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De hond die zichzelf
graag wegcijfert

ijmond 2
Hele maand
offroadrijden in
Velsen-Zuid

door kees de boer
I J M U I D E N A A N Z E E - Voorzichtig legt Sonja Dover haar hand
op de kop van de hond. Ze is
aan het afstemmen op wat er in
het dier omgaat. Dan geeft het
medium een signaal aan Henny
Vermeijs, haar muzikale partner: ,,Henny, ik ga erin.” Lichte
lounge-achtige muziek start en
de sessie met de tweejarige
bastaardhond Elfie begint.

Hond Elfie met baasje en rechts dierenmedium Sonja Dover: 'Deze hond is heel geduldig'.

Nieuw schip zeekadetkorps
Zeekadetkorps
IJmond heeft een nieuw schip.
Zaterdag arriveerde de Zaandam
op de vaste ligplaats van het
korps bij de Zuidersluis in
IJmuiden. Het oude schip, de
Willem Beukelsz, heeft ruim 35
jaar dienst gedaan maar is nu
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versleten. De Zaandam lag voor
reparatie in Shipdock in Amsterdam. Het schip gaat nu op de
scheepshelling in IJmuiden voor
meer reparaties.
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Stevige brand
op kotter in
Vissershaven
door fokke zaagsma

- Een felle brand
heeft gisterochtend een vissersschip in de IJmuidense Vissershaven beschadigd. Er vielen geen
gewonden. Een medewerker van
de Havendienst IJmuiden, die
aan de Halkade zout aan het
strooien was, zag rond 9 uur
rookaan boord te zijn van de kotter KW34 Rosemarie.
Het bleek te branden in het
voorruim. De hitte was zo intens
dat de aanvalsploeg van de
brandweer zich even moest terugtrekken. Voor de zekerheid
alarmeerde de brandweer het
schuimblusvoertuig om het
voorruim vol te pompen met
schuim. Dat bleek toch niet nodig. De brand, ontstaan in een
schakelkast voor de machinekamer, was na een uur geblust.
Een politiehelikopter cirkelde
lange tijd boven het schip. Later
kwam ook de IJmuidense politieboot langzij. De brandweer is
lang bezig geweest om rook en
koolmonoxide met ventilatoren
uit het schip te blazen. Later
haalde de bemanning de vis van
boord omdat de koelinstallatie
niet meer werkte.
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(ADVERTENTIE)

Het is druk, zondagmiddag bij
dierenfluisteraar Sonja Dover
op de Paraview-beurs. Ieder half
uur is er een nieuw baasje dat
nieuwsgierig is naar de zielenroerselen van zijn of haar huisdier. ,,Deze hond is heel geduldig”, begint Sonja haar verhaal
over de hond Elfie. ,,Wel is ze
een beetje zenuwachtig, snel
opgewonden.”
De bazin knikt, dat klopt wel.
Dan richting het baasje: ,,Ze is
erg op u gesteld. Als u ergens
mee zit, volgt ze u daarin en
kan heel bezorgd zijn. Ze heeft
dan zelfs de neiging om zichzelf een beetje weg te cijferen.”
Als Sonja even later vertelt
dat de hond graag wat meer
beweging wil, schudt het baasje
haar hoofd: ,,Onzin, deze hond
wordt vier tot vijf keer per dag
uitgelaten.” Maar dan vertelt
Sonja iets specifieks: ,,Deze
hond heeft twee huizen, waar
ze zich allebei thuis voelt.” Dat
is een voltreffer, want inderdaad, Elfie heeft twee baasjes en
bij ieder bivakkeert ze een deel

Paraview
De spirituele beurs Paraview
in het Holiday Inn-hotel in
IJmuiden aan Zee was zaterdag en zondag. Er werden
twaalf lezingen gegeven
door paragnosten die ook
consulten deden.

van de week.
Bij een volgend consult wordt
een kijkje in de ziel van herdershond Beer genomen. De
hond heeft last van zijn gewrichten. Het baasje wil graag
advies. Sonja raadt aan bij de
dierenarts eens naar de nieren
te laten kijken. Het baasje is een
beetje onder de indruk, want
het dier verliest soms bloed bij
het plassen. Dat zou zomaar
met de nieren te maken kunnen
hebben.
Voor de liefhebber van het
spirituele is op deze beurs nog
veel meer te halen. Aan zo’n
veertig tafeltjes zitten handopleggers, helderzienden, kaartenleggers en aura-analisten. .
Bezoekster Hanny uit Vogelenzang gaat tevreden naar huis.
,,Ik heb problemen in de relationele sfeer die ik aan een
kaartenlegger heb voorgelegd.
,,Wat ik precies te horen heb
gekregen vertel ik niet, maar
wel dat het vanuit een andere
dimensie kwam.”

Paspoort ophalen
wellicht zaterdags
door friso bos

- Wellicht is het gemeenteloket in de toekomst ook
op zaterdagen geopend. De gemeenteraad van Velsen wil
dat de mogelijkheid hiertoe onderzocht wordt.
VELSEN

,,Het moet wel binnen het budget blijven’’, aldus de indiener
van deze motie Henk Wijkhuisen (D66Velsen). Zijn gedachtegang overstijgt het Velsense.
,,Per tien jaar haalt een Nederlander één keer een paspoort,
twee keer een rijbewijs en gaat
nog twee keer voor een andere
zaak langs de gemeente. Gerekend op een halve vakantiedag
per bezoek en uitgaande van alle
mensen met een fulltimebaan in
Nederland, komt dat neer op 1,1
miljoen vakantiedagen per jaar’’,

rekent hij voor. ,,Een oplossing
ligt dus in de verruiming van de
openingstijden buiten reguliere
kantoortijden’’, vindt Wijkhuisen.
VVD, CDA, PvdA, Velsen Lokaal en onafhankelijk raadslid
Beryl Dreijer zijn het met hem
eens en ondertekenden de motie.
Burgemeester Franc Weerwind
stelt dat Velsen al zeer ruime
openingstijden kent. ,,Doordat
we flexibele openingstijden hebben. Mensen kunnen hier op afspraak bijvoorbeeld hun pas-

poort halen.’’
Overigens vertrouwde hij de
gemeenteraad toe met een onderzoek bezig te zijn. ,,Ik wil weten of we wellicht verbeteringen
kunnen doorvoeren op het moment dat de nieuwe publiekshal
aan het Dudokplein in IJmuiden
gereed is. Ik vermoed dat het onderzoek in het tweede kwartaal
gereed is.’’
Tot slot merkte de burgemeester op dat uit een enquête onder
klanten van de publiekshal blijkt
dat de inwoners van Velsen zeer
tevreden zijn over de openingstijden van de publiekshal.
Volgens raadslid Reina de
Haan van GroenLinks is de motie
dan ook compleet overbodig.

,,Het is de burgers al decennia
gelukt om hun paspoort te halen. We moeten mensen niet teveel willen pamperen. Bovendien is het te duur.’’
De fractievoorzitter van Velsen
Lokaal, Marianne Vos, haakte
nog even in op de enquête die
Weerwind noemde. ,,Daar stond
geen vraag in over de wenselijkheid van openstelling op zaterdag.’’
Een puntje dat Leo Kwant
(LGV) ook aanstipte. ,,Er zijn toeslagen voor werken in het weekeinde. Dat maakt het lastig om
het budgettair neutraal te houden. En dan hebben we het nog
niet over de cao van gemeentepersoneel gehad.’’

Kraanmachinist neemt zijn IJmuidense stamcafé over

Havenkroeg gaat weer open
door fokke zaagsma
I J M U I D E N - Wat is een haven
zonder kroeg? Het enige echte
café in de havens van IJmuiden gaat weer open. Kraanmachinist Henk Harfst neemt De
Logger aan de Haringhaven
over. Het is zijn stamcafé.

Rondreizen USA & CANADA
WEST-AMERIKA

USA & CANADA
14 dag
en

14 dag
en

1749

1599
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Inclusief entreegelden Nationale Parken!
Rondreis Great Western Highlights
14 dagen o.b.v. 12 x logies
Vertrek: 5 april t/m 18 oktober

v.a.

Vele gegarandeerde vertrekdata!
Rondreis USA & Canada
14 dagen o.b.v. 12 x logies
Vertrek: 29 maart t/m 25 oktober

• ook mogelijk met extra bezoek aan New York!
• met o.a. San Francisco, Death Valley, Las Vegas, Zion,
Grand Canyon, Bryce Canyon en Los Angeles
• incl. vlucht, verblijf, NL-sprekende reisleiding en excursies

• afwisselend programma met talloze hoogtepunten!
• met o.a. Washington, 'The Big Apple' New York, Niagara
Falls, Ottawa, Toronto, Boston en Montréal
• incl. vlucht, verblijf, NL-sprekende reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/36131 of /36328

Zie www.kras.nl/36025

Rondreizen met 100% vertrekgarantie!
21 dag
en v.a.

2379
100% vertrekgarantie!
Rondreis Grand Tour Western USA
21 dagen o.b.v. 19 x logies
Vertrek: 20 juni t/m 12 september

• meest complete rondreis USA!
• met o.a. Los Angeles, Rocky Mountains, Grand Canyon,
Las Vegas, Yellowstone en San Francisco
• incl. vlucht, verblijf, NL-sprekende reisleiding en excursies
Zie www.kras.nl/36406

WEST-AMERIKA

11 dgn

v.a.

1389

Met o.a. Zion Nationaal Park, Los Angeles
en San Francisco
Vertrek: 28 mei t/m 8 okt.
Zie www.kras.nl/36404

OOST-CANADA

16 dgn

v.a.

2099

Met o.a. Algonquin National Park, Toronto
en de Niagara Falls
Vertrek: 28 juni t/m 16 aug. Zie www.kras.nl/36273

WEST-CANADA

15 dgn

v.a.

2099

Met o.a. Lake Louise, Victoria,
Banff National Park en Vancouver
Vertrek: 28 mei t/m 10 sep. Zie www.kras.nl/36239

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697

15 cpm

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen Prijzen
zijn exclusief
reserveringskosten
en Calamiteitenfonds
zijn exclusief
reserveringskosten
en Calamiteitenfonds.
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IJmuidenaar Harfst (45) wijst op
het bordje met de letters ’open’
op de tafel. ,,De stekker er in en
dan kunnen de verlichte letters
branden. Zo snel mogelijk, wat
mij betreft.’’ Harfst gaat De Logger runnen met de IJmuidense
Daniëlle Toene (27). Ze wachten
nog op de gemeente Velsen. Die
licht ze door volgens de wet Bibob, om te kijken of er geen criminele plannen met het café
kunnen zijn.
,,Iedereen in de haven zit te
wachten tot we opengaan’’, zegt
Harfst. ,,Op 1 februari werden
hier al bloemstukken bezorgd,
omdat ze dachten dat we toen
opengingen. En tijdens de verbouwing zat hier soms twintig
man binnen. Die konden niet
wachten. Gingen er al twee kisten bier per dag doorheen.’’
De eigenares van De Logger
ging vorig jaar failliet. Het café,
vaste aanloopplaats voor havenwerkers, bemanning van schepen en vrachtwagenchauffers,
ging een maand of twee op slot.
De Logger is Harfst zijn oude
stamkroeg. Hij werkt al twintig
jaar in de IJmuidense haven.
Vroeger had hij een café in OudIJmuiden. En hij staat wel achter
de tap van café De Brug in IJmuiden.,,Ik zat met de jongens die
hier altijd kwamen te praten over

60 SECONDEN

Niet helpen
Opeens was de
WiFi in ons
huis slakkerig
traag. Wachten en wachten
tot
smartphones,
laptop en tablet wat van
het internet lieten zien.
Ziggo’s klantenservice liet
me drie keuzemenu’s doorwerken tot een sprekend persoon
aan de lijn kwam. Nadat ik het
had uitgelegd, vroeg ze: ,,Heeft
u al een speedtest geprobeerd?’’
Ik vertelde dat ik net had verteld dat WiFi zo traag was dat
we geen enkele site opkwamen.
,,Is dit zo bij alle computers
in uw huis?’’ Even dacht ik dat
ze me in de maling nam en
overwoog gekscherend te antwoorden: Nee, alleen bij de pc
van 20 jaar oud. Maar ik legde
geduldig uit dat (tuurlijk) alle
apparaten er last van hadden.
,,Wilt u een computer met
een kabel verbinden aan de modem. Zo kunnen we een test uitvoeren.’’ Ietwat geïrriteerd
kwam over mijn lippen dat we
WiFi hadden, en dus geen kabels thuis. ,,Tja, dan kan ik
niks voor u doen.’’ Ze had keurig haar vragenlijst afgewerkt.
En aan het eind stond niet: uiterste best doen klant te helpen.
Mijn buurman is een keer
aan de telefoon zo kwaad geworden op de klantenservice
van Ziggo, dat hij niet meer
door de keuzemenu’s van Ziggo
hoeft. Als hij nu belt, krijgt hij
meteen een levend wezen aan
de lijn. Misschien moet ik ook
eens kwaad worden op Ziggo.
FOKKE ZA AGSMA

santpoort-zuid

Man gewond bij
brand in huis
Een man is in de nacht van
vrijdag op zaterdag gewond
geraakt bij een brand in een
huis aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid.
Voor de sfeer had hij een waxinelichtje aangestoken. Door het
lichtje vloog echter de slaapbank in de brand. De man
sleepte de brandende slaapbank
naar buiten en liep daarbij
brandwonden aan zijn handen
op. De brandweer heeft de
slaapbank geblust en de rook
uit de woning geblazen met
ventilatoren. Een ambulance
bracht het slachtoffer naar het
ziekenhuis voor behandeling
van de brandwonden. De dierenambulance zorgde dat een
huisdier onderdak kreeg.

NEEM NU EEN
ABONNEMENT
EN BESPAAR
TOT 48%
(t.o.v. de losse verkoop)

Tot

Daniëlle Toene en Henk Harfst in De Logger: 'Ze kunnen niet wachten'.
De Logger, en dacht: waarom zou
ik het niet overnemen.’’
Op 1 november kreeg hij de
sleutel. ,,Het was hier binnen zo
ongelooflijk smerig. Bijna nooit
schoongemaakt. Het water was
na het faillissement over de vloer
gelopen. Inbrekers hadden de
koffiemachine van de muur gerukt waardoor de waterleiding
beschadigd raakte.’’ Harfst ver-

nieuwde de elektra, keuken,
wc’s, vloer: zo’n beetje alles. ,,En
we bleven tijdens de verbouwing
maar aanloop krijgen. Alsof het
al open was.’’
Achter de bar hangt een grote
spiegel met de naam De Logger
en een vissersschip (IJM) er op.
Harfst: ,,Heb ik er op gezandstraald. Is een oude hobby van
me.’’
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De nieuwe Logger is zeven dagen in de week open, van 6 uur
tot laat: tot er niemand meer is.
Er komt om te beginnen een eenvoudige lunchkaart.
Harfst weet nog niet of de douchegelegenheid voor chauffeurs
terugkeert. ,,Eerst maar rustig
beginnen. We zien wel.’’ De Logger hoopt over twee weken open
te zijn.
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