De voor-
stelling begint om 14.00 uur. De 
zaal is vanaf 13.30 uur geopend.

ZoMiPo

Velsen-Zuid - De KNVB heeft zo-
juist de nieuwe speeldata bekend 
gemaakt van de afgelaste wed-
strijden Telstar-Willem II en Tel-
star- AGOVV Apeldoorn. Beide 
werden afgelast in verband met de 
weersomstandigheden. De wed-
strijd staan als volgt op de agenda: 
Telstar-AGOVV Apeldoorn, maan-
dag 27 februari om 20.00 uur. Tel-
star-Willem II, maandag 5 maart 
om 20.00 uur. Hou de website van 
Telstar in de gaten voor de laatste 
informatie. 

Inhaalduels 
Telstar 

Regio - De hulpverlenings-
diensten politie, ambulance en 
brandweer zijn zondagavond 
druk bezig geweest met de ve-
le aanrijdingen die ontstonden 
door plotseling gladheid. Alleen 
al tussen 20.45 en 22.00 uur ble-
ken er 12 aanrijdingen te hebben 
plaatsgevonden op de A22 en 
de A9, waarbij vijf mensen ge-
wond raakten. Ook werd op de 
A9 een rijbewijs ingevorderd van 

een bestuurder die veel te hard 
reed. Vanwege de verraderlijke 
gladheid werd op de matrixbor-
den boven de weg de maximum 
snelheid aangegeven van 50 km/
uur.  Alle hulpdiensten zijn be-
zig geweest om te assisteren bij 
de aanrijdingen die in de gehe-
le regio plaatsvonden. Ook op de 
N205 en op de N201 ontstonden 
aanrijdingen door de plaatselijke 
gladheid.

Veel aanrijdingen
door gladheid
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Velsen – Jaarlijks worden in de 
gemeente Velsen speelplekken 
gerenoveerd. Daarvoor worden 
speelplekken gekozen die in aan-
merking komen voor vervanging 
of herinrichting, vanwege ouder-
dom of onveiligheid. Ook wordt 
gekeken naar de speelwaarde 
van de plek en het aantal kinde-
ren in de wijk. In 2012 zullen de 
volgende speelplekken totaal wor-
den gerenoveerd: Kruisberglaan in 
IJmuiden, Pijlkruid, Grote Buiten-
dijk en Waterdrieblad in Velser-
broek, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis, Piet Heinstraat in IJmuiden-
Noord en het voetbalveld aan de 
Breesaapstraat in IJmuiden-West. 
Hiervoor wordt een bedrag van 
285.000 euro gebruikt uit de be-
groting voor Speelplan 2012. Ook 
wordt hier nog een bedrag van 
15.000 euro aan toegevoegd uit de 
begroting van Speelplan 2011. De 
renovatie van de speelplek aan het 
Pijlkruid gebeurt via een vierstap-
penplan, waarbij jeugd en omwo-
nenden uitgebreid bij de plannen 
worden betrokken. Het participa-
tieproject van de natuurlijke speel-
plek aan de Grote Buitendijk ver-
loopt via het wijkteam. Woning-
bouwverenigingen Eigen Haard en 
Woningbedrijf Velsen verlenen fi-
nanciële medewerking bij het ma-
ken van een kleine speelplek voor 
0 tot 6-jarigen naast het voetbal-
veld aan de Breesaapstraat in 
IJmuiden.

Renovatie 
speelplekken

Velsen-Noord – Het riool in de 
Van Rijswijkstraat, Pelsstraat en 
Coymansstraat in Velsen-Noord is 
toe aan vervanging. In het nieuwe 
rioolstelsel wordt het hemelwater 
en afvalwater gescheiden opge-
vangen en afgevoerd, volgens het 
nieuwe systeem. Tegelijkertijd met 
de werkzaamheden aan het riool, 
zullen de straten opnieuw worden 
ingericht volgens de richtlijnen van 
Duurzaam Veilig. Tijdens een in-
loopmiddag was er gelegenheid 
voor bewoners om vragen te stel-
len en eventuele wensen te spuien. 
De wensen van deze bewoners zijn 
waar mogelijk meegenomen in de 
herinrichting. Daarmee is het defi-
nitieve plan tot stand gekomen. 

Nieuw riool in 
Velsen-Noord

Duin & Kruidberg 
wordt verbouwd
Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdag heeft Bernard 
Lensink, general manager van 
Landgoed Duin & Kruidberg, 
het startsein gegeven voor de 
verbouwing van vijf landhuiska-
mers. Deze week begint de re-
novatie van zeven vergaderza-
len in het conferentiecentrum 
en zal de receptie ook grondig 
worden aangepakt. Op 4 maart 
2012 eindigt de verbouwing op 
het landgoed.
,,Het is inmiddels al een aantal 
jaar geleden dat het landgoed 
een  grondige verbouwing heeft 
ondergaan’’, aldus Lensink (fo-
to). ,,In 2008 is Landgoed Duin 
& Kruidberg vijf maanden ge-
sloten geweest, in verband met 
een grote renovatie. Die reno-
vatie heeft er voor gezorgd dat 
het landgoed verrijkt is met de 
prachtig moderne Brasserie & 
Loungebar DenK. 
De verbouwing die zojuist van 
start is gegaan zal de uitstraling 
van het landgoed nog beter tot 

uiting laten komen. De subzalen 
worden van de modernste ge-
makken voorzien, zoals audio-
visuele middelen die het verga-
deren efficiënter maken. De vijf 
landhuiskamers en de recep-
tie krijgen een modern klassie-
ke uitstraling wat overeenkomt 
met de rest van het landgoed.’’

Ubo Kok geeft mooie 
reisprijs aan klanten
IJmuiden - Vanwege het 25-ja-
rig bestaan van de zaak heeft 
Ubo Kok dinsdag een echte 
reisprijs uitgereikt aan een goe-
de klant. De gelukkige prijswin-
nares is Ria Kalis uit IJmuiden. 
Samen met vriendin en collega 
Ilse Bart mag zij voor een week 
naar New York op kosten van 
Ubo Kok.
Ria is zowel een particuliere als 
zakelijke klant van Ubo Kok. 
Als medewerkster bij de Re-
genboog, een woonlocatie voor 
verstandelijk gehandicapten in 
Zeewijk, IJmuiden, komt zij, sa-
men met collega’s, ook regelma-
tig bij Wooncentrum Ubo Kok. 
Haar laatste particuliere aan-
koop bij Ubo Kok is een prach-
tig karpet. Samen met collega Il-
se Bart heeft Ria de slagzin voor 
de wedstrijd gemaakt. ,,We had-
den er wel vier gemaakt, maar 
we mochten er maar een inleve-
ren, dus hebben we de beste uit-
gekozen en die op de allerlaats-
te dag, 31 januari, ingeleverd. We 
hadden er nog grapjes overge-
maakt of we de reis zouden win-
nen. Dit weekeinde hoorde ik dat 
ik inderdaad had gewonnen. En 
natuurlijk neem ik Ilse mee, om-
dat we samen de slagzin hebben 
gemaakt. Fantastisch, die reis, ik 
kijk ernaar uit. We gaan meteen 
naar Boston Travel om te kijken 

wanneer we op vakantie kunnen 
gaan.’’
Ubo Kok wilde met de wedstrijd 
iets terugdoen voor alle trouwe 
klanten die door de jaren heen 
hebben vertrouwd op Wooncen-
trum Ubo Kok om hun huis te 
verfraaien met harde of zachte 
vloeren, raambekleding of zon-
wering. 
,,Eerst zouden we alleen klan-
ten mee laten doen die in het 
jubileumjaar iets hebben ge-
kocht. Maar daar kwam ik gauw 
op terug, juist omdat het om 
een 25-jarig jubileum ging. Dus 
mochten alle klanten met hun 
Ubo Kok bonnetje langs komen 
en een slagzin inleveren. We 
hebben dan ook heel wat reac-
ties gekregen. Uiteindelijk heeft 
de notaris vorige week de win-
naar getrokken uit een ton vol 
enveloppen. Ook voor mij was 
het spannend.’’
Ubo Kok is een stijlvolle woon-
speciaalzaak, met inmiddels 
meer dan 25 jaar ervaring. En 
hoewel het jubileumjaar nu of-
ficieel voorbij is, wint elke klant 
bij Wooncentrum Ubo Kok, door 
het stijlvolle aanbod en de prima 
service. Wooncentrum Ubo Kok 
is te vinden aan Marktplein 24 in 
IJmuiden. Zie ook www.ubokok.
nl. Op de foto vanaf links: Ria Ka-
lis, Ubo Kok en Ilse Bart.

Aandacht voor 
binnenduinrand
Regio – Wethouders van 
de Metropoolregio Amster-
dam gaan zich samen be-
zig houden met de binnen-
duinrand. 

Er komt een plan van aanpak 
voor het ‘Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand tussen Zee 
en Ringvaart’. Het plan wordt 
samen met provincie Noord-
Holland, gemeenten Haar-
lem, Heemstede, Bloemen-
daal, Zandvoort, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude en Vel-
sen ontwikkeld.  Doel bij de 
ontwikkeling is het behoud 
van het landschap van de Me-
tropoolregio Amsterdam. De 

gemeente Velsen heeft daar-
bij benadrukt dat het groene 
landschap moet worden ge-
spaard, maar dat men wil wil 
investeren om ambities om de 
groenwaarde te versterken. 
Door samenwerking met de 
andere gemeenten in de regio 
kan breder worden gekeken 
naar de onderlinge samen-
hang van dit complexe gebied, 
waar men prettig wil wonen, 
vervoer mogelijk blijft en waar 
men ook kan recreëren, maar 
waarbij men bepaalde waar-
den wil behouden. Door sa-
men te werken kan men ‘ver-
rommeling’ van het natuurge-
bied door opdelen tegengaan.

Geen eigen plek
voor bedrijfsbusjes
Velsen – Vanwege de parkeer-
druk in verschillende wijken is 
in najaar 2011 een pilotproject 
bedrijfsbusjes geweest. Aan de 
hand van twee enquêtes is ge-
inventariseerd of het wenselijk 
is om bedrijfsbusjes een eigen 
plek te geven. De enquêtes zijn 
gehouden in de Pijlkruidbuurt in 
Velserbroek en een deel van de 
Natuurkundigenbuurt in IJmui-
den. 
Uit de beantwoorde vragenlijs-
ten is echter naar voren geko-
men dat het aanwijzen van voor-
keurslocaties voor bedrijfsbus-
jes niet zal leiden tot verminde-
ring van de parkeeroverlast in 
genoemde wijken. Kennelijk ver-
wachten bewoners alleen een 
verschuiving van het probleem. 

Gezien de uitslagen van de en-
quêtes komt hiermee een ein-
de aan de pilotprojecten. Be-
woners klagen over geparkeer-
de bedrijfsbusjes omdat zij uit-
zicht vanuit de woning wegne-
men, maar ook omdat zij bijvoor-
beeld door parkeren bij kruisin-
gen uitzicht op de verkeerssitu-
atie verminderen.
Door de parkeerdruk in wijken 
ontstaan soms irritaties als een 
bedrijfsbus als tweede of zelfs 
als derde auto bij een huishou-
den worden gebruikt. In de he-
le gemeente Velsen gaat het om 
1581 bedrijfsbusjes die in woon-
gebieden worden geparkeerd, 
dat is 7 procent van het totaal 
aantal voertuigen dat ‘s nachts 
in woonwijken geparkeerd staat.

IJmuiden - Zaterdag 18 febru-
ari wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
een kinderkermis op basisschool 
De Klipper aan het Konings-
plein 7 georganiseerd. Tevens 
kunnen bezoekers de rommel-
markt bezoeken. Draait het Rad 
van Avontuur en kunnen de kin-
deren meedoen aan de kinder-
spelen en zicht laten schminken. 
Voor de inwendige mens is er de 
viskraam, zijn snacks en dranken 
te koop.

Kinderkermis 
bij De Klipper

Tweedehands snuffel-
winkel De Zonnebloem
IJmuiden - Aan Engelmundus-
straat 30, op de hoek met de Wil-
lemsbeekweg is De Zonnebloem-
winkel gevestigd, waar allerlei 
tweedehands spullen te vinden 
zijn.
De opbrengst van De Zonne-
bloemwinkel is bestemd voor alle 
Zonnebloemmensen en wordt ge-
bruikt voor uitstapjes voor mensen 
in een rolstoel. Zo worden er met 
de ouderen en gehandicapten ge-
wandeld, gewinkeld en dagtocht-
jes gemaakt. De vrijwilligers van 
De Zonnebloem gaan dan mee als 
begeleider en om de rolstoelen te 
duwen. Om de uitstapjes moge-

lijk te maken wordt nu geld inge-
zameld via de nieuwe winkel. Het 
is heel bijzonder dat deze win-
kel bestaat want het pand is gra-
tis ter beschikking gesteld door 
Ton van Zijl en Herman Wetering, 
twee ondernemers met een warm 
hart voor de hulpbehoevende me-
demens. Bent u op zoek naar een 
meubeltje, huisraad, boeken of 
kleding, ga dan eens kijken bij De 
Zonnebloem. De winkeltijden zijn 
ruim, want men kan er terecht van 
maandag tot en met woensdag 
van 13.00 tot 17.00 uur en op don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.
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Veel belangstelling voor 
Cultuur met Mes & Vork
Santpoort-Noord - Op maan-
dag 6 februari heeft de eerste 
editie van Cultuur met Mes & 
Vork plaatsgevonden, waarbij de 
presentatie in handen was van 
cabaretier en schrijver Jan J. Pie-
terse. De cabaretiers Reinder van 
der Naalt en Johan Hoogenboom 
zorgden met hun grappen voor 
een onvergetelijke avond. 
Cultuur met Mes & Vork is een 
begrip in Haarlem en omstre-
ken. In 1992 startten Jan J. Pie-
terse en Frank Huissen van res-
taurant De Ark in Haarlem, met 
een voor Nederland nieuw con-
cept. Bij Cultuur met Mes & Vork 
komen cabaret en stijlvol dine-

ren in één avond samen. Tijdens 
het diner, ditmaal verzorgd door 
Brasserie DenK, zorgen landelijk 
bekende cabaretiers voor een hi-
larische performance en sfeervol 
amusement.
Landgoed Duin & Kruidberg pro-
beert middels diverse initiatieven 
de drempel te verlagen en dat 
is met Cultuur met Mes & Vork 
goed gelukt. Op een losse, infor-
mele manier worden tijdens de 
avond de gerechten vanuit Bras-
serie DenK gepresenteerd en 
kunnen de gasten genieten van 
een vermakelijk avondje uit. De 
volgende edities vinden plaats op 
2 april, 1 oktober en 3 december.

Bosbeekschool toch 
naar Valckenhoeflaan
Santpoort-Noord – De ge-
meente Velsen heeft opnieuw 
haar voorkeur voor nieuwbouw 
van de Bosbeekschool aan de 
Valckenhoeflaan/Bickerlaan uit-
gesproken. Dit gebeurde nadat 
uitgebreid een andere moge-
lijkheid was onderzocht. Daar-
bij ging het om renovatie van het 
huidige schoolgebouw aan de 
Burg. Enschedelaan, in combina-
tie met nieuwbouw van een de-
pendance tegenover de school, 
op grond van de Dorpskerk. Om 
die mogelijkheid te onderzoe-
ken is overleg gevoerd met de  
school en de kerk. Het bestuur 

van de Dorpskerk heeft daar-
bij laten weten dat zij de grond 
voor de dependance niet volle-
dig willen verkopen. Dat is voor 
de gemeente echter een voor-
waarde, en een wettelijke ver-
plichting, om de locatie voor de 
school ook in de toekomst vast 
te leggen. Om deze en om finan-
ciële redenen heeft de gemeen-
te de mogelijkheid om de school 
te renoveren in combinatie met 
een nieuwe dependance afge-
wezen. Daarom blijft de eerder 
aangewezen locatie aan de Valc-
kenhoeflaan over als optie voor 
nieuwbouw van de basisschool.

Zwemmen met
Hart in Beweging
IJmuiden - Zwembad De Hee-
renduinen in IJmuiden heeft een 
aantal bijzondere zwemactivitei-
ten gericht op specifieke doel-
groepen. Eén van deze activitei-
ten vindt plaats onder de naam 
Hart in Beweging, die speciaal 
bedoeld is voor (ex)hartpatiën-
ten.
Hart in Beweging is een initiatief 
van de Hartstichting en wordt 
uitgevoerd door de aangeslo-
ten zwembaden om deze pa-
tiënten de kans te bieden om le-
venslang te kunnen zwemmen. 
Op donderdagmiddag kan men 
hiervoor terecht van half drie tot 
half vier in het recreatiebad van 
De Heerenduinen, dat een heer-
lijke temperatuur heeft van der-
tig graden!
Enthousiast vertelt Cor Speel-
man, manager van het zwem-
bad: ,,In het water worden ver-
schillende oefeningen en spel-
vormen gedaan met allerlei oe-
fenmaterialen. Iedereen kan 
hieraan meedoen op zijn eigen 
niveau en als deelnemer bepaal 
je zelf de intensiteit van het be-
wegen. Een belangrijk uitgangs-
punt is dat de deelnemers ple-
zier hebben en het leuk vinden 

om deel te nemen aan een re-
creatieve sportbeoefening in een 
groep. Maar niet minder belang-
rijk is het contact dat men krijgt 
met (ex) hartpatiënten en het feit 
dat de deelnemers het vertrou-
wen in eigen kunnen weer terug 
krijgen. En uiteraard bestaat de 
mogelijkheid om vrijblijvend een 
keer een proefles bij te wonen’’.
Voor deze groep deelnemers aan 
Hart in Beweging is er speciale 
begeleiding door twee zwemin-
structeurs, Carla en Susan, die 
naast algemene kennis van de 
zwemsport beschikken over me-
dische kennis die voor deze spe-
cifieke doelgroep van belang is. 
Daarnaast worden de deelne-
mers al bij binnenkomst opge-
vangen en verder begeleid door 
Betty die, als vrijwilligster, des-
gewenst ook ondersteuning 
geeft bij het omkleden of bij het 
opbergen van de spullen in een 
kluisje. Daarnaast is er uiteraard 
veel aandacht voor de veiligheid 
van deze groep. Alle instructeurs 
zijn in het bezit van een EHBO- 
en reanimatiediploma, er is een 
calamiteitenplan en ook is er een 
AED aanwezig. Zie ook www.
zwembadvelsen.nl.

Velserbroek – In verband met 
verschillende ontwikkelingen 
wordt het voorontwerp bestem-
minsplan Bedrijventerrein Vel-
serbroek in februari vrijgegeven 
voor inspraak. Inmiddels is er al 
akkoord van de gemeenteraad 
voor een aantal ontwikkelin-
gen, die gaande zijn, zoals tuin-
centrum Groenrijk aan de Rijks-
weg. Daarnaast zijn er meer ver-
anderingen op komst, zoals uit-
breiding van het parkeren bij 
Pré Wonen, een lunchroom aan 
de Ambachtsweg en uitbreiding 
van het kantoor van PWN. Wie 
de plannen wil inzien kan hier-
voor gedurende zes weken te-
recht in het stadhuis van Velsen.

Bedrijventerrein 
Velserbroek

IJmuiden – Aan Westerduin-
weg 4-6 in Zeehaven IJmuiden 
wil men acht silo’s voor het op-
slaan van boorspoeling slopen, 
om plaats te maken voor drie si-
lo’s voor de opslag van cement. 
De aanvraag is echter strijdig 
met het bestemmingsplan, ge-
zien de toegestane bouwhoog-
te. De plannen voor de nieu-
we silo’s behelzen een maxima-
le hoogte van 15.34 meter, ter-
wijl een hoogte van 6 meter is 
toegestaan in het bestemmings-
plan. Daarom is een omgevings-
vergunning aangevraagd. Dat 
houdt in dat belanghebbenden 
de plannen kunnen inzien en 
eventueel een zienswijze kunnen 
indienen als zij het niet eens zijn 
met de plannen. De plannen lig-
gen gedurende zes wegen ter in-
zage in het stadhuis.

Nieuwe silo’s

Velsen – Het stadhuis van 
Velsen krijgt nog dit jaar een 
nieuwe publiekshal, waar bur-
gers worden ontvangen en al-
lerlei zaken kunnen afhande-
len. De nieuwe publiekshal is 
nodig omdat de huidige hal 
niet meer voldoet aan eisen 
van deze tijd en aan de eisen 
van de Arbowet. In de nieuwe 
hal denkt de gemeente Velsen 
een meer klantgerichte dienst-
verlening te kunnen bieden. 
Vanaf 2015 wordt de rol van 
de gemeente als overheidslo-
ket uitgebreid. In Velsen is de 
publiekshal dus mooi op tijd 
klaar. De publiekshal blijft op 
dezelfde locatie, aan het Du-
dokplein en gaat totaal 1600 
m2 vloeroppervlak gebruiken. 
Zodra de publiekshal klaar is 
kan worden gestart met de re-
novatie van het oude gedeelte 
van het stadhuis. De geraam-
de kosten voor de verbouwing 
worden overigens niet open-
baar gemaakt.

Stadhuis 
krijgt nieuwe 
publiekshal

Steeling Candy in Stage 
Café van Witte Theater
IJmuiden - Steeling Candy is 
een vrij nieuwe band uit de re-
gio Kennemerland en heeft nu al  
met de optredens een beruchte 
reputatie opgebouwd.
Steeling Candy is een kwartet 
en de muzikanten hebben ie-
der een rijk muzikaal verleden. 
Het repertoire kan het best om-
schreven worden als experimen-
tele rock, met een hedendaags 

geluid want de vette gitaar, de 
pompende bas, stuwende drums 
en catchy zang worden samen-
gevoegd  tot een dosis pure, rau-
we rock. Steeling Candy bestaat 
uit Remco Kraayeveld, Martin de 
Wit, Dimitri Kruythof en Christi-
aan van der Wal. Dit optreden op 
19 februari in het Witte Theater. 
Aanvang 17.30 uur. De toegang 
is gratis.

Blindengeleidestrook 
wordt verlengd
Velsen - Al jaren stond het 
doortrekken van de blinden-
geleidestrook tussen het stad-
huis en de bibliotheek hoog op 
de agenda van het Gehandicap-
tenberaad Velsen. Verschillende 
partijen uit de gemeenteraad, 
waaronder de SP, bleven de ver-
antwoordelijke wethouders her-
inneren aan het belang van de-
ze voorziening. 
Raadslid Vrijhof: ,,Eerst bij wet-
houder Korf en vervolgens bij 
wethouder Vennik hebben we 
sinds 2008 herhaaldelijk voor 
de voorziening gepleit. Met de 
herinrichting van een deel van 
het Dudokplein is de geleide-
strook met voelbare tegels ein-
delijk gerealiseerd.” Zo gaat het 
voor de SP-er de goede kant 
op. Vrijhof merkt wel op dat het 
pad dan ook wel sneeuwvrij ge-

houden moet worden. Adel ver-
plicht. ,,En als we dan toch goed 
bezig zijn, dan zou de gemeen-
te voor het oversteken ook nog 
een zebrapad moeten aanleg-
gen. Want nu is de oversteek 
naar het plein voor kinderen, 
ouderen en slechtzienden nog 
altijd een hachelijke onderne-
ming.’’ Er is volgens de SP bij 
zebrapaden geen sprake van 
‘schijnveiligheid’ zoals de wet-
houder recent nog opmerkte 
naar aanleiding van de discus-
sie over het plan om de zebra-
paden op de Planetenlaan te la-
ten verwijderen. Vrijhof: ,,Op 
ontsluitingswegen zijn zebrapa-
den vijftig tot honderd keer vei-
liger dan zonder.’’ Zeker als het 
gaat om kwetsbare burgers in 
het verkeer zijn dit soort voor-
zieningen echt noodzakelijk.
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Dikke 8 voor de 
Kerst-In Velsen-Noord
Velsen-Noord - De organisa-
tie van de Kerst-In in Velsen-
Noord kan met heel veel te-
vredenheid terugkijken op het 
evenement dat op het Stra-
tingplantsoen werd gehouden. 
Door de goede voorbereiding 
en voldoende vrijwilligers ging 
heel veel goed. En zelfs het 
weer werkte mee, want het was 
een mooie winterse dag.
Wat moet er toch aan veel wor-
den gedacht bij het organi-
seren van zo’n groot evene-
ment. Zo was er een contai-
ner een trailer, vrijwilligersta-
ken, samenwerking met ande-
re partijen, coördinatie, spon-
sors, presentatie, materieel, 
programma, inzet van de kin-
deren, een mooi optreden van 
Emergo, er zijn veel bewoners 
met de prima! kerstman op de 
foto gezet door fotografe Mir-
jam Hoffman. En dan was er de 
‘catering’ met oliebollen, erw-
tensoep, broodjes rookworst, 
chocolademelk en glühwein. 
Kerstplantjes voor de ouderen, 
spontane hulp bij het oprui-
men door een aantal jonge be-

woners, medewerking van een 
aantal winkeliers. De activiteit 
is bovendien geheel uit eigen 
middelen betaald.
Er waren echter ook een paar 
zaken die minder gingen: het 
geluid was veel beter dan de 
vorige keer, maar het kan nog 
beter; ook werden achteraf 
overzichtfoto’s gemist.  
Aandachtspunten voor 2012 
zijn: vervanging van het ver-
loren materiaal dat was opge-
slagen in de afgebrande Mel 
(snoeren, verlichting, haspels); 
eventuele uitbreiding van het 
programma; gebruik maken 
van materiaal van organisaties 
Velsen-Noord. De hele activi-
teit kostte wel veel inspanning 
als je kijkt naar de duur van het 
feest. Tenslotte is het laatste 
aandachtspunt dat moet wor-
den gezocht naar inkomsten.  
De conclusie is: door de be-
trokkenen en de enthousias-
te reacties van bewoners, is er 
een dikke 8 gegeven. Alle re-
den dus om een mogelijk vol-
gende editie na de zomer te 
bespreken.

DKV-jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 21 janu-
ari won DKV F1 haar 9e wed-
strijd op rij met maar liefst 11-
1 van KVA F2. Doelpunten wer-
den gemaakt door Rik (6) en 
Dariush (3). Isa en Dewi wisten 
zaterdag voor het eerst te sco-
ren, terwijl Femke goed aangaf 
onder de korf. De F1 is dus nog 
steeds in de race voor het kam-
pioenschap, wat knap is voor 
deze net gestarte korfballertjes. 
De E2 wist ook deze week niet 
te winnen. Ze verloren met 0-3 
van Rohda E1.
De E1 won van Pernix E2. Door 
hard te werken wisten de fana-
tieke pupillen in Leiden met 0-4 
te winnen. Een goede prestatie. 
De D1 speelde tegen Furore. In 
het begin liep het verdedigings-
vak niet zo goed, waardoor er 
weinig ballen in de aanval te-

recht kwamen. Toen de verde-
diging eenmaal op dreef kwam 
en ballen naar de aanval kreeg, 
kon deze scoren. Thijs scoorde 
maar liefst vijf doelpunten en 
ook Loek was prima op schot 
met vier doelpunten. Eindstand 
12-0.
De C2 won op haar beurt ook 
weer, ditmaal van ZKC C3. Zij 
staan door deze overwinning 
op een mooie derde plaats. De 
B1 trof Oosterkwartier B1. Bin-
nen korte tijd stond DKV met 
3-0 voor. Oosterkwartier kwam 
daarna iets beter in de wedstrijd 
en het scoren stokte even.
DKV werd daarna steeds beter 
dan Oosterkwartier en dat was 
zichtbaar in de eindstand: 12-3. 
Doelpunten zijn gemaakt door 
Bjarne, Esther, Jip, Lotte, Joram 
en Maud. 

Rabobank Smashing 
Velsen Familietoernooi
IJmuiden - Zaterdag werd het 
zevende Rabobank Smashing 
Velsen Familietoernooi gehou-
den in Sporthal Zeewijk. Met 
ruim honderd mensen was het 
er ouderwets gezellig.
Met zestien teams bestaande 
uit leden, collega’s en familie-
leden konden de volleyballers 
flink aan de slag. En ondanks 
het feit dat het natuurlijk vooral 
om de gezelligheid draait, werd 
er op sportieve wijze gestreden 
om de eer en de lekkere Hema-
taarten. 
Want familieteams als De Al-
ken en De Wempertjes en 
vriendenteams als Marelle en 
Angry Birds lieten zich niet zo-
maar van het veld spelen. Na 

elke gewonnen wedstrijd wer-
den zij fanatieker, wat te zien 
was aan de goed geplaatste 
ballen en uitgekookte aanval-
len. Na de eerste ronde wer-
den alle teams opnieuw in-
gedeeld. In de nieuwe poules 
streden de nummers 1 tegen 
1, enzovoorts. Op die manier 
werd redelijk op eigen niveau 
gespeeld. De prijzen gingen ui-
teraard wel naar de beste num-
mers 1 uit de eerste poule. Uit-
eindelijke winnaars waren: 1. 
team Grommel; 2. team Promis 
en 3. team Theo. 
Wie zin heeft gekregen om ook 
te volleyballen kan voor meer 
informatie kijken op de website 
www.smashingvelsen.nl.

Nieuwe Stadsdichter en 
Stadsfotograaf gezocht
IJmuiden– Velsen krijgt op 
woensdag 28 maart een nieu-
we Stadsdichter en een nieu-
we Stadsfotograaf. Alle Velsena-
ren kunnen meedingen naar de-
ze ere-banen. De organisatie van 
stadsdichter en stadsfotograaf is 
in handen van Bibliotheek Velsen 
en IJmuider Courant. Zij bieden 
dichter en fotograaf ook een po-
dium om hun werk te publiceren.
De Stadsdichter werd vier jaar ge-
leden in het leven geroepen door 
Bibliotheek Velsen. De stadsfoto-
graaf was twee jaar geleden een 
initiatief van RC De Ruimte, de 
culturele onderneming van Joop 
Stoop. Hij heeft het fenomeen in-
middels overgedragen aan biblio-
theek en krant.  Om meer samen-
hang in het (gezamenlijke) werk 
van dichter en fotograaf te bren-
gen, is dit jaar besloten tot een 
gezamenlijke selectieprocedure 
en een gezamenlijke benoeming 
op woensdagavond 28 maart.
Voor de selectie van dichter en 
fotograaf zijn twee jury’s aange-
steld. De voorzitter van beide ju-
ry’s is burgemeester Franc Weer-
wind. In de jury stadsdichter zit-
ten verder de Velsenaren schrijf-
ster Ellen Heijmerikx, Frans van 
Kaam en de huidige stadsdich-
ter Jantje Bosch. In de jury van 
de stadsfotograaf zitten de Velse-

naren fotografe Gwendelyn Luijk, 
ANP-fotograaf Olaf Kraak en de 
huidige stadsfotograaf Ton Heij-
nen.
Hoewel aparte deskundige ju-
ry’s de inzendingen zullen beoor-
delen en selecteren, is gekozen 
voor een gelijk opgaande selec-
tieprocedure.
De kandidaat-dichters en kandi-
daat-fotografen leveren vijf wer-
ken in. Drie daarvan zijn naar ei-
gen keuze van de inzender. Daar-
naast moet een gedicht of foto 
worden ingestuurd met als on-
derwerp ‘Velsen’ en eentje over 
‘Tata Steel’.
De voorwaarden voor deelna-
me aan het stadsdichterschap 
en -fotograafschap zijn te vin-
den op www.bibliotheekvelsen.
nl/stadsdichter Inzendingen kun-
nen gestuurd worden naar stads-
dichter@bibliotheekvelsen.nl en 
stadsfotograaf@bibliotheekvel-
sen.nl. Daarmee is meteen aan-
gegeven dat deelname uitslui-
tend digitaal is.
De sluitingstermijn voor sollici-
tanten is in deze eerste ronde 
vrijdag 17 februari. De jury’s ko-
men de week daarna bijeen voor 
een eerste selectie. De afvallers 
krijgen daarna bericht. Dege-
nen die door zijn een tweede op-
dracht.

IJmuiden - Postzegelvereni-
ging IJmuiden houdt op maan-
dag 20 februari haar clubavond 
in één van de zalen van de Adel-
bertuskerk aan de Sparrenstraat. 
Vanaf 19.45 uur is de zaal open. 
Op deze avond zal Piet van Adri-
chem vertellen over de Wadden-
eilanden, maar dan op filatelis-
tische wijze. Ook is er natuur-
lijk alle gelegenheid om met me-
de-verzamelaars van gedachten 
te wisselen, over nieuwe en ou-
de postzegels. Meer informatie: 
telefoon 06-41804330 of 0255-
756195 (na 18.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom.

Postzegelavond

Vastenavond
in Engel-
munduskerk
IJmuiden - Vorig jaar hebben de 
twee Oud-Katholieke parochies 
in de IJmond voor het eerst geza-
menlijk  georganiseerd dat zij de 
veertig dagen durende vastentijd, 
als opstap naar de Goede Week 
en Pasen, gezamenlijk beginnen 
op Aswoensdag. Er was sprake 
van een grote belangstelling, ook 
vanuit interkerkelijk verband. Dit 
jaar is predikant J. Suurmond uit-
genodigd om in de gezamenlijk 
eucharistieviering met asopleg-
ging te komen preken. Na afloop 
is er Vastenavond in Verenigings-
gebouw De Bolder. Hier kan wor-
den nagepraat met J. Suurmond 
over zijn preek voor de vastentijd. 
Iedereen uit de IJmond en vanuit 
alle andere kerken is van harte 
welkom op woensdag 22 februa-
ri om 19.00 uur in de kerk van de 
H. Engelmundus aan de Kon. Wil-
helminakade 119 en aansluitend 
in de Bolder. Op vrijdagavond 24 
februari draaien zij de Italiaanse 
film ‘De vier levens’ die zich af-
speelt in Calabrië. Geen maffia, 
armoede of ontvoeringen, maar 
over de kringlopen van het leven. 
Uit de regio Calabrië is ook de 
Griekse filosoof en mathema-
ticus Pythagoras afkomstig. En 
zowel de titel als ook het ver-
haal van deze film doen een be-
roep op zijn werk. Volgens Pytha-
goras verschijnt het leven in vier 
vormen die elkaar steeds aflos-
sen. Het leven is een kringloop 
die uit vier stadia bestaat; men-
selijk, dierlijk, planten en mine-
ralisch. Zo ziet men in deze zeer 
stille en rustige film hoe een ou-
de geitenherder in een klein dorp 
leeft en sterft. Hoe op de dag van 
zijn dood een geit wordt gebo-
ren. Deze geit verdwaalt en zoekt 
bescherming onder een gro-
te en oude dennenboom. De-
ze wordt omgehakt en voor een 
dorpsfeest gebruikt en na af-
loop tot houtskool verwerkt. De 
film is een aaneenschakeling van 
prachtige opnames en met hu-
mor doorspekt. Na het zien van 
deze film houdt u nog meer van 
het leven. ‘Le quattro volte’ of 
‘Vier levens’, Italië 2010 op vrij-
dag 24 februari om 20.00 uur in 
de H.Engelmunduskerk.
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Kleuters Beekvliet 
leren het koksvak
Regio - Zelf frietjes snijden, bak-
ken en opeten in een restaurant. 
Dat was wat groep 1/2a van Ba-
sisschool De Beekvliet afgelo-
pen vrijdag mocht doen bij res-
taurant De Stal in Spaarndam. In 
de groep stond al enige tijd een 
restauranthoek waar de kinderen 
zelf voor kok of ober konden spe-
len en waarmee natuurlijk allerlei 
taal- en rekenactiviteiten gemoeid 
zijn. Om de kinderen eens te laten 
zien hoe het er achter de scher-
men van een echt restaurant aan 
toe gaat, mochten zij bij de fami-
lie Mesman van de Stal een kijkje 

komen nemen. Daar bleek dat er 
nog best wat komt kijken voor je 
een lekker frietje op je bord hebt 
liggen. En de keuken van een res-
taurant ziet er ook heel anders uit 
dan de keuken thuis. Maar wat 
smaakte de zelfgemaakte friet 
lekker, zeker toen er ook nog li-
monade bij kwam en de begelei-
dende ouders werden op een lek-
ker kopje koffie getrakteerd.
Voor de leerlingen was dit een in-
teressante excursie en door de 
hartelijke ontvangst in de Stal leek 
het bijna op echt uiteten gaan! En 
wie doet dat nu met z’n hele klas?

Viool- en 
pianoduo in ‘t 
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Opgetogen 
én ingetogen zal de muziek klin-
ken op vrijdag 24 februari om 
20.00 uur in ’t Mosterdzaadje. 
Het Klezmer Ensemble Nigunim 
staat garant voor een fantas-
tisch concert. Nigunim bestaat 
uit Marulka Gijsen - viool, Da-
vid Schwarzkopf – klarinet, Hans 
Booij – accordeon en Peter Tol-
lenaar – contrabas. De pianiste 
Mignon Gotzsch en de violist Ar-
thur Ornée nemen zondag 26 fe-
bruari om 15.00 uur het publiek 
in ’t Mosterdzaadje mee op een 
muzikale reis door het Europa 
van rond de eeuwwisseling. Op 
het programma staan Grieg, Pij-
per en De Falla. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Miep de Jong-de Ruyter 
is 90 jaar geworden
Driehuis - Miep de Jong vier-
de afgelopen vrijdag, 10 februa-
ri, haar 90ste verjaardag. Ze werd 
geboren als oudste dochter van de 
bekende familie van sigarenhan-
delaar, koster en bibliotheekbe-
heerder De Ruyter in Driehuis.
Maar Miep de Jong-De Ruy-
ter is bij veel inwoners van Drie-
huis, Santpoort en wijde omgeving 
vooral bekend door haar bridge-
lessen en haar bridgespel. Zij is 
erelid van bridgeclub Het Terras 
en is nog steeds lid van diverse 
bridgeclubs. In 2009 ontving Miep 
een koninklijke onderscheiding 
voor haar vele werk als bestuur-
der in de jeugdzorg. Vrijdag vierde 
zij haar verjaardag met kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen in 
De Zoete Inval, en zaterdag was er 
een drukbezochte receptie in res-
taurant De Uitkijk in Bloemendaal.

Zwanenzang voor
Festival Nederlandse Lied
Velserbroek –  Voor het eerst 
sinds 2009 moet Velserbroek het in 
2012 doen zonder Festival van het 
Nederlandse Lied. De organisa-
tie van het even luisterrijke als ge-
zellige evenement ziet zich bij ge-
brek aan financiële steun van lan-
delijke en regionale sponsors ge-
noodzaakt deze pijnlijke beslissing 
te nemen. Op advies van twee wet-
houders is een beroep gedaan op 
de gemeente Velsen voor een bij-
drage uit het budget wijkgericht 
werken, maar daarop is negatief 
gereageerd.
In juni 2011 gold het Smartlap-
penfestival-Nederlandse Lied op 
het Vestingplein  nog als een van 
de succesnummers van het ‘Vel-
serbroek 25 jaar feest’. Ingegeven 
door het succes en de grote be-
langstelling voor het zangfestijn 
zagen drijvende krachten als Frans 
Looij, Rob Carati, Marga Buurman, 
Gerrit Ligtenberg en Rik Kors vol-
doende perspectief voor een ‘bis’ 
van het evenement onder de nieu-
we naam ‘Festival van het Neder-
landse Lied’. Een datum was reeds 
geprikt; de vierde versie van het 
liedjesconcours zou zaterdag 16 
juni 2012 plaats hebben op het 
Vestingplein. Maar naar het zich 
nu laat aanzien, heeft het requiem 

voor de jaarlijkse bijeenkomst van 
zuiver gestemde en minder ge-
schoolde zangeressen en zangers 
geklonken.
Initiatiefnemer Frans Looij: ,,Op dit 
moment is er absoluut geen zicht 
op dat het gezelligste evenement 
van Velserbroek nog doorgang 
zal vinden. Bedrijven stoppen met 
sponsoring of sluiten geen spon-
sorcontracten af. Voor het festival 
van het Nederlandse lied hebben 
we 8500 euro nodig en we hebben 
helemaal niets los kunnen krijgen 
bij de sponsors. Sinds november 
zijn we al bezig. In totaal zijn door 
ons 75 potentiële regionale spon-
sors benaderd en 40 landelijke.”
Dat de economie krimpt, hebben 
Looij en consorten naar eigen zeg-
gen goed kunnen merken. Het be-
drijfsleven wordt kritischer op zijn 
kosten, sponsoring is als bezuini-
gingspost in beeld. 
,,Ik heb er een hard hoofd over in. 
Ik denk dat meerdere evenemen-
ten uit hun reserves moeten put-
ten of ze hebben zoveel krediet 
bij hun sponsors dat die mee blij-
ven doen. Maar makkelijk wordt 
het niet”, zegt Frans Looij .,,Bij de 
sponsors die de gure economische 
tegenwind het hardst voelen, heeft 
sponsoring even geen prioriteit.”

Zonnebloem Velserbroek 
zoekt bestuursleden
Velserbroek - De Zonnebloem 
afdeling Velserbroek is naarstig 
op zoek naar een voorzitter en 
een Bestuurslid Activiteiten. Na 
12 jaar moet Sjaan Vink stoppen 
als voorzitter en sinds twee jaar 
als Bestuurslid Activiteiten.
Sjaan: ,,Ik vind het jammer om 
te moeten stoppen,maar dat zijn 
de regels als je een CBF keur-
merk hebt. Ik heb het altijd met 
veel plezier gedaan en zou lie-
ver nog doorgegaan zijn. Ik ben 
nu 30 jaar vrijwilliger bij de Zon-
nebloem en ik blijf dat ook wel 
maar een bestuursfunctie is uit-
gesloten. De Zonnebloem zit in 
mijn hart. Je krijgt er zoveel voor 
terug van onze gasten, zij zijn blij 
en dankbaar als zij weer een ge-
zellige uitje gehad hebben. Er 
zijn Zonnebloemgasten bij die 
anders de deur niet uitkomen en 
daar doen we het voor.’’
De afdeling Velserbroek is een 
actieve afdeling en bestaat sinds 
1990. Er zijn 35 vrijwilligers en 
150 gasten waar gezellige uit-
stapjes mee worden gedaan, zo-

als: theaterbezoek, dagboottoch-
ten, winkelen bij Ikea, een pick-
nickdag, kerstshoppen, naar het 
circus en ieder jaar een groot 
kerstfeest en nog andere kleine 
activiteiten.
Als voorzitter ben je verantwoor-
delijk voor communicatie voor 
verenigingsbrede informatie 
voor de vrijwilligers en het be-
geleiden van de vrijwilligers. Je 
werkt samen en overlegt met 
de bestuursleden en het regio-
bestuur en zorgt voor het goed 
functioneren van de afdeling. Vijf  
keer per jaar is er een bestuurs-
vergadering en vier keer per jaar 
een vergadering met alle vrijwil-
ligers.
Als Bestuurslid Activiteiten moet 
je de activiteiten organiseren, 
samen met de vrijwilligers.
Ik hoop dat er een goede opvol-
ger voor mij komt want voor een 
afdeling zonder een voltallig be-
stuur is het moeilijk functione-
ren.’’ Voor inlichtingen kan men 
contact opnemen met Sjaan Vink 
via 023-5377761.

Regio - Vorige week vrijdag-
avond werden tussen 23.00 en 
01.00 uur in Haarlem-Noord 95 
blaastesten afgenomen bij weg-
gebruikers. Drie drankrijders 
werden aangehouden omdat zij 
(ernstig) onder invloed van alco-

hol verkeerden. Een van hen, een 
17-jarig meisje uit Velserbroek, 
bleek niet in bezit van een rijbe-
wijs. Zij had op een snorfiets ge-
reden. Tegen haar en tegen de 
overige drankrijders is proces-
verbaal opgemaakt.

Drankrijder aangehouden

Vrijwilligers 
LTC Brederode 
houden actie
Santpoort-Noord - Geen enke-
le vereniging kan bestaan zon-
der de inzet van vrijwilligers. Zo 
ook tennisvereniging LTC Bre-
derode in Santpoort-Noord. Na-
tuurlijk zijn er al heel veel vrij-
willigers actief in de vereniging, 
maar vaak komen de vele klus-
sen op die groep terecht. Uitbrei-
ding van het vrijwilligersbestand 
is dus noodzakelijk. In samen-
werking met de KNLTB heeft LTC 
Brederode een programma op-
gezet tot het werven maar ook 
het behouden van vrijwilligers 
binnen de vereniging. Een direc-
te benadering met een van tevo-
ren geïnventariseerde klussen-
lijst zou het beste resultaat moe-
ten opleveren. Via de mail werd 
alle leden op de hoogte gebracht 
van de actie. Twee avonden heeft 
een groep vrijwilligers van de 
vereniging rondgebeld en het re-
sultaat was overweldigend! Meer 
dan 124 leden bleken bereid te 
zijn vrijwilligerswerk binnen de 
vereniging te willen gaan doen 
en lieten zich noteren voor be-
paalde klussen. Prima actie dus!
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‘Veel gewonden 
op De Zandloper’
IJmuiden  - Afgelopen week lie-
pen er in groep 8 van De Zandlo-
per veel leerlingen met een ver-
wonding rond. Gelukkig was het 
niet echt, maar in het kader van 
het examen Jeugd-EHBO.
Het  was een spannende dag 
voor de kinderen uit groep 8  
want het praktijkexamen Jeugd- 
EHBO werd afgenomen door 
een officiële examinator, kader-
instructeur Wil de Bree. Samen 
met Manuela Broek werden de 
leerlingen door Wil beoordeeld 

op hun EHBO vaardigheden.
Afgelopen periode hebben de 
leerlingen flink geoefend op de 
theorie en praktijkoefeningen 
zoals bijvoorbeeld het aanleg-
gen van een vingerverband, wat 
te doen bij brandwonden, een 
brede das aanleggen en iemand 
in de stabiele zijligging kunnen 
leggen na een ongeval. De kin-
deren hebben allemaal erg hun 
best gedaan en zijn dan ook al-
lemaal geslaagd voor hun prak-
tijkexamen.

DCIJ-nieuws
Jonge dammers kwetsbaar
IJmuiden - In de onderlinge com-
petitie van Damclub IJmuiden 
weert de jeugd zich uitstekend. 
Evenals in de tientallen die uit-
komen in de nationale competi-
tie trekken de jeugdige spelers fel 
van leer. Strijdlust kan hen zeker 
niet ontzegd worden. Met de mo-
dernste strategieën, die hen door 
de trainingen en talloze toernooi-
en in gestampt is, trekken zij ten 
strijden. Het is een lust voor het 
oog om ze te volgen. Toch is er nog 
een lange weg te gaan. Het niveau 
bij DCIJ is hoog en de jeugd moet 
zware hindernissen nemen om 
in de top te eindigen. Rick Hart-
man, de laatste tijd bepaald niet 
in vorm, moest andermaal ervaren 
dat er hard gewerkt moet worden 
om tot positieve resultaten te ko-
men. Tegen de geroutineerde Piet 
Kok ging het weer mis en speelde 
hij na een schijfverlies een verlo-
ren partij. Samantha Mol was voor 
Vince van der Wiele geen partij en 
ze verloor dan ook kansloos. ,,Ik liet 
me wel al te makkelijk ter slacht-
bank voeren”, was het commen-
taar van Paul Smit na zijn neder-
laag tegen Cees Pippel. Smit ging 
mee met het gecompliceerde spel 
van Pippel en moest deze strategie 

bekopen met een snelle nederlaag. 
Stella van Buuren (foto) is zonder-
meer de meest talentvolle damster 
bij de jeugd. Ze is echter sterk on-
derhevig aan stemmingen. Dit ver-
taalt zich onmiddellijk in de resul-
taten waarin sterk- en goed spel 
zich snel afwisselen. Berrie Botte-
lier zag zich geconfronteerd met 
een uitermate geconcentreerd 
spelende Van Buuren en verloor 
afgetekend. Nicole Schouten trap-
te in een listig opgezette val. Toen 
ze dacht de vruchten te plukken 
van een combinatie was Jan Apel-
doorn er als de kippen bij om door 
middel van een tegen- combinatie 
de stand drastisch in zijn voordeel 
te veranderen. 

Comeback van Lars Verkade
Nieuws van de jeugd 
van schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Na een lange tijd 
van afwezigheid wist Lars Ver-
kade toch weer het clubgebouw 
van schaakclub Kijk Uit te vin-
den. Het werd meteen duide-
lijk dat hij het schaken niet was 
verleerd. Lars schaakte Abigoul 
Busman helemaal van het bord 
af!
Met de andere Lars liep het een 
stuk slechter af. Lars Boesmans 
werd door Jeroen van der Valk 
snel mat gezet. Dante Spren-
gers kreeg een haast onmoge-
lijke avond doordat hij tegen de 
sterke Lars Pijpers moest. Al na 
tien zetten werd het duidelijk dat 
Lars te sterk was, en in het eind-
spel gaf Dante daarom op.
Jens Elsendoorn speelde tegen 
Myrón Sprengers. Jens is een er-
varen jeugdschaker en dat liet hij 
duidelijk op het schaakbord zien. 
In het eindspel ging Jens met de 
winst aan de haal.
Isa Bosztoprak en Bram Zwart 
speelden een leuke partij. Isa 
moest zijn best doen om het ge-

weld van Bram te stoppen, maar 
kon Bram toch niet van de over-
winning houden.
Een grote verrassing was de 
partij tussen Job Elsendoorn en 
Mark Spruit. Job verslapte even, 
en dat werd hem meteen fataal 
want hij liep mat.
Robert Spruit beleefde ook een 
goede avond, hij won al snel een 
stuk tegen Armando Noordzij en 
gaf dat niet meer uit handen.
De jonge Heikki Busman speel-
de tegen Vincent Zeeman. Heik-
ki gaf ongelukkig zijn dame weg, 
waardoor hij meteen kon opge-
ven.
Roan Velzel speelde zijn eerste 
partij in de competitie tegen Hol-
ly Moelee. Dat deed hij niet on-
verdienstelijk want hij speelde 
remise. Dat belooft nog wat voor 
de toekomst.
Dan Barry Broek tegen Michiel 
van der Valk. Barry speelde zoals 
altijd sterk, en gaf niets weg en 
won. Zie ook www.schaakclub-
kijkuit.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag waren twaalf leden van sport-
vereniging Full Speed afdeling 
Klootschieten present in het club-
huis. Jan Stiemer meldde dat de 
fietspaden in Spaarnwoude niet te 
gooien zijn.
Aangekomen bij de beelden-rou-
te was het inderdaad niet best ge-
steld met het parcours. Er lag een 
dikke laag sneeuw en de route 
was gevuld met voetsporen. Maar 
vlakbij was er de grote weg en die 
zag er beter uit. Bij de bandenspo-
ren was het asfalt te zien dus drie 
geulen om in te gooien, en dat le-
verden verre worpen op. Het weer 
en de stemming waren prima. Bij 
de jachthaven ging men dezelfde 
weg terug. Team 3 met Rob, Harm 

en Ton werd eerste op 79 schoten 
en 29 meter. Team 4 met Ina, Ray-
mond en Nico werd  tweede op 
81/58. Team 1 met Albert, Astrid 
en Lia werd derde op 85/37. Team 
2 met Ineke, Ingrid en Dries werd 
vierde op 105/36. Zaterdag 18 fe-
bruari is er PK maar of dat door-
gang kan vinden weet men nog 
niet. En mocht het niet kunnen 
dan pakt men de grote weg weer. 
Op de agenda staat de marathon 
op zondag 4 maart. Die is anders 
en er is maar een stop bij de jacht-
haven. Wil iedereen die de mara-
thon wil lopen dat melden bij het 
bestuur? Voor info bel Harm Jong-
man, telefoon 0255-514780 of Ton 
Boot, telefoon 0255-510085. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

IJmuiden - Op zaterdag 18 fe-
bruari is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen?  
Zorg er dan voor dat je die avond 
aanwezig bent. Jan Schotvanger 
praat de liederen aan elkaar en 
leidt tevens de samenzang. Ary 
Rijke, de vaste organist voor de-
ze avonden, bespeelt het orgel. 
De avond begint om 19.30 uur 
en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom.

‘Om te zingen 
naar de kerk’

IJmuiden - Zaterdag 18 febru-
ari wordt er weer een bingo en 
loterij gehouden in speeltuin De 
Veilige Haven. Aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen. 
Wie woonachtig is in ijmuiden en 
geen vervoer heeft, kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-527010 of 0255-518077, 
dan wordt men gehaald, en na 
afloop weer thuis gebracht. De 
opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leu-
ke speeltoestellen te kopen voor 
de jeugdige bezoekers van de 
speeltuin. 

Bingo- en 
loterijavond

IJmuiden - Op de Ahornstraat 
heeft de politie vorige week vrij-
dag om 23.00 uur na een korte 
achtervolging een dronken au-
tomobilist aangehouden op de 
Ahornstraat. Het gaat om een 
19-jarige man uit IJmuiden. Hij 
had zich om 22.30 misdragen bij 
een cafe op de Kennemerlaan 
en was snel in zijn auto gestapt. 
Daarbij heeft hij een politieauto 
geraakt en beschadigde daarbij 
eveneens een geparkeerd staan-
de auto. Ook reed hij met hoge 
snelheid in op een agent die hem 
een stopteken gaf, en hem ter-
nauwernood  wist te ontwijken. 
De verdacht is via de Iepenstraat 
vervolgens naar de Ahornstraat 
gereden, uit zijn gestapt en weg-
gerend. Daar werd hij uiteidne-
lijk door de politie aangehouden. 
De man wordt verdacht van het 
verlaten van de plaats van onge-
val, van roekeloos rijdgeedrag en 
van rijden onder invloed. Hij had 
zoveel gedronken (alcoholpro-
millage: 1,36) dat direct zijn rij-
bewijs is ingenomen. De politie 
onderzoekt de zaak.

Bestuurder 
negeert 
stopteken

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Velsen - Zaterdagavond heeft 
de verkeerspolitie tussen 20.00 
en 22.15 uur bij een alcohol-
controle op de Parkweg 130 
blaastesten.
Daarbij werden vier drankrij-
ders werden aangehouden. 
Onder hen bevond zich een be-

ginnend bestuurder die al eer-
der met een slok op was aan-
gehouden. Tussen 23.00 en 
01.00 uur werden in Santpoort-
Noord vijf drankrijders aange-
houden.
Tegen alle drankrijders is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Blaastesten in VelsenDe mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Volledige 
toewijding. 
Daar draait 
het om bij 
een uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK
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Witte Theater
Film ‘Nannerl, La
Soeur de Mozart’
IJmuiden - Donderdag 16, vrij-
dag 17 en woensdag 22 februa-
ri, 20.30 uur draait het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 de 
film ‘Nannerl, la Soeur de Mozart’.
Het is 1763. De familie Mozart 
reist per koets langs de hoven van 
Europa. De adel vergaapt zich aan 
het wonderbaarlijke talent van de 
10-jarige Wolfgang. Hij wordt be-
geleid door zijn oudere zus Nan-
nerl. Zij speelt viool en is ook een 

muzikaal talent. Nu haar broer 
bekender wordt, moet Nannerl te-
vreden zijn met haar rol van bege-
leidster. Als haar vader haar be-
veelt te stoppen met het spelen 
van de viool, wat gezien wordt als 
een mannelijk domein, is dat voor 
het meisje moeilijk te accepteren. 
Maar in het Europa van de 18de 
eeuw is het voor een jonge vrouw 
onmogelijk om een muzikale car-
rière op te bouwen. 

IJmuiden - Zondag 19 februa-
ri, 14.30 uur speelt Unieke Zaken 
‘Spoor’ in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. ‘Spoor’ is een 
beeldende voorstelling, geïnspi-
reerd op de film De Wisselwach-
ter, die zich afspeelt in een uitver-
groot ‘Märklin-landschap’, inclu-
sief modelspoorweg en treinen. 
Verder: weinig tekst, veel visue-
le humor, absurde ontsporingen, 
live uitgevoerde potten- en pan-
nen muziek en een happy end. 

Unieke Zaken 
speelt ‘Spoor’

IJmuiden - Chrono is de eerste 
avondvullende voorstelling van 
Joeri Dubbe op dinsdag 21 fe-
bruari om 20.30 uur in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257. Met 
veel aandacht voor muziek, kos-
tuums en licht duikt Dubbe sa-
men met lichtontwerper Tom Vis-
ser in de relatie tussen de mens 
en technologie. Worden we lang-
zaam vergiftigd door de techno-
logie die ons omringt? Verande-

ren we gaandeweg in robots of 
biedt de techniek ons juist kan-
sen om te groeien als mens? 
Chrono creëert een wereld waar-
in het verschil tussen echt en on-
echt ongrijpbaar is. De karakters 
vechten zich een weg uit de il-
lusie, de realiteit wordt steeds 
zichtbaarder. Dans: Nina Botkay, 
Kenta Kojiri, Raphael Eder Kast-
ling, Jussi Nousiainen, Liat Ga-
bay. (foto Joris Jan Bos)

Chrono van Joeri 
Dubbe in Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 23 fe-
bruari, om 20.30 uur, speelt Ma-
ria Goos ‘De Hulp’ in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257. Arnoud is een investment 
banker, die veel geld heeft ver-
diend, maar op zijn 36ste plotse-
ling is ontslagen. Lucas, die uit 
een Oost-Europees land komt, 
heeft zijn studie voor technisch 
ingenieur niet kunnen afmaken 
doordat er geen geld meer was 
voor zijn studie. Hij is naar Ne-
derland gekomen om studie-
geld bij elkaar te verdienen. Een 
paar keer per week maakt hij het 
enorme huis van Arnoud schoon. 
Lucas en Arnoud zitten dus alle-
bei klem. Dat schept een band. 
Maar de verschillen zijn groot. 
Twee mannen, twee werelden en 
de vraag: kan er een vriendschap 
ontstaan tussen een rijk en een 
arm iemand? Acteurs: Sieger 
Sloot en Michiel de Jong. 

Maria Goos 
met ‘De Hulp’

Stadsschouwburg Velsen
Spaanse show ‘Beats’ 
vol dans en zang 
Velsen - Opzwepende flamen-
co en Baskische ritmes spe-
len de hoofdrol in ‘Beats of the 
Spanish Streets’ een grootscha-
lig spektakel van internationale 
topdansers en –muzikanten dat 
op dinsdag 28 februari (20.15 
uur) naar de Stadsschouwburg 
Velsen komt. Met dans, zang 
en slagwerk wordt een ontdek-
kingsreis gemaakt, op zoek naar 
de Spaanse ziel. Voor hun nieu-
we show heeft Cuadro Flamen-
co de virtuoze jonge tweeling 
Maika en Sara Gómez uitgeno-
digd, die letterlijk ‘Beats of the 
Spanish Streets’ laten horen. Sa-

ra en Maika Gómez hebben hun 
percussiekunsten al op vele po-
dia ter wereld laten zien. Van de 
Royal Albert Hall tot concert- en 
theaterpodia in Japan en Brazilië. 
Zij bespelen de bijzondere Txala-
parta, een traditioneel 2000 jaar 
oud Baskisch percussie-instru-
ment vol mysterieuze en opzwe-
pende klanken. Zij worden hier-
in ondersteund door Baskische 
mannen die de oude muziek- 
en danstradities van hun cultuur 
met hart en ziel uitdragen. Prijs: 
vanaf 31,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen
Huub Stapel is Napoleon 
in toneelvoorstelling
Velsen - Huub Stapel trekt ook 
in Velsen keer op keer tot de nok 
toe uitverkochte zalen met de hi-
larische theatersolo ‘Mannen ko-
men van Mars’. Voordat hij op 18 
juni het seizoen met deze suc-
cesvolle voorstelling afsluit, is hij 
op woensdag 29 februari in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien 
in een rol die hem ook op het lijf 
geschreven is. Het publiek ziet 
een weergaloos acterende Huub 
Stapel die het fascinerende einde 

van de ‘grote kleine keizer’ Napo-
leon vertolkt. 
‘Napoleon op Sint-Helena’ is een 
spannend, aangrijpend, maar 
ook grappig stuk met zang en 
muziek. Liefde, vriendschap en 
verraad zijn de kleurrijke ele-
menten van dit verhaal dat vrije-
lijk is geïnspireerd op historische 
gegevens. Prijs: vanaf 28,50 euro, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Piek)

‘The best of Britain’ 
doet Schouwburg aan
Velsen - Naar een idee van Syb 
van de Ploeg toert momenteel 
‘The Best of Britain’ door het land. 
Met een muzikaal spetterende 
avond vol met Britpop. Op don-
derdag 1 maart (20.15 uur) doet 
de voorstelling de Stadsschouw-
burg Velsen aan. Met een cast 
bestaande uit een van de bes-
te singer-songwriters van Neder-
land Maarten Peeters, frontman 
van Kayak Edward Reekers, Bren-
da van Aarsen en natuurlijk Syb 
van de Ploeg wordt ‘The Best of 
Britain’ één van de topconcerten 
van het seizoen. Met de muziek-
show ‘Motel Westcoast’ scoorde 

Nederpopsmaakmaker Syb van 
der Ploeg een dikke theaterhit. 
‘Popmuziek in zijn ultieme vorm’ 
(GPD). Het slotconcert in de HMH 
trok op Radio 2 meer dan 1,1 mil-
joen luisteraars. ‘Motel Westcoast’ 
smaakte naar meer. Syb van der 
Ploeg, Edward Reekers, Maar-
ten Peters en een 5-koppige live 
band zorgen met ‘The Best of Bri-
tain’ voor een swingend vervolg. 
Een selectie Engelse hitsongs van 
o.a. Queen, Elton John, Pink Floyd, 
Genesis, Coldplay, Robbie Willi-
ams, Oasis, UB40 en Phil Collins. 
Prijs: vanaf 26 euro, Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

‘Wil je in ons groepje’ 
van C3 in Schouwburg

Velsen - Wie beweert dat vrou-
wen geen humor hebben, heeft 
wellicht gelijk. Maar zij komen 
bedrogen uit bij de nieuwe voor-
stelling ‘Wil je in ons groepje?’ 
van C3 op vrijdag 2 maart (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen. In eerdere C3-formaties 
werden Mike Boddé en Onno In-
nemee omringd door de drukke 
jonge hond Klaas van der Eerden 
en de wereldvreemde intellectu-
eel Kees Torn. Nu is het hoog tijd 
voor wat vrouwelijke energie. 
Daarom hebben Mike en Onno 
een bijzondere gast uitgenodigd: 
actrice Jelka van Houten. (foto: 
Suzan van de Roemer)

Velsen - Na vijftien succesvol-
le jaren met Erik van Muiswin-
kel stapte Diederik van Vleu-
ten vorig najaar het toneel van 
de Stadsschouwburg Velsen op 
voor de première van zijn solo 
‘Daar werd wat groots verricht’. 
Met een Poelifinario-nominatie 
én de Boudewijn Büchprijs op 
zak komt Diederik op zaterdag 3 
maart (20.15 uur) terug naar Vel-
sen om zijn succestour feestelijk 
af te sluiten. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl

Sublieme solo
in Schouwburg



Verbouw wijzer

De Keukenvernieuwers 
maakt van oud nieuw
IJmuiden- ,,Het is vaak veel 
voordeliger om de keuken te 
laten renoveren, dan om een 
geheel nieuwe keuken te laten 
installeren. De meeste keu-
kens kunnen namelijk jaren 
langer mee als ze maar goed 
en op tijd worden onderhou-
den en gerenoveerd.’’ Aan het 
woord is ‘Keukenvernieuwer’ 
Piet Hoekstra uit IJmuiden. De 
Keukenvernieuwers bestaat 
inmiddels vijf jaar en heeft een 
uitstekende naam opgebouwd 
in de gehele regio. 

,,De keuken is vaak het mid-
delpunt in het huis’’, ver-
volgt hij. ,,Maar keukens zijn 
ook aan mode onderhevig en 
steeds vaker wijzigen de kleu-
ren, de stijlen en de moge-
lijkheden. Om met de keuken 
bij de tijd te blijven denkt de 
klant al snel dat de hele keu-
ken moet worden vernieuwd, 
met alle kosten en rompslomp 
van dien.’’ Piet Hoekstra heeft 
een betere oplossing. Als Keu-
kenvernieuwer is hij gespecia-
liseerd in het repareren en re-
noveren van keukens en het 
vervangen van inbouwappa-
ratuur. De Keukenvernieuwers 
biedt keuze uit een grote col-
lectie in zowel klassiek als mo-
dern. Hoekstra: ,,We leveren 

diverse soorten werkbladen 
en deze kunnen worden voor-
zien van een nieuwe kraan en 
spoelbak. Wij hebben een ruim 
assortiment fronten en kleu-
ren ter beschikking, naast een 
grote keuze in grepen. We 
kunnen alles op maat leveren 
of aanpassen. Daarnaast kan 
de klant kiezen uit een grote 
collectie moderne inbouwap-
paraten die door betere tech-
niek meestal minder energie 
verbruiken. Wij kunnen ze per-
fect inbouwen. Bij alle onder-
delen geldt dat wij samenwer-
ken met gerenommeerde mer-
ken. Over de kwaliteit hoeft 
men zich dus geen zorgen te 
maken, die is voor 100 procent 
gegarandeerd.’’ 

Om kennis te maken met zijn 
bedrijf biedt Piet vrijblijvend 
een gratis inspectie aan voor 
de keuken. Tijdens die inspec-
tie wordt de keuken van top tot 
teen nagekeken. Waar nodig 
worden de keukendeuren af-
gesteld, scharnieren en lade-
geleiders gesmeerd en kleine 
reparaties direct uitgevoerd. 
Wie gebruik wil maken van de-
ze unieke service, kan contact 
opnemen met Keukenvernieu-
wer Piet Hoekstra: tel. 0255-
527666 of www.phoekstra.

Venice is dé 
gordijnspecialist
IJmuiden - Sinds 1 april 2011 
is Venice gevestigd aan Ken-
nemerlaan 77a. Venice onder-
scheidt zich door haar eigen 
gordijnatelier en een uitgebreid 
aanbod aan de prachtigste stof-
fen en andere raambekleding. 
Wie bij Venice bestelt kan re-
kenen op goed advies, vakkun-
dig opnemen van de maten, een 
puntgave bestelling en deskun-
dige montage van raambekle-
dingsystemen of ophangen van 
de gordijnen, compleet met rails, 
zonder extra kosten. In de korte 
tijd van haar bestaan weet Veni-
ce zichzelf toch al te vernieuwen, 
door de nieuwe leveranciers, en 
leuke ontwikkelingen in de bran-
che te volgen.

Het gordijnatelier is een ster-
ke troef van Venice. Eigenares-
se Monique heeft jaren ervaring 
op gordijngebied en verwerkt al-
le bestellingen zelf. Speciale ma-
chines in het atelier zorgen voor 
het zomen, inzetten van ophang-

haken en wat er nog meer komt 
kijken bij het verwerken van gor-
dijnstoffen. In het eigen atelier 
kunnen bestellingen snel wor-
den verwerkt. Een levertijd van 
twee weken is geen uitzonde-
ring. Door het eigen atelier blij-
ven de kosten voor het maken 
van gordijnen beperkt en dat 
verschil is verbazend groot. Ook 
andere winkels laten hun gordij-
nen graag bij Venice maken.
Behalve stoffen gordijnen zijn 
bij Venice nog veel meer soor-
ten raambekleding te vinden. Zo 
zijn er vouw- en rolgordijnen in 
vele soorten, kleuren en dessins. 
Maar ook vitrage, inbetweens, 
jaloeziën, plisségordijnen, hi-
lights en lamellen. Wie eens gaat 
kijken bij Venice zal zich ver-
bazen over alle stijlvolle moge-
lijkheden. Zo zijn er rolgordij-
nen met of zonder cassette, hi-
lights met up/down systeem, zo-
dat je over de rand naar buiten 
kunt kijken; houten jalouziën en 
leuke accessoires, zoals tassels, 

dat zijn de handvaten van bij-
voorbeeld vouwgordijnen, die in 
verschillende stijlen verkrijgbaar 
zijn. Momenteel geldt 20 procent 
korting op vouwgordijnen en 15 
procent korting op alle raamde-
coratie.

Nieuw bij Venice zijn de afstand-
bedienbare systemen om aller-
lei soorten gordijnen te openen 
en sluiten. Niet alleen leuk voor 
mensen die houden van elektro-
nische snufjes, maar ook voor 
raambekleding op plekken die 
minder goed bereikbaar zijn. 
Ook nieuw zijn de vouwgordij-
nen met het up/down systeem, 
waarbij ook de bovenrand te 
verschuiven is. Nieuwsgierig ge-
worden? Ga eens langs bij Veni-
ce, Kennemerlaan 77a in IJmui-
den. Openingstijden zijn dinsdag 
tot en met zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. Na afspraak zijn ook 
andere tijden mogelijk. Bel voor 
meer informatie 0255-577366 of 
06-34633154.



Verbouw wijzer

Vellema, specialist 
in gevelbekleding
IJmuiden - De firma Vellema 
Geveltechniek is al langere tijd 
gevestigd aan Industriestraat 
61C in IJmuiden. Eigenaar Mar-
cel Vellema, die van jongs af aan 
in de bouwwereld is opgegroeid, 
is zijn bedrijf in 2002 gestart met 
als specialisatie voorgehangen, 
geventileerde gevelsystemen. 
Maar ook voor renovatie en on-
derhoud kan men bij Vellema te-

recht. ,,Maar hierbij moet je niet 
direct denken aan een particulier 
die een nieuw boeideel op zijn 
dakkapel wil hebben. De hoofd-
moot van onze werkzaamheden 
bestaat uit grotere bouwprojec-
ten die, verspreid over het land, 
door ons worden uitgevoerd’’, al-
dus Marcel.
Geventileerde voorzetgevels 
kunnen bestaan uit natuursteen, 

trespa, keramische tegels of 
wersalit. Al deze materialen zijn 
van hoge kwaliteit, weersbesten-
dig en beschermen een gebouw 
dus tegen alle weersinvloeden. 
Marcel licht toe: ,,Deze soorten 
gevelbekleding bieden tevens al-
le voordelen van een ervoor han-
gende, aan de achterzijde ge-
ventileerde, gevel. Hierdoor ont-
staat een voortdurende lucht-
stroom die ervoor zorg draagt 
dat de vochtigheid van de bouw 
en van het gebruik naar buiten 
toe wordt afgevoerd. Daardoor 
draagt het ook zorg voor een 
constant en aangenaam binnen-
klimaat’’. 
De genoemde soorten gevelbe-
kleding zijn naar wens leverbaar 
in vele maten en kleuren. Werza-
lit kan bijvoorbeeld horizontaal, 
verticaal of diagonaal worden 
aangebracht en is leverbaar in 
51 kleuren en kan tevens helder 
geprofileerd of met klassiek pot-
dekselsysteem worden geleverd. 
,,Maar’’, voegt Marcel toe ,,Dit-
zelfde geldt in principe ook voor 
keramische tegels die de afge-
lopen jaren steeds meer wor-
den toegepast. Ook die zijn in al-
le soorten, maten en kleuren le-
verbaar.’’
Voor meer informatie: 06-
21575981. 

Inspiratie voor nog 
mooier bij Oesterholt

Driehuis - Oesterholt Interi-
eur bestaat op 1 oktober van dit 
jaar al 40 jaar. Maar daar zijn de 
dames Barbara en Karen nog 
niet mee bezig. Hun leven draait 
om inrichting.
Barbara: ,,We hebben al veel 
mooie merken en dan denk ik 
steeds dat het niet beter meer 
kan. Maar toen kwam ik de gor-
dijnstoffen van Eric Kuster te-
gen en dacht ik: ‘Het kan toch 
nog mooier.’ De Diamonds stof-
fen van Eric Kuster zijn binnen-
kort exclusief, voor de halve 
provincie, verkrijgbaar bij Oes-

terholt aan de Driehuizerkerk-
weg. Kuster streeft naar sexy in-
terieurs, de stoffen zijn dan ook 
zacht, sensueel en rijk van kleur 
en zullen zeker velen in verlei-
ding brengen ze te kopen. Dan 
is het prettig te weten dat de 
prijsstelling heel gunstig is.
Bij Oesterholt staat ook de kalk-
verf van Farrow & Ball in de be-
langstelling. Zij brengen steeds 
opnieuw prachtige kleuren uit, 
waarmee interieurs veel karak-
ter krijgen. 
Ook behang is zo’n smaakma-
ker voor het interieur. Er zijn nu 

mooie verfijnde motieven, maar 
ook stoere trends zoals beton-
look of sloophout verkrijgbaar.
Naast Christian Fischbacher 
gordijnen zijn er nu ook kar-
petten van dit merk. De leuke 
kleurbolletjes op de foto geven 
de kleuren van merinowol weer. 
Daarmee kan men zelf einde-
loos varieren, in kleursamen-
stellingen, grootte en vorm. 
En ook voor de basis, de vloer, 
kan men bij Oesterholt terecht. 
Houten vloeren, laminaat, of de 
praktische pvc-vloeren, de keu-
ze is groot. 
Wie door de enorme keuze 
wordt overdonderd kan reke-
nen op Barbara, die graag en 
goed bij de klanten thuis ad-
viseert. Dat heeft al tot veel 
prachtige resultaten geleid. Al 
het inmeten en de adviezen zijn 
overigens gratis. 
Oesterholt doet goede zaken 
met grote bedrijven, maar ook 
met particulieren. En wie op 
zoek is naar de mooi Your Edi-
tion vouwgordijnen moet zeker 
naar Oesterholt gaan, want tot 
eind mei krijgt men 25 procent 
korting op deze vouwgordijnen. 
Deze worden gratis op maat ge-
maakt.

Voor vakkundig schilderwerk 
kan men terecht bij Haasnoot 
Schilders. Tot 1 april kan men 
nog korting op het binnenschil-
derwerk krijgen. Bel voor infor-
matie over het schilderwerk met 
0255-515323.

Rigo Verfcentrum, 
verfmakers sinds 1938
IJmuiden - Bij Rigo Verfcentrum 
maken ze al bijna 75 jaar verf en 
lakken. Inmiddels maken ze heel 
wat meer dan ‘alleen’ verf en is 
de fabriek op een andere locatie 
dan het Verfcentrum. Alle pro-
ducten van Rigo zijn ontwikkeld 
en gefabriceerd voor de profes-
sionele markt. Bij Rigo Verfcen-
trum kan ook de particulier dus 
profiteren van deze kwaliteits-
producten.
Wat de producten van Rigo 
uniek maakt is dat bij de pro-
ductie en het gebruik van grond-
stoffen een maximale technische 
bruikbaarheid gecombineerd 
wordt met minimale belasting 
van mens en leefomgeving. Het 
beste komt dat tot uiting in de 
professionele lijn natuurverf, ge-
naamd Aquamaryn.
,,Verf is een lastig goedje’’, zegt 
Henriette Westerhoven van Ri-

go Verfcentrum. ,,De regelge-
ving omtrent de oplosmiddelen 
en grondstoffen worden steeds 
strenger en dus moeten we op 
zoek naar alternatieven. Geluk-
kig zijn wij al meer dan dertig 
jaar bezig om producten te ma-
ken van herwinbare grondstof-
fen, ofwel stofjes van planten 
die  steeds opnieuw aan kunnen 
groeien. Vlas bijvoorbeeld is een 
belangrijke bron voor de Aqua-
maryn producten”.
Gek idee dat je van plantjes verf 
kunt maken. Maar: bij Rigo Verf-
centrum vind je de producten, 
die gezonder zijn voor je leef-
omgeving dan welke andere verf 
dan ook!
 Meer informatie vind je op www.
aquamaryn.nl en www.rigoverf-
centrum.nl. Rigo Verfcentrum is 
gevestigd aan IJmuiderstraat-
weg 6-8, IJmuiden.

Verhuizen of verbouwen 
met de Hypotheker?
Velsen - In tijden van economi-
sche onzekerheid nemen con-
sumenten vaak een afwachten-
de houding aan. Grote aankopen 
worden dan uitgesteld. Dat geldt 
ook voor het kopen van een an-
der huis. Veel huizenbezitters 
kiezen er dan ook voor, om hun 
huis te verbouwen in plaats van 
te verhuizen.
Als het mogelijk is om je woon-
wensen te realiseren door een 
verbouwing van je huidige huis, 
is dat natuurlijk een uitstekend 
alternatief. Zeker als je met ple-
zier in je huidige huis en buurt 
woont.
Wist je dat het fiscaal aantrekke-
lijk is om een verbouwing of ver-
betering van je huis te financie-
ren via je hypotheek? De rente is 
dan gewoon fiscaal aftrekbaar.
Er zijn verschillende mogelijk-
heden om een verbouwing te fi-
nancieren. Als de waarde van je 
huis op dit moment hoger is dan 
de restant hypotheekschuld, dan 
is er sprake van ‘overwaarde’. Die 
overwaarde kun je gebruiken 
voor de verbouwing. Ook als je 
huis pas na de verbouwing meer 
waard wordt dan de restant hy-
potheek, kun je de overwaarde 
gebruiken.
Als je hypotheek in het hypo-

theekregister is ingeschreven 
voor een hoger bedrag dan de 
restantschuld, dan hoef je niet 
langs de notaris om de over-
waarde op te nemen.
Is dat niet het geval? Dan zou 
je een tweede hypotheek kun-
nen afsluiten. Eigenlijk is dat een 
extra lening op hetzelfde onder-
pand.
Een derde mogelijkheid is het 
oversluiten van de hypotheek. 
Meestal zijn daar extra kosten 
mee gemoeid, dus is het aan te 
raden om eerst goed uit te zoe-
ken of dat de moeite loont.
Wist je dat je voor de financie-
ring van een verbouwing ook in 
aanmerking kunt komen voor 
een hypotheek met Nationa-
le Hypotheek Garantie (NHG)? 
Hypotheekverstrekkers geven 
meestal een rentekorting op hy-
potheken met NHG. Dat kan vele 
euro’s schelen in je maandelijk-
se rentelasten.

Overweeg je om te gaan verhui-
zen of te gaan verbouwen? Kom 
dan gerust eens langs. We hel-
pen je graag bij het maken van 
de keuze die het beste bij je past. 
De Hypotheker is in IJmuiden 
gevestigd aan Marktplein 42. Het 
telefoonnummer is 0255-525320.



Verbouw wijzer

‘Woonplaza IJmuiden 
lijkt de juiste formule’

IJmuiden - ,,Woonplaza IJmui-
den lijkt de juiste formule.’’ Dat 
zeggen Paul Geels en Ruud 
Schoorstra van respectievelijk 
Geels Meubelen en Wonen To-
taal in hun nieuwe locatie aan 
de Lange Nieuwstraat in IJmui-
den. Op zaterdag, 26 november 
van het afgelopen jaar, openden 
de beide ondernemers hun deu-
ren op deze nieuwe plek waar-
bij men ook samenwerkt met de 
aan de overkant van de straat ge-
legen winkel van Romantovitch 
Slaapcomfort.
Een goede gelegenheid om de 
ondernemers na een paar maan-

den te vragen naar hun bevindin-
gen.
,,Ondanks de negatieve bericht-
geving, de laatste tijd, over de 
economische situatie mogen wij 
absoluut niet klagen over be-
langstelling. En niet alleen kijkers, 
maar gelukkig ook kopers, ge-
ven ons duidelijk het gevoel dat 
we hiermee de juiste stap heb-
ben gezet’’ , aldus Paul. En Ruud 
Schoorstra vult aan: ,,Deze com-
binatie van drie winkels die een 
totaalaanbod hebben wat betreft 
de inrichting van je eigen huis 
spreekt mensen erg aan. Van 
bankstel tot gordijnen en van ver-

Wassink Zonweringsbedrijf 
bestaat alweer 15 jaar

IJmuiden - Op 1 januari 1997 
is Tony Wassink gestart met zijn 
zonweringsbedrijf. Dat is inmid-
dels alweer 15 jaar geleden. Na 
eerst de nodige vakkennis bij 
een werkgever te hebben op-
gedaan, was hij klaar voor de 
stap naar zelfstandiger, een be-
slissing waar hij nooit spijt van 
heeft gehad.
Inmiddels timmert hij dus al 15 
jaar aan de weg en in die tijd 
heeft hij een grote, tevreden en 
terugkerende klantenkring op-
gebouwd. ,,Hier moet je het ook 
van hebben’’, zegt Tony Wassink. 

,,Want mond tot mond reclame 
is het beste wat je kan hebben.’’
Op zonweringsgebied is in die 
jaren ook het nodige veranderd. 
Waren mensen vroeger tevreden 
met een zilverkleurig open zon-
nescherm, nu willen de meeste 
mensen een wit of in kleur ge-
moffeld scherm en het liefst een 
mooi gesloten model. Het uiter-
lijk van de woning wordt steeds 
belangrijker, vandaar dat de 
markies een gewild zonwerings-
object is. Het staat fraai aan de 
gevel en is erg functioneel.
Qua kleur van de doeken is er  

lichting tot een nieuw bed, bij ons 
kun je dit totaalprogramma op je 
gemak bekijken’’.
Paul Geels is in zijn nopjes met 
de vergrote vloeroppervlakte voor 
zijn meubels. ,,In het vorige pand 
aan de Willemsbeekweg kwamen 
we niet verder dan 250 m2, maar 
nu kunnen we veel meer ten-
toonstellen op een oppervlakte 
van 650 m2. Hier kunnen we on-
ze meubelen en woonaccessoires 
op de juiste wijze aan onze klan-
ten laten zien. Bovendien kunnen 
we in de huidige ruimte, die ei-
genlijk verdeeld is in vier units, 
een aantal thema’s aan de men-
sen tonen zoals bijvoorbeeld een 
ruimte met een moderne inrich-
ting of een afdeling met een meer 
klassieke stijl.’’ En Ruud vult aan: 
,,Als klanten dan een bank, stoel 
of tafel op het oog hebben, kun-
nen ze zo binnendoorlopen naar 
mijn zaak om er de bijpassende 
vloerbedekking of vitrage bij uit 
te zoeken’’.

Geels heeft tot en met 31 maart 
nog een speciale actie: op alle 
houten, voorradige, showmodel-
len zoals tafels, dressoirs, kas-
ten en tv-meubelen ontvangt de 
klant een korting van 20 procent. 
Bovendien heeft hij ook nog een 
nieuwe serie fraaie relaxfauteuils 
onder de naam ‘Easy Lounge’ in 
het verkoopprogramma opgeno-
men die, naar keuze, handma-
tig of elektrisch verstelbaar lever-
baar zijn.
Geels is zeven dagen in week, 
alsmede op donderdagavond, ge-
opend en op zondag van 12.00 tot 
17.00 uur.

ook veel veranderd. Wilde ie-
dereen vroeger nog groen/wit 
of blauw/wit, nu zijn er diverse 
trendy dessins om uit te kiezen. 
Gelukkig kunnen de klanten wat 
dat betreft hun hart ophalen bij 
Wassink. Hij doet met meerde-
re doekimporteurs zaken, waar-
door de collectie groot is.
Wat ook een trend is, is om be-
staande markiezen opnieuw te 
laten bekleden. Als het doek 
van bestaande markiezen toe 
is aan vervanging, dan ben je 
bij Tony Wassink aan het juis-
te adres. Omdat hij alle zonwe-
ring zelf vervaardigt, dus ook de 
markiezen, blijven deze altijd in 
zijn eigen werkplaats en worden 
ze niet opgestuurd naar een fa-
brikant. Dit scheelt levertijd en 
kans op beschadiging. 
Als klap op de vuurpijl heeft To-
ny Wassink momenteel een leu-
ke actie, namelijk 15% korting 
op de markiezen in verband met 
het 15-jarig bestaan. Deze actie 
loopt tot 31 maart. 
Nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden? Bel Tony Was-
sink en hij komt vrijblijvend 
langs en geeft altijd direct prijs-
advies. Zijn telefoonnummer is 
06-53941095.

Kumaro Kozijnen
Kunststof kozijnen met 
houtlook-verbinding
IJmuiden - In de showroom van 
Kumaro Kozijnen aan de Max-
wellstraat 1 in IJmuiden kan een 
uitstekende indruk worden ver-
kregen van het assortiment ko-
zijnen, ramen, deuren, schuifpui-
en, dakkapellen, en veranda’s. 
Kumaro kunststof kozijnen zijn in 
vele uitvoeringen en kleuren le-
verbaar en bovendien bijzonder 
onderhoudsvriendelijk. Nieuw 
in het programma zijn kunststof 
kozijnen met houtlookverbin-
ding. De hoeken worden recht 
en met contramallen gemaakt, 
waardoor de kunststof kozijnen 
nog meer lijken op houten kozij-
nen. De op maat gemaakte ko-
zijnen zorgen voor een ware me-
tamorfose in zowel moderne als 
klassieke stijl met een natuurlijke 
uitstraling. Kumaro kunststof ko-
zijnen worden volgens de stren-
ge VKG-normen geproduceerd 
en gecontroleerd. Het hele pro-
ductieproces vindt plaats onder 
het Komo-Keur.

Naast de kozijnen, zowel in hout, 
aluminium als kunststof heeft 
Kumaro ook kunststof dakka-
pellen in het programma, waar-
bij de klant de keuze heeft uit 
de tradionele opbouw ter plaat-
se, of de budgetvriendelijke sa-
mengestelde kunststof uitvoe-
ring. Beide dakkapellen worden 

in een dag geplaatst. Ook het re-
noveren van bestaande dakka-
pellen, boeidelen en gevelbekle-
ding met onderhoudsarme pro-
ducten kan door Kumaro worden  
verzorgd.

Kumaro is ook dealer van Aluxe 
veranda’s. Met een veranda kan 
men langer van de zomer en het  
voor- en najaar genieten. Een 
veranda met de afmeting van 5 
bij 2,5 meter is al vanaf 1.695 eu-
ro leverbaar. Bovendien is er de 
mogelijkheid om de veranda af 
te sluiten met kozijnen, waardoor 
een wintertuin ontstaat.

Ook het plaatsen van aan-, uit- 
en opbouwen en andere werk-
zaamheden in en om het huis 
kunnen worden verzorgd door 
het eigen bouwbedrijf. In de 
maand februari zijn er acties 
voor kozijnen, dakkapellen, en 
veranda’s. Dus een goede reden  
om nu de stap te zetten en Ku-
maro te bellen voor een vrijblij-
vende afspraak.

Voor een vrijblijvende offer-
te komt men graag bij u langs 
om de mogelijkheden door te 
nemen. Of bel voor informatie 
0255- 512109. Voor verdere in-
formatie zie de website www.ku-
marokozijnen.nl.
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Schilderwerken F.J. Heeremans:

Ware vakkennis 
en topkwaliteit
IJmuiden – Frank Heeremans 
van Schilderwerken F.J. Heere-
mans heeft al 30 jaar ervaring 
in het schilderen, zowel binnen 
als buiten als onderhoudswerk-
zaamheden. 

Hij is een vakman, die voor parti-
culieren en voor bedrijven werkt. 
Vakkennis en kwaliteit gaan bij 
hem hand in hand, hij werkt uit-
sluitend met kwaliteitsproducten 
zoals Sigma, Sikkens, Nel en Re-
lius. Frank werkt netjes, is eer-
lijk en betrouwbaar en zijn vak-
werk is niet al te duur. Voordat 
hij aan een klus begint, komt hij 
altijd eerst bij de klant langs om 
het te bespreken en afspraken 
te maken. Zo weten klanten dui-
delijk waar ze aan toe zijn. Snel-
le beslissers kunnen nog tot 15 
maart van de winterpremie profi-
teren. Dat scheelt voor het schil-
derwerk binnen 45 euro per per-
soon per dag. Voor alle wonin-
gen die ouder zijn dan twee jaar 

wordt slechts een BTW-tarief 
van zes procent berekend, zo-
wel voor het binnen- als buiten-
schilderwerk. Ook geeft Frank 
vier jaar garantie op al het schil-
derwerk. 
,,Ik geloof niet in het afsluiten 
van contracten. Ik snap wel dat 
grote schildersbedrijven er mee 
werken: zo houden zij het perso-
neel tijdens de wat stillere perio-
des aan het werk. Zij komen dan 
voor een jaarlijkse controle, maar 
dat is onzin en er moet wel voor 
worden betaald’’, aldus Frank. 
,,Als je goed vakwerk aflevert, 
dan heb je de eerste drie jaar 
geen omkijken naar het schil-
derwerk. Ik ben meer van: een 
man een man, een woord een 
woord. Ik maak duidelijke af-
spraken.’’ Voor advies mag Frank 
Heeremans altijd gebeld worden, 
hij staat graag voor de mensen 
klaar. Ook voor een gratis en vrij-
blijvende offerte is hij bereikbaar 
via 06-54383036.

Donderdag 16 en vrijdag 17 februari korting

Grotere showroom bij 
stoffeerder E. de Ronde
IJmuiden - Deze week is het 
feest bij woningstoffeerderij E. 
de Ronde. Om te vieren dat de 
showroom vol vloeren, gordijnen 
en raamdecoratie groter is ge-
worden geldt alleen donderdag 
en vrijdag tot 20 procent korting 
op aankopen. ‘s Avonds is de 
zaak beide dagen tot 22.00 uur 
open en wordt er getrakteerd op 
een hapje en een drankje.

Alle reden dus om een dezer 
dagen een kijkje te komen ne-
men in deze goed gesorteerde 
zaak. Op het gebied van stof-
fering voor woning of project is 
praktisch alles in huis. Gordijnen 
worden bij u thuis gratis opge-
meten en opgehangen en ook 
nog gratis gemaakt. ,,U hoeft ze 
alleen nog maar uit te zoeken’’, 

grapt Ester de Ronde, die de 
winkel runt. Haar vader Evert en 
broer Evert doen al het stofferen.
En zij hebben het er maar druk 
mee, want in de regio weten ze 
E. de Ronde goed te vinden. 

Het is dan ook een prettige zaak, 
met goede service en veel vak-
kundigheid. In de winkel zijn al-
le bekende merken wel aanwe-
zig met een veelzijdig aanbod. 
Laminaat is er al vanaf 13,95 eu-
ro. Wie laminaat wil laten leggen 
kan al terecht vanaf 29,50 euro, 
dat is dan compleet met onder-
vloer en plinten. Voor het laten 
bekleden van een trap kan men 
hier terecht voor een all-in prijs 
van 349 euro.

Ook de nieuwe trends zijn te vin-

den bij E. de Ronde. De nieuwe 
Hansa vitrages zijn multifunctio-
neel en in veel uitvoeringen ver-
krijgbaar. Ook heel nieuw is het 
Smartstrandtapijt dat zo gemak-
kelijk is schoon te maken dat 
je er met plezier zonder tafel-
kleedje op gaat picknicken. Es-
ther heeft zelf ervaren dat ket-
chup, wijn en mayonaise met 
alleen water zijn te verwijderen 
en geen vlekken achterlaten. Op 
zo’n manier wordt tapijt in huis 
weer leuk.

Ga donderdag of vrijdag eens 
kijken bij E. de Ronde en laat u 
trakteren op een rondje door de 
zaak. U vindt E. de Ronde aan 
IJmuiderstraatweg 21, bij de ge-
le vlag. 

SB Groep Makelaars

Wel of niet (ver)kopen?

Driehuis - De woningmarkt is tegenwoordig niet 
het meest vrolijke onderwerp op de verjaardagen 
en in de media en daar hebben we allemaal in 
meer of mindere mate mee te maken.

Volgens makelaar taxateur Danielle Smit van het 
kantoor Danielle Smit, SB Groep Makelaars uit 
Driehuis spelen twee belangrijke zaken op dit mo-
ment een belangrijke rol in de woningmakelaardij; 
de verlaagde overdrachtsbelasting en doorstro-
ming in de markt.

Het is voor kopers belangrijk om zich te realiseren 
dat de overdrachtsbelasting zoals het er nu naar 
uit ziet per 1 juli 2012 weer verhoogd wordt naar 
6 % in plaats van de huidige 2 %. Het verlaagde 
tarief geldt alleen als u voor 1 juli ook bij de no-
taris bent geweest voor de eigendomsoverdracht. 
Voor het kopen van een woning heeft u zeker eni-
ge maanden tijd nodig; de juiste woning vinden, de 
financiering regelen, de taxatie, koopakte tekenen, 
overdrachtsdatum met verkoper vaststellen, even-

tueel een bouwkundige keuring etc. En de nota-
ris zal het drukker krijgen dan normaal omstreeks 
deze datum.

Verkopers willen eerst hun eigen woning verkopen 
voordat ze verder gaan kijken. Maar de verkoper 
van vandaag is de koper van morgen. Indien de 
verkoper kenbaar maakt naar welke woning(en) 
zijn interesse uitgaat en andere verkopers doen dit 
ook dan kunnen makelaars met collega’s sneller 
matches maken tussen mensen die huizen willen 
kopen en verkopen. Zo zetten we samen de hui-
zenmarkt weer in beweging en kunnen er ‘trein-
tjes’ gemaakt worden. De NVM heeft hier een 
nieuwe campagne voor opgestart.

Bij Danielle Smit SB Groep Makelaars kunt u altijd 
terecht voor vrijblijvend advies inzake bovenge-
noemde onderwerpen of andere ‘onroerend goed’ 
vragen. Da Costalaan 1, Driehuis, telefoonnummer 
0255-533350.
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Oproep om kandidaten voor te dragen

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

Tweede stadslezing Velsen
Op dinsdag 27 maart 2012 vindt 
om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het stadhuis van Velsen de 
tweede Velsense stadslezing 
plaats. 

Deze lezing wordt verzorgd door 
prof. dr. Jacob de Boer uit Velsen en 
heeft als thema ‘Milieuverontreini-
ging en Gezondheid – een Toekomst-
perspectief ’. De heer De Boer is ver-
bonden aan het Instituut voor Mi-
lieuvraagstukken van de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam.

Inwoners van Velsen kunnen de 

stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
De toegang is gratis.

Indien u gebruik wilt maken van de 
open uitnodiging wordt u verzocht 
om u voor uiterlijk 13 maart 2012 
aan te melden via het mailadres 
communicatie@velsen.nl Omdat 
de burgerzaal een beperkte capa-
citeit kent is het belangrijk tijdig 
zicht te hebben op het aantal aan-
wezige personen. Meer informatie 
over de Velsense lezing is te vinden 
op www.velsen.nl

Themamiddag over Wmo
Hoe pas je ‘de kanteling’ in de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning toe en hoe kan die po-
sitieve gevolgen hebben voor 
cliënten en inwoners? Op don-
derdag 2 februari kwamen be-
roepskrachten uit de regio daar 
meer over te weten. De ver-
wachtingen zijn positief. 
 
De Wet maatschappelijke onder-
steuning wil iedereen in Nederland 
volwaardig mee laten doen aan de 
samenleving. De gemeente moet 
haar inwoners daarbij ondersteu-
nen. In de loop van 2012 wordt die 
ondersteuning ‘gekanteld’ en wordt 
er veel meer uitgegaan van wat de 

burger zelf nog kan, zo mogelijk 
met hulp uit de omgeving.

Beroepskrachten in het maat-
schappelijk werk, welzijnsstichtin-
gen, zorgaanbieders en belangen-
organisaties uit Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen hoorden 
op 2 februari wat de kanteling is, 
wat die voor hen betekent en hoe 
die positieve gevolgen kan hebben 
voor cliënten. De tientallen aanwe-
zigen zagen er een goede gelegen-
heid in tot meer samenwerking en 
verwachten een positief effect voor 
hun cliënten. Er komen nog meer 
themabijeenkomsten over de kan-
teling.

Gemeentelijke belastingen

Verzamelbiljet komt eraan
Rond 29 februari 2012 valt de 
aanslag voor de gemeentelijke 
belastingen bij de Velsenaren 
in de bus. Inwoners van Velsen 
krijgen een verzamelbiljet voor 
de WOZ-beschikking, onroeren-
de zaak belasting (OZB), riool-
heffing, afvalstoffenheffing en de 
hondenbelasting. 

Alles wat met de gemeentelijke be-
lasting te maken heeft, plus infor-
matie over een automatische in-
casso, bezwaar maken, kwijtschel-
ding en bij wie u terecht kunt met 
vragen, staat in de ‘belastingspe-
cial’ in de Infopagina van volgende 
week. Alle informatie komt ook op 
www.velsen.nl te staan.

Verkeer Driehuis
en Santpoort-Noord
Minder autoverkeer door de 
dorpskernen - ruim 120 belang-
stellenden bezochten op 13 fe-
bruari 2012 de informatieavond 
hierover. De ideeën worden 
uitgewerkt in klankbordgroe-
pen voor een oplossing met het 
grootste draagvlak. 

Veel inwoners Driehuis en Sant-
poort-Noord willen minder auto-
verkeer door de dorpskernen. De 
gemeente gaat de komende jaren 
een aantal kruispunten opknappen. 
Een goed moment om met elkaar in 
gesprek te gaan.

Wethouder Verkeer en Vervoer  
Ronald Vennik: ,,Ik ben blij met de 
grote opkomst, het onderwerp leeft 
sterk. Ik hoop op een constructie-
ve avond, in het besef dat een op-
lossing voor het ene knelpunt el-

ders negatief kan uitpakken.” Ver-
keerskundige Kommer Sneeuw 
(gemeente Velsen) lichtte de hui-
dige situatie toe en de verwach-
te toename van het autoverkeer als 
maatregelen zouden uitblijven. Na 
een eerste vragenronde konden de 
aanwezigen in gesprek met ver-
keerskundigen en op flaps hun re-
acties, wensen, ideeën en klachten 
noteren Velen meldden zich aan 
voor de klankbordgroepen, die be-
gin maart de ideeën gaan uitwer-
ken. Reacties zijn nog welkom via 
het algemene contactformulier op 
www.velsen.nl, onder vermel-
ding van Minder verkeer Driehuis 
en Santpoort-Noord. 

Het verslag van de avond en an-
dere relevante documenten wor-
den op www.velsen.nl gezet. 
(foto: gemeente Velsen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

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

Ondernemersloket

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

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

Sociale Zaken

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

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

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

voorlopige voorziening

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

EN KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO 

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor het bedrijventerrein Velserbroek. Op 
grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen 
omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er 
wordt geen onafh ankelijke instantie in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op 
het voorontwerp bestemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk. 

Aanleiding

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek 
voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende 
oudere bestemmingsplannen die aan actualisering 
toe zijn. De functie van het gebied is primair bedrijven. 
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse plano-
logische regeling te geven voor dit plangebied. 
Het gebied wordt in het noorden begrensd door het 
perceel van tuincentrum Groenrijk (Rijksweg 289), 
in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg, 
Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein 
(gemeentegrens met Haarlem) en in het westen door 
de N208. Het plangebied sluit aan op de plangrens 
van het project de Grote Buitendijk/Hofgeest. Het 
plangebied kenmerkt zich door het bedrijventerrein 
Broekerwerf, de bedrijven in het zuidelijke deel van 
de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeentegrens 
met Haarlem.

Wilt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1301BEDRIJVENTE1-V001) 
ligt met ingang van 17 februari 2012 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis,  Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie 
is van maandag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar 
van het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de 
gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.velsen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?

Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestem-
mingsplan Bedrijventerrein Velserbroek”.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

•  een parkeerplaats aan de Van Dalenlaan te Sant-
poort-Zuid ter hoogte van huisnummer 171 aan te 
wijzen ten behoeve van het parkeren van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen van borden 

E04 met onderbord “alleen om elektrische voertuigen 
op te laden”, zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar wor-
den gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Nadere informatie

Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 februari 2012 
tot en met 10 februari 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 0255-567424.

w12.000068 Duinweg of Duivelslaan 4 
 Santpoort-Zuid
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000069 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000070 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 5 bomen (06/02/2012)
w12.000071 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000072 Dammersweg ong. Velserbroek 
 (t.h.v. parkeerplaats)
 het oprichten van een jongeren 
 ontmoetingsplek (07/02/2012)
w12.000073 Linnaeusstraat 74 IJmuiden
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (07/02/2012)
w12.000074 Valkenhoefl aan ong. Santpoort-Noord
 (t.o. nr. 2)
 het oprichten van een jongeren 
 ontmoetingsplek (07/02/2012)
w12.000075 Kerkerinklaan 44 Santpoort-Noord
 het veranderen van de voorgevel, 
 zijgevel en indeling (07/02/2012)
w12.000076 Eemstraat 18 IJmuiden 
 het kappen van 1 boom (07/02/2012)
w12.000077 Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
 het kappen van 20 bomen (08/02/2012)
w12.000078 Van Lenneplaan 24 Driehuis
 het plaatsen van een groendrager in 
 de voortuin (08/02/2012)
w12.000079 Burg. Enschedelaan ong. Santpoort-
 Noord (t.o. nr. 42)                                                                  
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w12.000080 Dr. Kuyperlaan 6 Velsen-Zuid   

 het kappen van een boom (09/02/2012)
w12.000081 Van Maerlantlaan 42 Driehuis
 het kappen van een conifeer 
 (09/02/2012)
w12.000082 Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
 Zuid (rijksmonument)
 wijziging gebruik pand van een arts- 
 en fysiotherapiepraktijk naar een 
 horecagelegenheid (09/02/2012)
w12.000083 Geelvinckstraat 85 en 87 Velsen-Noord
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van 2 woningen 
 (10/02/2012)
w12.000084 Zeeweg 199 IJmuiden
 verzoek wijzigen gebruik van winkel 
 naar woning (10/02/2012)

Ontwerpomgevingsvergunning 
en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande aan-
vragen, een omgevingsvergunning te verlenen: 

w11.000734 en w11.000735 - Westerduinweg 4-6 te 
IJmuiden
het slopen van 8 silo’s voor opslag van boorspoeling 
en het oprichten van 3 silo’s voor opslag van cement. 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activi-
teiten: 
• het bouwen van een bouwwerk;
•  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met een bestemmingsplan;
•  het oprichten, het veranderen of veranderen van de 

werking of het in werking hebben van een inrichting;
• het slopen van een bouwwerk.

w11.000510 - Wijkerstraatweg 178-184 te Velsen-Noord 
het verbouwen van de bestaande panden tot 
11 appartementen en een kleine horecavoorziening. 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activi-
teiten: 
•  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met een bestemmingsplan.

De aanvragen (W11.000734, W11.000735 en 
W11.000510) worden voorbereid met de uitgebreide 
procedure en met toepassing van de buitenplanse 
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a 
onder 3° Wabo. De aanvra(a)g(en), de ontwerpomge-
vingsvergunning(en), de ontwerpverklaring(en) van 
geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17 februari 2012 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website www.velsen.nl via het menu: 
meer nieuws/ inzage ontwerpbesluiten/ downloads 
ontwerpomgevingsvergunning. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een-
ieder naar keuze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning(en) als de ontwerpverklaring(en) van 
geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen, afdeling Vergunningen en Uitvoering, 
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Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen 
met het afdeling Vergunning en Uitvoering, telefoon 
14 0255.

BESLUITEN

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

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000761 Driehuizerkerkweg 17 Driehuis

 het kappen van een boom 
 (07/02/2012)
w11.000762 Halkade 29 en 31 IJmuiden 
 het wijzigen van de  bestaande 
 gebruiksfunctie naar hotel 
 (logiesfunctie)(13/02/2012)
w11.000764 Watermuur 80 Velserbroek
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w11.000765 Haringkade 2 IJmuiden
 tijdelijke huisvesting voor een 
 kantine/fi lmzaal met bergingen 
 (13/02/2012)
w11.000767 Georgebos ong (achter nr 20) te
  IJmuiden 
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w11.000776 Kieftendellaan 48 Santpoort-Noord  
 het verhogen van de kapconstructie 
 (13/02/2012)
w12.000002 Korteweid  9 Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
 (13/02/2012)

Evenementen

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

i12.000277 op het terrein aan de Aagtenvonklaan 
 te Driehuis  een Koninginnedag-
 viering op 30 april 2012 (08/02/2012)
i12.000401 Lange Nieuwstraat, Plein 1945 te 
 IJmuiden 
 een snuff elmarkt op 26 mei 2012, 
 16 juni 2012, 14 juli 2012 en 
 11 augustus 2012 (08/02/2012)

i11.009585 Duin & Kruidbergerweg 60 te 
 Santpoort
 een Pinksterjaarmarkt op 28 mei 
 2012 (08/02/2012)            
i12.000251 Kennemerlaan te IJmuiden
 een Jaarmarkt op 7 juli 2012 
 (13/02/2012) 
i12.000373 Start-en fi nishlocatie Brederodeschool  
 te Santpoort-Zuid
 een avondvierdaagse, 21 mei tot en 
 met 24 mei 2012 (13/02/2012)

Standplaats

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

i12.000696      Lange Nieuwstraat / hoek Karel 
 Zegelstraat
 voor de verkoop van gebak en olie- 
 bollen van maandag tot zaterdag in de  
 periode 13 oktober tot 31 december 
 2012 (08/02/2012)                        

Exploitatie

De burgemeester van Velsen heeft een op grond van 
artikel 2.20 APV vergunning verleend voor de exploi-
tatie van een openbare inrichting: 

i12.000724 openbare inrichting met terras aan 
 de Halkade 25 te IJmuiden 
 (08/02/2012).
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