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Zandloper en Pleiaden doen 
mee aan Z@pp Kids top 20
IJmuiden - Na eerst op school 
‘overvallen’ te zijn door presen-
tatrice Monique Smit mochten 
de leerlingen van basisschool 
De Zandloper en Pleiaden mee-
werken aan de opnames van de 
Z@pp Kids top 20. 
Kinderen in heel Nederland 
kunnen op de website van Kids 
top 20 stemmen op hun favorie-
te videoclip. Wekelijks worden 
deze clips uitgezonden waar-
bij basisscholen een belangrijke 

rol hebben. Dit keer was het de 
beurt aan de twee basisscholen 
in IJmuiden.
Het was een prachtige dag voor 
de leerlingen met veel dansen, 
springen en juichen. Bovendien 
konden ze heel dicht bij hun fa-
voriete artiest staan.
Op de foto is zowel het enthousi-
asme van Monique Smit als van 
de  leerlingen van de Zandloper 
zichtbaar. Samen met Monique 
mochten de leerlingen iets over 

het thema ‘Koninginnedag’ ver-
tellen aan Monique Smit. Hoog-
tepunt van de opnames was na-
tuurlijk het meezingen en mee-
dansen met de artiesten: Pop4-
You, bekend van het programma 
On Tour en de jury van het pro-
gramma Junior Dance.
Het televisieprogramma wordt 
uitgezonden op zaterdag 28 
april om 08.15 uur en zondag 29 
april om 15.00 uur. Allemaal kij-
ken, dus.

Dudok-anker overboord
IJmuiden - Wethouder Verkaik 
wil spoed zetten achter het nieu-
we centrumplan. Daarom wor-
den er op korte termijn kleine 
werkgroepen samengesteld die 
de kaders van het centrumplan 
gaan bespreken. De uitgangs-
punten die bij de Koopgoot nog 
werden gehanteerd gaan moge-
lijk overboord. Dat geldt ook voor 
het Dudok anker, het oorspron-
kelijke stratenplan van IJmuiden 
in de vorm van een anker. 
Maandagavond werd er in een 
gemeenteraadsbijeenkomst in 
het stadhuis (van Dudok) weer 
gesproken over het nieuwe cen-
trumplan. Op 24 februari werd de 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente Velsen en 
Multi Vastgoed beëindigd. Daar-
mee werd duidelijk dat IJmuiden 

geen koopgoot krijgt. De plan-
nen voor een verdiepte winkel-
straat zijn definitief van de baan. 
Dat betekent ook dat weer van-
af bijna niets moet worden op-
gebouwd. Multi Vastgoed zag 
destijds nog mogelijkheden om 
zogenaamd budgetneutraal te 
bouwen. Daarbij zouden de kos-
ten van de nieuwbouw en reno-
vatie van het winkelgebied wor-
den opgebracht door de bouw 
van woningen en appartemen-
ten. De kosten voor de gemeente 
Velsen zouden daarmee beperkt 
blijven tot noodzakelijke voorzie-
ningen in de infrastructuur.
Hoe het nieuwe centrumplan 
dan moet worden betaald zal 
nog moeten worden onder-
zocht. Wethouder Ronald Ven-
nik presenteerde onlangs een 

zeer goed uitziende jaarreke-
ning waarbij zelfs wat geld naar 
de algemene reserve kon wor-
den overgeheveld. Dat geeft de 
bouw van het stadscentrum mo-
gelijkheden.
Het is nu zaak de verschillende 
partijen en hun wensen bij el-
kaar te brengen, zodat daadwer-
kelijk kan worden begonnen met 
de plannen. Daarvoor zullen de 
gezamenlijke schouders eronder 
moeten worden gezet, zodat we 
in de toekomst kunnen genieten 
van een gezellig winkelgebied 
met prettige horecagelegenhe-
den en moderne winkels.
De werkgroepen zullen zich ook 
buigen over de grootte van het 
plangebied. Het is te hopen dat 
het volgende centrumplan nu 
eens kan worden verwezenlijkt.

Kunststof kozijnen
www.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N

Erick E

Tettero
Sick Individuals

MC Haits

Rob Boskamp vs.
Good Old Dave

CHAMPAGNE &
COCKTAIL LOUNGE

LUXE FINGERFOOD
FREE PARKING TAXI SERVICE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

Zaterdag 21 april, 22:00 - 04:00 uur
Tickets € 18,50 (deur € 25,00)

Minimum leeftijd 21 jaar

IN2DANCEIN2DANCE
FOR THE LOVE OF HOUSE

ZATERDAG 21 APRIL VAN 22.00 TOT 04.00 UUR
TICKETS € 18,50 (DEUR € 25,-)

MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/INTODANCE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

ZATERDAG 21 APRIL
TICKETS € 18,50

VOLG ONS OP FACEBOOK

T. 023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

l a n d g o e d  d u i n  e n  K r u i d b e r g

Zomerwerk?
DenK! 

Keuken of Bediening

* Met uitzondering van lopende acties. Vraag naar de overige voorwaarden in de bouwmarkt. 

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

MM2045_wt_adv_A4staand.indd   1 28-03-12   14:15

KOM NAAR ONZE

SPECIALE VIP 
AVOND

zie advertentie
elders in deze krant

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT  IJmuiden • Tel. 0255-510543
IJmuiden@multimate.nl • www.multimate.nl

Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl

Vrijdag 
koopavond

Zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

U komt toch ook?
Want samen
bereik je meer!

Zie bericht elders in deze krant.

Dé raamdecoratiespecialist
van Velsen en omstreken

www.gordĳ nateliervenice.nl

ZIE ONZE ACTIE IN DE REDACTIE
ELDERS IN DEZE KRANT

Kennemerlaan 77a  IJmuiden
telefoon 0255 577 366 / 06 346 33 154

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & 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:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke 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: Apotheek ‘t Sant, Fresias-
traat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
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

Rust, goed eten en lekker weer

Lente in Franse Corrèze
Regio - Hoewel je het weer niet 
op bestelling kunt krijgen kunnen 
we met zekerheid zeggen dat de 
lente in de Franse Corrèze in de-
ze periode gelijk al bijna zomers 
is. Lente in de Corrèze, de streek 
waar de mooie rivier de Dordog-
ne doorheen stroomt, is zeer aan-
genaam. Op 1000 km van Am-
sterdam ligt in deze gemoedelij-
ke streek het pittoreske dorpje 
Saint Cirgues La Loutre. Wie van 
de nog niet zo heel erg toeristi-
sche Corrèze wil genieten is van 
harte welkom bij het enige pen-
sion van het dorp: Auberge des 
Ruines de Merle. Voel u thuis om-
ringd door de echte Franse ge-
moedelijkheid. Auberge des Rui-
nes de Merle is een pension dat 
de sfeer van de jaren vijftig ademt 
maar wel van de gemakken van de 
moderne tijd is voorzien. Zo over-
nacht u in een van de zes kamers 
met luxe badkamer, geniet u van 
heerlijke streekproducten en wijn 
uit de omgeving en kunt u tal van 

kanten op in de omgeving. Houdt 
u van wandelen, fietsen (de auber-
ge wordt gerund door een fervent 
fietsliefhebber), paardrijden of vis-
sen? Dan is deze authentieke ‘stek’ 
zeker iets voor u. Wie liever toert 
door de omgeving met prachtige 
weggetjes komt ook aan zijn trek-
ken. Stuwdammen, lieflijke dorp-
jes en ook interessante steden lig-
gen op u te wachten. Vergeet ook 
zeker de Ruines des Merles niet. 
Een indrukwekkend oud slot dat al 
honderden jaren het décor vormt 
in dit groene gebied. De eigenaar 
van Auberge des Ruines de Mer-
le is een Nederlander die al enige 
jaren in Frankrijk woont. Jan Kin-
kel heet zijn gasten van harte wel-
kom en vertelt u desgewenst alles 
over dit mooie stukje onvervalst 
Frankrijk.
Op het terras of in de heerlijke tuin 
desgewenst, onder het genot van 
een koel glas wijn of bier. Zie ad-
vertentie elders in deze krant of zie 
www.aubergedemerle.com.

Bad Penny in Stagecafé
IJmuiden - Bad Penny komt uit 
de voormalige DDR en bestaat in-
middels al 14 jaar. De band is be-
gonnen als Rory Gallagher Tribu-
te band, maar heeft het repertoi-
re flink uitgebreid met nummers 
van onder andere Willy Dixon, 
Bob Dylan, Neil Young et cetra, 
dit alles uitgevoerd met eigenzin-
nige Bad Penny-composities, wat 
inhoud dat het geen één-op-één 
covers zijn. 
Overal in Europa waar de band 
optreedt, of dat nou in Ballys-

hanon is of kleinere pubs, podia 
en festivals, laten de Penny’s een 
diepe indruk achter. 
Pulserende muzikale energie, folk 
met een emotionele lading, blues-
rock, ACDC met accordeon in up-
tempo, die je in je oren en be-
nen voelt en je ziel beroert en in 
je hart gesloten wordt. Bad Penny 
heeft inmiddels drie cd’s op hun 
naam staan, de vierde is onder-
weg. Het stage café in het Witte 
Theater begint om 17.30 uur. De 
toegang is gratis.

Kermis in IJmuiden 
deze vrijdag van start 
IJmuiden - Er staan weer diverse 
attracties opgesteld op het Kenne-
merplein. Zoals de botsauto’s, de 
Spin, het Reuzenrad, buggy’s, de 
draaimolen, oliebollenkraam en-
zovoort. Voor de kleintjes is er na-
tuurlijk ook weer touwtje trekken 
en eendjes vangen. Terwijl voor de 
grotere jeugd de Lucky Crane en 
Jackpot aanwezig is.

Verder in deze krant zijn er ook 
weer kortingsbonnen aanwe-
zig. Dus knip ze uit voor een extra 
goedkope kermis.
De openingstijden zijn van vrijdag 
tot en met donderdag om 15.00 
uur, zaterdag, woensdag en zon-
dag 14.00 uur. Op Koninginnedag 
(de laatste dag) zal de kermis al 
om 11.00 uur geopend zijn.
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19-04: secretaressedag
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Tandprothetische praktijk 
Jorritsma houdt open dag
Santpoort-Zuid - Tandprothe-
tische praktijk Jorritsma is het 
adres voor iedereen die een ge-
bitsprothese nodig heeft. Daar-
bij hoeft men overigens niet al-
leen aan kunstgebitten te den-
ken, aldus Jorritsma. Hij maakt 
ook deelprotheses, in de volks-
mond beter bekend als plaatjes.
Het grote voordeel van Jorritsma 
is dat hij niet alleen tandtechni-
cus is, maar ook tandprotheti-
cus. “Dat is een extra opleiding 
die ik heb gevolgd”, vertelt hij, 
“Het houdt in dat ik niet alleen 
protheses maak, maar ze ook 
bij cliënten kan aanmeten.’’ Jor-
ritsma ziet het als een voordeel 
dat degene die de prothese aan-
meet deze ook zelf vervaardigt. 
Men kan zonder verwijzing van 
een tandarts terecht bij Jorrits-
ma. Vanuit de basisverzekering 
wordt een volledige prothese 
voor 75% vergoed. De cliënten 
die bij Jorritsma komen krijgen 
niet te maken met administratie-
ve rompslomp. Want alle reke-

ningen gaan rechtstreeks naar 
de zorgverzekering. Ze hoeven 
alleen een eventuele eigen bij-
drage te betalen. Reparaties en 
aanpassingen aan de protheses 
worden volledig vergoed. Ook 
daarvoor kunnen mensen te-
recht bij Jorritsma’s praktijk. 
,Na verloop van tijd gaan de ka-
ken slinken, waardoor de pro-
these los gaat zitten. Dan is het 
nodig de prothese op te vullen. 
Veel mensen kiezen voor im-
plantaten om een loszittende 
prothese te voorkomen. Jorrits-
ma ziet het steeds meer in zijn 
praktijk. ,,Hiervoor hebben wij 
vaste verwijsrelaties met tand-
artsimplantologen en kaakchi-
rurgen.’’ 
Ga naar de open dag op zater-
dag 21 april voor een vrijblijvend 
consult omtrent uw (huidige) 
kunstgebit en laat u informeren 
over de mogelijkheden. Loca-
tie; Bloemendaalsestraatweg 89, 
2082 GC Santpoort–Zuid, 023 
-5379928.

Multimate rolt rode loper 
uit voor pashouders

IJmuiden - Met het buitensei-
zoen voor de deur, organiseert 
Multimate bouwmarkt een spe-
ciale avond voor de houders 
van de Multipas. Op vrijdag-
avond 20 april wordt letterlijk 
de rode loper uitgerold om de 
pashouders welkom te heten. 
Tijdens deze ‘VIP-avond’ pre-
senteert Multimate alle klus-
materialen voor het buitensei-
zoen er vinden diverse activitei-
ten plaats, zoals een spectacu-
laire verloting van mooie artike-
len en het complete Weber-as-
sortiment wordt gepresenteerd. 
Het voorjaar is bij uitstek ge-
schikt om de handen uit de 
mouwen te steken. Multima-
te presenteert een compleet 
tuinassortiment, zoals tuinhout, 
tuingereedschap, hogedrukrei-
nigers, buitenzonwering en de-
coratieve tuinartikelen. Met het 
oog op het voorjaar is het aan-
bod hordeuren en –ramen ver-

nieuwd, zodat u ook in huis 
kunt genieten van het voorjaar, 
zonder last te hebben van in-
secten.
Niet alleen buiten, maar ook 
binnen wordt er in het voorjaar 
flink geklust. Hoe kan er wor-
den behangen, zonder dat al-
les onder het plaksel komt? 
Er wordt tijdens deze demon-
stratie voorgedaan dat ieder-
een kan behangen zonder al te 
veel poespas. De medewerkers 
van Multimate geven bij de de-
monstratie deskundige infor-
matie en advies. De demonstra-
tie wordt gehouden tot 19.00 tot 
21.30 uur.
Wat heeft betrekking met op de 
historie van IJmuiden? Is het 
Piertje en Sluisje of toch Bik & 
Arnold? Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck komt het zelf aan u tonen. 
Tijdens de VIP-avond beloont 
Multimate haar ‘VIP-klanten’ 
met een korting van vijf euro. In
de uitnodigingskaart is boven-
dien een kortingsbon van twin-
tig procent opgenomen, die vrij-
dagavond ingewisseld kan wor-
den. Deze uitnodigingskaart is 
huis-aan-huis verspreid.
Bovendien ontvangen de Mul-
tipashouders een handig kniel-
kussen cadeau om in de tuin 
te gebruiken bij het tuinieren. 
Klanten die nog geen Multipas 
hebben, zijn ook welkom: tij-
dens de VIP-avond kunnen zij 
deze pas aanvragen en direct 
als VIP profiteren.
De VIP-gasten worden vanzelf-
sprekend verwend met hapjes 
en drankjes. Ook wordt deze 
avond muzikaal begeleid door 
niemand minder dan Guus van 
den Berghe. De avond vindt 
plaats op vrijdag 20 april van 
19.00 tot 22.00 uur.

Paaseieren zoeken voor 
het goede doel: Jason
Velserbroek - Kinderen van de 
Krommeweid helpen een ge-
handicapt kind op de Kromme-
weid. De buren van Jason hel-
pen met de sponsoring van de 
dolfijntherapie.
Jason, één van de kinderen op 
De Krommeweid te Velserbroek,  
heeft een handicap, het Rubin-
stein Taybi Syndroom. Stichting 
Support 4 Specials maakt het 
mogelijk om voor kinderen met 
een handicap zogenaamde dol-
fijntherapie te volgen. Omdat 
deze therapie behoorlijk veel 
geld kost hadden de buren van 
Jason,  het initiatief genomen 
om een steentje bij te dragen.
Dat deden ze middels een 
Paasei zoek actie. Op twee-
de paasdag meldden zich 30 
buurkinderen om zoveel mo-
gelijk eieren te verzamelen. Elk 
gevonden ei leverde geld op. 
Voor de vinder van het gou-

den paasei wachtte een klei-
ne verrassing. Nadat het start-
schot had geklonken rende ie-
dereen een kant op. Sommige 
kinderen hadden een prachtig 
paasmandje versierd waar alle 
paaseieren in konden. Alle ou-
ders (ook aanwezig ondanks 
het vroege tijdstip van 9.00 uur) 
genoten van een heerlijk kop-
je koffie. Nadat het eindsignaal 
was afgegeven kon er met tel-
len worden begonnen. Dit viel 
niet tegen, want uiteindelijk is 
er een kleine 400 euro opge-
haald. Voor een kind door een 
kind.
De ouders van Jason bedank-
ten iedereen waarna iedereen 
naar huis ging, met de eieren. 
Wilt u ook een bijdrage leve-
ren aan dit goede doel dan kan 
dat door uw donatie te storten 
op girorekening 3853372 t.n.v. 
Support4specials www.2s4s.nl.

IJmuiden - Zaterdag 21 april 
wordt van 09.00 tot 15.00 uur 
weer een rommelmarkt georga-
niseerd bij woonvoorziening De 
Regenboog (hoek Schiplaan/
Planetenweg). De opbrengst is 
voor een dagje uit met de ver-
standelijk gehandicapten. Ge-
bakken vis en koffie met cake 
staat klaar, kom gezellig langs.

Rommelmarkt

Markt in 
Bibliotheek
Velserbroek - Bibliotheek Vel-
sen begint het voorjaar goed! In 
samenwerking met Stichting Wel-
zijn organiseert Bibliotheek Vel-
sen op zaterdag 21 april tussen 
11.00 en 15.30 uur een informa-
tiemarkt over creatief tuinieren op 
de vierkante meter. Of u nu een 
bescheiden balkontuintje heeft of 
een landgoed, zij geven u alle ge-
reedschappen om een bloeiende 
lente tegemoet te gaan. U leert 
bijvoorbeeld om een realistische 
planning te maken en creatieve 
oplossingen te verzinnen die voor 
uw situatie van toepassing zijn. 
Een greep uit het aanbod: u leert 
de natuur in uw tuin kennen met 
het Pieter Vermeulen Museum of 
u gaat aan de slag met heerlijke 
barbecuerecepten. Uiteraard kunt 
u op deze dag uw vragen stellen 
én uw tips uitwisselen met ande-
re bezoekers. Een belangrijk on-
derdeel van het programma is 
dan ook de bijbehorende stekjes-
markt. De afgelopen weken zijn in 
Velserbroek setjes plantzaden uit-
gedeeld met de uitnodiging om 
deze thuis te gaan planten en de-
ze ‘stekjes’ op de markt onderling 
te ruilen. Zo wordt u een figuur-
lijk kijkje over de schutting aan-
geboden en zetten wij gezamen-
lijk Velserbroek in bloei. Zie ook 
www.bibliotheekvelsen.nl.



pagina 6 19 april 2012

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Donderdag 19 april
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneengroep Maas-
tricht ‘Gevallen van Alledaagse 
waanzin’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Isbells en Renée. 
20.30 uur. Toegang 12,50. Om 
24.00 uur: LOS! Toegang 5,-, gra-
tis voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Marble Fawn. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 20 april
Kermis Kennemerlplein IJmui-
den. Geopend op vrijdag en don-
derdag om 15.00 uur, woensdag, 
zaterdag en zondag 14.00 uur. 
Koninginnedag 11.00 uur.
Privé voetbaltraining voor jon-
geren tussen 12 en 15 jaar van 
trainers AZ. Sportcomplex Ter-
rasvogels Santpoort-Zuid. Van 
16.00 tot 18.00 uur.
‘Vip-avond’ voor pashoudes van 
Multimate IJmuiden. Van 19.00 
tot 22.00 uur.
SC Telstar-FC Volendam. Aan-
vang 20.00 uur.
Concert Ensemble La Grenouille 
in de Waalse Kerk, Begijnhof 30 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film Süskind. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: King Jack en The Ap-
plejacks. 20.30 uur. Toegang 8,-. 
Café: Minor Operation Bookings: 
Not Afraid, the Real Danger en 
Karel Anker & De Joden. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 21 april
Open dag bij Tandprothetische 
praktijk Jorritsma, Bloemendaal-
sestraatweg 89 Santpoort-Zuid.
Rommelmarkt bij De Regen-
boog, hoek Schiplaan/Planeten-
weg. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Informatieochtend bij Roeiver-
eniging De Stern, Sluiseiland 38 
IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur.
Fancy fair bij basisschool De 
Zandloper, Eenhoornstraat 171 
IJmuiden. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Bloemencorso in Haarlem.
Informatiemarkt over creatief 
tuinieren op de vierkante meter 
in Bibliotheek Velserbroek. Van 
11.00 tot 15.30 uur.
Open dag op Sportpark roos-
wijk in Velsen-Noord. Van 12.00 
tot 17.00 uur.
Bazaar in Huis ter Hage, Lode-
wijk Deijssellan 254 Driehuis. Van 
13.00 tot 16.00 uur.
NPZK: Lekker Lang Lopen. Van 
13.00 tot 17.00 uur. De wande-
ling loopt door Santpoort-Noord, 

Duin en Kruidberg. Reserveren 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of 023-5411123. Kosten 4,-.
Gildewandeling Frederik van 
Eeden met stadsgids Paul van 
der Pol. Start bij terras La Pla-
ce (Dreefzicht) om 14.00 uur. 
Aanmelden verplicht via 06-
16410803 tussen 9.00-10.00 uur 
en 18.00-19.30 uur.
NPZK: Op zoek naar theekrui-
den met IVN Natuurgids Yneke 
Betting. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Meer informatie: 023-5254995, 
www.ivn.nl/zuidkennemerland/
Praiseavond in de E.G. De 
Stadskerk, Gijzenveltplantsoen 
32 IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 
uur.
Het Nederlands Komedie The-
ater presenteert ‘Land of Ho-
pe and Glory’ in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Brederode Daltonschool or-
ganiseert een benefi etoptreden 
voor weeskinderen in Kathman-
du. Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis.
In2Dance bij Snowplanet in Vel-
sen-Zuid. Van 22.00 tot 04.00 uur. 
Zie www.facebook.com/intodan-
ce.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Odonis Odonis, Barn 
Owl, Those Foreign Kids. 20.00 
uur. Toegang 7,50. Café: The Os-
cillation, Hayvanlar Alemi. 21.30 
uur. Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: 90’s Now! 23.00 uur. Toe-
gang 12,- vanaf 18 jaar.

Zondag 22 april
Vogels kijken op Landgoed 
Elswout van 08.00 tot 10.00 uur. 
Meer info: 06-31305324 en www.
ivn.nl/zuidkennemerland/
Klaverjassen in Café Kam-
perduin, Bik en Arnoldkade 12 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur. 
Deelname 8,50 incl. lunch.
Bloemencorso in Haarlem.
Lezing met als thema: ‘Vragen 
maakt vrij’. 
Door drs. Willem van der Mei-
den in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Orgelconcert in kerkelijk cen-
trum Het Kruispunt, Zonbastion 3 
Velserbroek. Aanvang 11.00 uur.
Dressuurdag bij Hippisch Cen-
trum Velsen, Velsen-Zuid. Vanaf 
11.00 uur.
Lammetjesdag van 11.00 tot 
16.00 uur op boerderij de Ko-
ningshoeve. Kerkweg 33 Spaarn-
dam.
VG Koffi econcert met IJmui-
der Harmonie en Harmonieka-
pel Oud Goud bij Soli aan de Ha-
gelingerweg 321 in Santpoort-
Noord. Aanvang 12.00 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film Süskind. Aanvang 
14.30 uur. Om 17.30 uur Bad Pen-
ny tijdens Stage Café.
Open middag Welfare kliniek, 
Duinlustweg 16 in Overveen voor 
(ex)borstkankerpatiënten. Van 
15.00 tot 18.00 uur.
Opening tentoonstelling Pe-
ter Balm bij Parterre aan de To-
renstraat 7 in Velsen-Zuid. Om 
16.00 uur.

Maandag 23 april
Vijverlezing bij A.S. Tropica op 
sportcomplexx Rooswijk in Vel-
sen-Noord. Aanvang 20.00 uur, 
geopend om 19.30 uur.

Dinsdag 24 april
Wijncursus voor gevorderden 
door Maaike Tromp, Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Inschrijven 
kan via de winkel of via maaike@
maaiketromp.nl.
Cursus jeugdvissen bij Hengel-
sportvereniging Velsen in De Koe 
in Velserbroek. Aanvang 19.00 
uur. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Mama!’ Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film Süskind. Aanvang 
20.30 uur.

\\ Woensdag 25 april
Wijkschouw IJmuiden West van 
14.00 tot 15.30 uur.
Jaarvergadering Huurdersraad 
in zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Kaarslichtlezing op Ruïne van 
Brederode over drie generaties 
Landschapsarchitecten van fa-
milie Zocher. Aanvang 20.00 uur.
Eerste Haarlem Night Skate. 
Start 20.00 uur bij de IJsbaan in 
Haarlem. Finish 22.00 uur bij de 
IJsbaan.
Stadsschouwburg Velsen: 
Kristel Zweers in ‘Puur’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sanne Vogel in ‘Docu-
ment’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Hit me TV, Minus the 
Tiger. 20.00 uur. Toegang 8,-.

Donderdag 26 april
Historischa wandeling met gil-
degids Ciska van den Beldt langs 
verschillende monumenten in 
de richting van de Bakenesser-
buurt. Vertrek 14.00 uur vanuit 
kaartjeshal Stationsplein Haar-
lem. Aanmelden verplicht via 06-
16410803 tussen 9.00-10.00 uur 
en 18.00-19.30 uur.
Jaarmarkt bij basisschool De 
Klipper, Orionweg 576 IJmuiden. 
Van 16.00 tot 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Pierre Bokma in ‘Oom Wanja’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Beyond’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar. Café: Jeff Lang. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Verkeerde naam bij 
prachtige duinfoto
Velsen - De foto hiernaast 
stond vorige week bij het arti-
kel ‘IJmondse fi etstocht in te-
ken van voorjaar’. Ten onrechte 
werd vermeld dat de foto was 
gemaakt door persfotograaf 
Ko van Leeuwen. Bij het her-
plaatsen van het artikel heeft 
de redactie verzuimd zijn naam 
te vervangen door die van de 
echte fotograaf: de heer J.A. 
Meij uit IJmuiden. In 2007 was 
hij één van de winnaars van de 
fotowedstrijd ‘De IJmond op 
haar mooist’ van IJmond Veel-
zijdig. Zodoende was de foto in 
ons archief terecht gekomen. 
(foto: J.A. Meij)

Mandy Huizinga wint 
SVIJ F3 Topper Trofee
IJmuiden - Mandy Huizinga is 
winnaar geworden van de Alwin 
Schweitzer SVIJ F3 Topper Trofee 
2011/2012. Tijdens de telling van 
de stemming was snel duidelijk 
dat een overgroot gedeelte van de 
stemmers gekozen had voor top-
per Mandy, en terecht. Dankzij 
haar haar onverzettelijkheid, spor-
tiviteit, vrolijkheid en het feit dat 
ze zich super staande houdt tus-
sen tien binken heeft ze de eer-
ste editie van deze prijs op haar 
naam geschreven. Uit de han-
den van topsponsor Alwin ontving 
ze een mooie bokaal en medail-
le. Van harte gefeliciteerd Mandy! 
De leiding en alle spelers van F3 
zijn reuze trots op je!  De tweede 
plaats moest worden gedeeld door 
Mitchel, Julian, Boy, Niek, Sander, 
Ferris, Sven, Daan, Sem en Mats. 
Deze toppers ontvingen van Alwin 

een mooie medaille. Uiteraard ook 
jullie gefeliciteerd met deze mooie 
tweede plaats!
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Nog bijna tien
dagen onbestendig
De afgelopen jaren grossier-
de de maand april veelal in uit-
gesproken voorzomers weer. 
Zo hadden we deze week exact 
vijf jaar geleden bijna 30 gra-
den op de thermometers in de 
IJmond.
April 2007 werd uiteindelijk de 
allerdroogste, allerzonnigste en 
warmste grasmaand ooit. Het 
was in dat jaar rond half april 
al een drukte van belang op de 
stranden. Dit jaar beleven we 
eindelijk weer eens een ouder-
wetse aprilmaand zoals in de 
jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw.

De rest van de week, het 
weekend en volgende week 
blijft het wisselvallig met perio-
diek regen of enkele buien. Het 
blijft ook nog aan de tamelijk 
koele kant.
Weliswaar wordt het iets zach-
ter en de extreem koude nach-
ten (regionaal tot bijna -10 gra-
den afgelopen dinsdagnacht) 
zijn we nu wel kwijt. 
Maximaal wordt het een graad 
of 12-13 in de IJmond en tus-
sendoor zijn er ook perioden 
met zon.
De depressies blijven voorlopig 

vrijwel voortdurend gericht op 
het Noordzeegebied. De ver-
zameling fronten laten ons niet 
ongemoeid tot en met tenmin-
ste medio volgende week. 
De hardnekkige voorjaars-
droogte in flinke delen van de 
Benelux en Engeland is nog 
niet voorbij, maar wordt ten-
minste wat verlicht de komen-
de periode. 
Het zit al enige tijd in de weer-
kaarten, de mogelijk sterke stij-
ging van temperatuur vanaf 
27 april.
De depressies lijken dan (voor-
lopig?) voor anker te gaan op 
de Atlantische Oceaan en er 
kan zo ruimte gemaakt worden 
voor een veel zachtere zuide-
lijke luchtaanvoer. In het gun-
stigste geval beleven we dan 
enkele droge en zonnige da-
gen waarbij het kwik naar 20 
graden en hoger oploopt.
Velen zullen hiervoor tekenen 
denk ik. De allerlaatste kaarten 
schrappen de eventuele tem-
peratuurhausse alweer groten-
deels, enfin.
Meer weerinfo via 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Rabobank organiseert Dag van de Samenwerking

‘Samen meer bereiken’
Velsen - Een feestelijke dag 
waarbij de coöperatieve ge-
dachte centraal staat. Dat is 
de kern van de Dag van de 
Samenwerking die Rabobank 
Velsen en Omstreken op za-
terdag 26 mei in samenwer-
king met tientallen organisa-
ties uit het werkgebied van 
de bank organiseert.

,,Dit jaar is door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot Jaar van 
de Coöperatie’’, aldus directie-
voorzitter Mathijs Smit van Ra-
bobank Velsen en Omstreken. 
,,Wij grijpen deze gelegenheid 
aan om een breed publiek ac-
tief kennis te laten maken met 
de coöperatieve grondslag van 
de Rabobank. De kern van een 
coöperatie is samenwerken om 
dingen voor elkaar te krijgen. 
Op de Dag van de Samenwer-
king laten wij zien wat je in een 
gemeenschap kunt bereiken als 
je samenwerkt. En welke rol Ra-
bobank daarin kan spelen. Wij 
gaan samen met onze leden, 
medewerkers en tientallen or-
ganisaties en bedrijven uit de 
regio de uitdaging aan om in-
spirerende ideeën te realiseren 
die bijdragen aan de gemeen-
schap van Velsen, Haarlem-
merliede en Spaarndam. De-
ze uitdaging past bij de Rabo-
bank. De coöperatieve gedach-
te zit tenslotte al vanaf onze op-
richting in 1896 in ons dagelijks 
handelen.’’
Achter de schermen zijn vier 
themagroepen - Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen, 

Spel, Wonen en Zorg - druk be-
zig met het realiseren van idee-
en die bijdragen aan de samen-
leving waarin wij wonen, wer-
ken, ondernemen en leven. Met 
ludieke, creatieve en informatie-
ve activiteiten als sportclinics, 
een doolhof, een koe melken of 
een mini-woonfair proberen zij 
de sympathie van de bezoekers 
te wekken. Iedere bezoeker ont-
vangt virtueel geld waarmee zij 
een idee kunnen belonen. Be-
reikt een themagroep het aantal 
van 2012 munten, dan wordt het 
bedrag door Rabobank Velsen 

en Omstreken verdubbeld. ,,De 
ideeën zijn heel praktisch en 
maatschappelijk relevant’’, aldus 
Smit. ,,Dat belooft veel goeds 
voor zaterdag 26 mei!’’
De directievoorzitter vergelijkt 
het principe van de Dag van de 
Samenwerking met een voor-
beeld van een wielervereniging 
met te weinig leden: ,,Stel, je 
bent voorzitter van een wieler-
vereniging en je wilt leden wer-
ven. Dan kan je zelf gaan adver-
teren, maar je kunt ook contact 
zoeken met de lokale fietsen-
winkel en samen een clinic or-
ganiseren waar je bijvoorbeeld 
in samenwerking met de Rabo-
bank Robert Geesink voor uit-

nodigt. Dat levert nieuwe leden 
op voor de wielervereniging en 
reclame voor de lokale fietsen-
winkel. Dát is het idee achter de 
Dag van de Samenwerking. Sa-
men meer bereiken.’’
Met optredens van Glennis 
Grace en Ralph Mackenbach 
probeert Rabobank Velsen en 
Omstreken een breed publiek 
naar het Tata Steel Stadion te 
trekken. ,,We zijn heel trots dat 
we deze geweldige artiesten 
hebben kunnen vastleggen’’, al-
dus Smit. ,,Voor de jongere be-
zoekers wordt het optreden 
van Ralph Mackenbach vast 
één van de hoogtepunten. De 
komst van Glennis Grace, vorig 
jaar nog uitgeroepen tot beste 
zangeres van Nederland, geeft 
de Dag van de Samenwerking 
de extra glans die het verdient. 
Jurre van der Linden, winnaar 
van het VISGala, treed ook op. 
Het VISGala is een talentenjacht 
waaraan vrijwel alle middelba-
re scholen uit Velsen deelne-
men. Dit gala is mede mogelijk 
is gemaakt door Rabobank Vel-
sen en Omstreken. En dan is er 
natuurlijk ook nog het eenma-
lig Groot Rabobank Voetbalkoor 
en zijn er optredens van bands 
als Stijl Achterover en Garden of 
Love. Het belooft een groot feest 
te worden.’’
De Dag van de Samenwerking 
vindt plaats op zaterdag 26 mei 
in het Tata Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid. Iedereen is van har-
te welkom! De toegang is gra-
tis. Zie ook www.rabobank.nl/
velsen

Zaterdag eerste editie 
In2dance in SnowPlanet
Velsen-Zuid - Op zaterdag 21 
april wordt in SnowPlanet in Vel-
sen-Zuid een nieuw partycon-
cept gelanceerd: In2dance. Met 
de komst van Erick E, Tettero en 
Rob Boskamp vs Good Old Da-
ve pakt de organisatie meteen 
flink uit.
In2dance richt zich op feest-
gangers die behoefte hebben 
aan een kwalitatief hoogwaar-
dig housefeest met ‘volwassen’ 
extraatjes zoals luxe fingerfood, 
een champagne- en cocktail-
lounge en een betrouwbare 
taxiservice. Daarvoor is SnowPla-
net de ideale locatie.
Headliner van In2dance is Erick 
E (foto). Als resident van House-
quake en Sensation behoeft hij 
nauwelijks introductie. Rob Bos-
kamp en Good Old Dave zijn on-
der andere bekend van de In2dis-
co-feesten in het Velsense Thalia 
Theater. Tettero is regelmatig te 
vinden in Club Air in Amsterdam 
en Club Stalker in Haarlem. De li-
ne-up wordt compleet gemaakt 
door Sick Individuals, twee jon-

ge dj/producers die volgens ken-
ners bezig zijn aan het jaar van 
hun grote doorbraak.
Tickets kosten 18,50 euro en zijn 
verkrijgbaar via de Facebook-pa-
gina van In2dance en bij Snow-
Planet in Velsen.-Zuid, de Jutter/
de Hofgeest in IJmuiden, Brede-
rode Sport in Santpoort-Noord 
en Hair-In in Velserbroek. Aan de 
deur kost een kaart 25 euro. De 
minimum leeftijd is 21 jaar. Zie 
ook www.snowplanet.nl. (foto: 
Mike Breeuwer)

Boek gepresenteerd 
tijdens voorspeelavond
Velsen-Zuid - Tijdens de voor-
speelavond van donderdag 12 
april is het boek ‘Elf composities 
voor trompet en piano’ officieel 
gepresenteerd. Mark Moene com-
poneerde samen met zijn trompet-
leraar Frank Anepool de elf solo-
stukken. De trompetleerlingen van 
Kunstencentrum Velsen voerden 
alle stukken uit. De originele com-
posities werden op een gloedvol-

le manier ten gehore gebracht. Het 
boek kan besteld worden via www.
trompetmuziek.nl en kost 19,90 
euro (exclusief verzendkosten). 
Hier is ook een voorproefje van het 
werk te vinden. Het boek bestaat 
uit een trompetdeel en een piano-
deel. Ook is er een cd bij waarop 
alle stukken als voorbeeld staan 
en waarmee geoefend kan wor-
den met de pianobegeleiding.

IJmuiden - In de Centrale Bibli-
otheek aan het Dudokplein kan 
men, de gehele maand april, de 
olieverfschilderijen van mevrouw 
A. van Bodegraven-Rooze bewon-
deren. Als inwoner van de gemeen-
te Velsen en oud-lid van de schil-
dersclub Velserhooft is haar werk 
geïnspireerd op de nabije zee. Zo 
schildert ze onder andere storm-
achtige impressies van de Noord-
Hollandse kustlijn. Ze rijdt dan ook 
graag naar IJmuiderslag om even 
naar haar geliefde zee te kijken en 
te genieten van de rust. Diezelfde 
gemoedstoestand vinden we ook 
terug in de rustieke Franse verge-
zichten uit de expositie. 

Expositie in 
Bibliotheek
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Vooruitlopend op de ‘Streetleague’

Buurtvoetballers krijgen 
vrijkaarten voor Telstar
Velsen - Jongeren die regel-
matig voetballen op het kunst-
grasveldje aan de Wieringeraak 
in Velserbroek of het Cruijff 
Court in IJmuiden, hebben 
een cadeautje gekregen van 
de stichting Telstar Thuis in de 
Wijk. Zij ontvingen vrijkaarten 
voor een van de laatste twee 
thuiswedstrijden van Telstar in 
dit seizoen op 6 of 20 april.
De vrijkaartenactie was be-
stemd voor de deelnemers aan 
de sportactiviteiten, die wor-
den georganiseerd door de 
Buurtsport-medewerkers van 
Stichting Welzijn Velsen. De-
ze jongerenwerkers zijn ook 
betrokken bij een van de eer-
ste maatschappelijke projec-
ten van de eind vorig jaar op-
gerichte stichting Telstar Thuis 

in de Wijk. Samen met het jon-
gerenwerk, de woonconsu-
lenten en de combinatiefunc-
tionarissen van SportSupport 
heeft Telstar Thuis in de WIjk 
een zogenaamde Streetleague 
in voorbereiding. Naar voor-
beeld van soortgelijke projec-
ten in andere gemeenten met 
betaald voetbalclubs, wil deze 
‘Streetleague’ een voetbaltoer-
nooi voor jongens én meisjes 
combineren met het bevorde-
ren van de leefbaarheid in de 
wijken. 
Hierbij worden ook spelers en 
trainers van Telstar ingezet. 
Binnenkort volgt meer informa-
tie over de Streetleague, die de 
komende zomer van start moet 
gaan en zich richt op jongeren 
van twaalf tot zeventien jaar.

Open dag sportpark 
Rooswijk 21 april
Velsen-Noord - Sportpark Roos-
wijk houdt op zaterdag 21 april 
tussen 12.00 en 17.00 uur een 
open dag. Op sportpark Roos-
wijk bevinden zich de volgen-
de verenigingen: FC Velsenoord 
(voetbal), TC de Gieteling (tennis), 
HCV ’90 (handbal), HSV Rooswijk 
(honk- en softbal), FCC Wijkeroog 
(fietscross), MCK (modelbouw), 
PHDV (honden) en AS Tropi-

ca (aquarium). Tussen 12.15 en 
14.15 en 14.45 en 16.45 uur kan 
er mee worden gedaan aan een 
sportronde, waarbij aan alle spor-
ten kan worden deelgnomen. Er 
kan van tevoren worden opgege-
ven via sportparkrooswijk@hot-
mail.com of er kan op de dag zelf 
worden ingeschreven. Deelname 
is gratis, sportpark Rooswijk be-
vindt zich aan de Rooswijkerlaan.

Recentelijk is de hele gemeen-
te vol gezet met van die spuug-
lelijke en ongewenste reclame-
borden langs de weg. Sowieso 
bespottelijk dat er geprobeerd 
wordt om automobilisten zoveel 
mogelijk af te leiden met onzin-
nige reclames, maar buiten dat 
is het natuurlijk omgevingsver-

vuiling van de bovenste plank. 
Weer een actie van de gemeen-
te om geld te genereren? Wat 
vinden andere bewoners ei-
genlijk?
Wat mij betreft: Gauw wegha-
len!

E. Manshanden, Velsen

Nieuwe sponsors voor 
zaalteam IJmuiden 9
IJmuiden - Na maanden van on-
derhandelingen, is het de man-
nen van het zaalvoetbalteam van 
IJmuiden 9 dan toch gelukt om 
twee nieuwe sponsors aan de 
haak te slaan. Slijterij De Dranke-
nier en Kraaijveld Installatietech-
niek, zijn bereid gevonden om dit 
dreamteam van de zaaltvoetbal-
tak van v.v. IJmuiden te voorzien 
van een compleet nieuwe outfit.
Ron Wilmink en Rob Kraaije-
veld, respectievelijk eigenaar van 
De Drankenier en Kraaijveld In-
stallatietechniek, waren zo on-
der de indruk van dit team dat zij 
hun enthousiasme en toewijding 
naar deze routiniers niet langer 
onder stoelen of banken wilden 
schuiven. Op bijgaande foto po-
seert het gehele gezelschap te-
vreden en vol trots in de nieu-
we tenues. Staand van links naar 
rechts: Mark van Os, Richard van 
der Steen, Ruud van der Steen en 
Rob Kraaijeveld (sponsor). Voor-
ste rij van links naar rechts: Ron 
Wilmink (sponsor), Mark Re-

ker, Pascal Mooij en Alfred Sloot. 
Good-old Wouter Kossen ont-
breekt op de foto. Opgemerkt 
dient te worden dat de gebroe-
ders van der Steen ten tijde van 
het maken van de foto, persoon-
lijk nog niet helemaal rond waren 
met de sponsors. Dit is dan ook 
de reden dat zij uit alle macht 
de sponsornaam op hun shirt 
te blokkeren. Inmiddels zijn al-
le plooien gladgestreken. 1 april 
bestond Kraaijeveld Installatie-
techniek 4 jaar. Persoonlijk con-
tact en kwaliteit zijn in deze tijd 
erg belangrijk zijn. Regulier lood-
gieterwerk, verwarming en sa-
nitair tot dakbedekking, zink-
werk en complete badkamerre-
novaties behoren allemaal tot het 
pakket van Kraaijeveld Installatie.
Als laatste opmerking moet nog 
worden vermeld dat dit team, in 
nieuwe outfit en in volle glorie, 
gedurende mei en juni is te be-
wonderen tijdens de 42ste edi-
tie van het Zandvoort Zaalvoet-
baltoernooi.

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag zijn wederom alle jeugd-
teams van DKV actief geweest. 
De F1 speelde zeer goed tegen 
Helios, maar verloor helaas met 
5-4. Toch goed van dit team, dat 
keihard vooruit gaat. De E2 gaat 
ook steeds meer vooruit, alleen 
kun je dat niet zien aan de uit-
slagen. Ze verloren van TOP. Die 
overwinning komt binnenkort 
vast wel! De E1 speelde een erg 
goede wedstrijd, volgens coach 
Nicole. Eva onderschepte bij-
voorbeeld veel ballen van de te-
genstander. Helaas scoorde Ro-
da E2 wel een keer en DKV niet. 
De D1 trof in DKV/Victoria een 
sterke tegenstander. De wed-
strijd ging gelijk op, hoewel 
DKV niet altijd even scherp 
was. Loek scoorde drie doel-
punten en Thijs twee en Sver-
re één. Helaas wist de tegen-
partij er meer te scoren, waar-
door er 6-9 op het scorebord 
kwam. De C2 speelde een wat 
zwakke eerste helft tegen Tem-
po C4, maar kwam in de tweede 
helft sterk terug. Er werd 7 maal 
gescoord, waaronder een mooi 
schot van Jaron. 
Het werd 7-10. De C1 speelde 
tegen Tempo C3. Helaas ging 
deze wedstrijd, na een span-
nende slotfase met 3-4 verlo-

ren. De B1, deze voorjaarscom-
petitie ingedeeld met ploegen 
uit Den Haag en Leiden, ont-
wikkelt zich snel. Deze week 
speelde de B1 tegen KZ/De 
Danaïden en moest flink aan de 
bak vanwege het fysieke spel 
van de tegenstander. Gelukkig 
bleek DKV dit ook te kunnen. 
Naast een prachtig doelpunt 
van Kirsten werd er gescoord 
door Jip, Elise, Denise, Matthé 
en Bjarne. Een terechte over-
winning van 10-6.

IJmuiden - De Huurdersraad 
van Woningbedrijf Velsen houdt 
25 april weer haar jaarvergade-
ring. De vergadering begint om 
19.30 uur, in zalencentrum Vel-
serduin, Velserduinplein (ach-
ter de Hema). Zij heten u vanaf 
19.00 uur welkom met een kop-
je koffie/thee. Na de pauze ver-
zorgt Woningbedrijf Velsen een 
voorlichting over woonfraude/
overlast. ‘Hoe werkt het en wat 
kan men als  huurder doen’. Om-
streeks 22.15 uur sluit de avond.

Jaarvergadering 
Huurdersraad

Velsen-Noord - Aquarium- en 
vijververeniging A.S. Tropica ver-
zorgt maandag 23 april voor le-
den en niet-leden een lezing ‘De 
tuinvijver en de vijvertuin’. Aan-
vang 20.00 uur, geopend 19.30 
uur. De nadruk bij deze diale-
zing ligt vooral op het aanleggen 
en inrichten van een smaakvol-
le vijvertuin van gemiddelde af-
metingen. A.S. Tropica is gelegen 
op sportcomplex Rooswijk (circa 
400 meter voor de toegang Tata 
Steel). De toegang is gratis.

Vijverlezing
bij A.S. Tropica

Santpoort-Noord - De eerste 
nachtegalen zijn gearriveerd in 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land! Een van de boswachters 
van Natuurmonumenten meld-
de dit op 13 april. Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland staat be-
kend om de vele nachtegalen. 
Bij het broedvogelonderzoek dat 
in 2011 is gedaan zijn 724 paar 
nachtegalen geteld! Dit is onge-
veer een kwart van alle nachte-
galen in Nederland. Er worden 
meerdere nachtegalentochten 
georganiseerd om naar nachte-
galen te luisteren. Deze excur-
sies starten aan het eind van de 
dag. Als het schemerig wordt, 
worden alle vogels stil. Behalve 
de nachtegaal, die zingt door! De 
excursies zijn op dagelijks van 24 
tot en met 28 april en starten om 
19.30 uur vanaf de ingang Duin 
en Kruidberg. Zie ook www.na-
tuurmonumenten.nl. 

Nachtegalen: 
komt dat horen!
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IJmuiden – The Bike Guru breidt 
zijn service uit. Deze kwaliteitsfi et-
sen- en scooterzaak aan de Plane-
tenweg  is voortaan ook op maan-
dag open. Uiteraard geldt dat ook 
voor de werkplaats. En door uitbrei-
ding van het aantal medewerkers 
kan men de fi ets bijna altijd binnen 
24 uur weer ophalen.

Fietsen wordt steeds populairder in 
Nederland. Steeds meer mensen ver-
plaatsen zich per tweewieler, al dan 
niet gemotoriseerd. Het is niet alleen 
een mooie manier om fi les te vermij-
den, maar door te fi etsen beweeg je 
meer, bouw je conditie op en heb je 
minder last van stress. Bovendien is 
fi etsen door Velsen gewoon leuk: bos-
sen, duinen, strand en water, je bent 
er altijd dichtbij. Maar dan moet je wel 
een goede fi ets hebben.
Bij The Bike Guru worden fi etsen van 
goede Nederlandse merken verkocht: 
Gazelle, Batavus, Sparta en Rih. Eige-
naar Robert Egthuijsen staat op kwali-

teit en heeft met deze merken de beste 
ervaringen. De fi etsen zijn er uiteraard 
in een brede range van modellen, van 
stadsfi ets tot sportfi ets voor de veelei-
sende toerfi etser. Natuurlijk zijn er ook 
elektrische fi etsen te koop bij The Bike 
Guru. De nieuwste modellen zal ook de 
jongere mensen aanspreken. Gazelle 
komt bijvoorbeeld met de Miss Grace, 
een elektrisch aangedreven transport-
fi ets speciaal voor jongedames, vanaf 
€1599,- verkrijgbaar in leuke kleuren.

Ook op het gebied van scooters wordt 
kwaliteit geboden. Vanaf deze maand 
heeft The Bike Guru een primeur in 
de regio: de eerste Nederlandse elek-
trische scooter: eeeeFun. Deze elek-
trische scooter heeft  iets heel bijzon-
ders: een actieradius van ±70 km. De 
eeeeFun scooter is ontworpen door 
een team van Nederlandse designers 
en wordt in Breda geproduceerd. ,,Dit 
is een scooter met uitstekende rij-ei-
genschappen'', weet Robert Egthuijsen 
die de scooter twee maanden heeft ge-

reden. De 'fun' van de eeeeFun slaat 
ook op de uitvoering. Kopers kunnen 
hun eigen scooter 'customizen' door 
het kiezen van kleur, zitting, velgen en 
eventuele prints. Groen rijden is voor 
iedereen en elke smaak. En dit al vanaf 
€1699,-. Stel zelf je eeeeFun samen op 
de gelijknamige website of bij The Bike 
Guru. De scooter wordt met garantie 
en service afgeleverd bij The Bike Guru 
in IJmuiden. Proefrijden kan zeer bin-
nenkort bij The Bike Guru.

The Bike Guru biedt fi etsers en scooter-
berijders prima service. Geen vervoer? 
Uw kapotte tweewieler wordt eventu-
eel tegen een kleine vergoeding opge-
haald. Dat geldt ook als u onbedoeld 
onderweg ergens in de regio strandt. 
Het serviceteam van The Bike Guru 
staat voor u klaar. Zet daarom het tele-
foonnummer van The Bike Guru maar 
vast in uw mobiele telefoon: 0255-
515290. Nieuwe en gebruikte tweewie-
lers vindt u op www.bikeguru.nl

EVEN VOORSTELLEN

Planetenweg 40 • IJmuiden • www.bikeguru.nl • info@bikeguru.nl

The Bike Guru voor � etsen, 
scooters en accessoires

“Onze Servicewagen”
Ook om uw reparatie op te halen.

Wij gaan
vol gas,

6 dagen in de 
week open!

Nooit meer tanken 
met de eeeeFun 

elektrische scooter, 
vanaf € 1699,-
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Duin & Kruidberg
blijft vernieuwen
Santpoort-Noord - Vandaag 
vond de officiële opening plaats 
voor genodigden en belangstel-
lenden van het geheel vernieuw-
de vergadercentrum. Drie verga-
derzalen, vijf vergaderkamers, de 
receptie en vijf landhuiskamers 
zijn de afgelopen periode geheel 
gerenoveerd en voldoen nu aan 
de nieuwste technische eisen 
van deze tijd.
De vergaderruimtes zijn mo-
dern en multifunctioneel inge-
richt wat onder meer betekent 
dat de ruimtes, middels schuif-
wanden vergroot of verkleind 
kunnen worden. Indien de vol-
ledige capaciteit van de verga-
derzalen benut wordt, is er ruim-
te voor diners van zo’n 400 gas-
ten. ,,Bernard Lensink, directeur 
van Landgoed Duin & Kruid-
berg vertelde tijdens zijn wel-
komstwoord: ,,We hebben veel 
aandacht besteed een zowel de 
technische vernieuwing als aan 
de sfeer en de inrichting van de 
ruimtes. We hebben gekozen 
voor een stijl die, naar onze me-
ning,  goed combineert met zo-
wel de authentieke stijl van het 
Landgoed als met de moderne 
uitstraling van de vergaderruim-
tes.’’
De conferentiezalen kunnen 
middels de modernste appara-
tuur wat betreft licht en geluid 
worden geregeld. Evelien Hen-
drikse licht nog toe: ,, Er is zelfs 
een ingebouwd geluidssysteem, 
met HDMI-aansluiting, waar-
door we verzekerd zijn van de 
beste beeld- en geluidsregistra-
tie.” 
Hoewel hij dacht na zijn speech 
van het podium te kunnen ver-
dwijnen werd hij, tot zijn grote 
verrassing, teruggeroepen door 
goochelaar Ronald Moray, die 
hem in een grote, blauwe, man-
tel hees. Als een volleerde goo-

chelaar liet Lensink, uiteraard 
geholpen door de goochelaar 
die zich achter de blauwe man-
tel had verborgen, tot groot ver-
maak van de aanwezigen diverse 
leuke goocheltrucs zien.
Het Landhuis biedt momenteel 
een groot scala aan mogelijkhe-
den waaronder uitgebreide ver-
gadercapaciteiten, een restau-
rant met een Michelinster ‘De 
Vrienden van Jacob’, Brasserie & 
Loungebar DenK en vijf authen-
tieke stijlkamers, 31 landhuiska-
mers en 45 patiokamers. ,,Verder 
bewegen we ons steeds actiever 
op de vrijetijdsmarkt’’, aldus Eve-
lien. ,,Zo openen we op 24 mei 
een beeldententoonstelling in de 
tuin die tot en met september te 
zien is en houden we onder an-
dere op 28 mei, tweede Pinkster-
dag, onze bekende Pinksterjaar-
markt.”
Veel meer informatie omtrent al-
le activiteiten op Landgoed Duin 
en Kruidberg zijn te vinden op de 
website: www.duin-kruidberg.nl. 
(Joop Waijenberg)

Deelnemers fietstocht 
trotseren Hollands weer
Velsen - Hollandser dan afge-
lopen zondag kon bijna niet. 
Een stevige noordoosten-
wind, af en toe een spat re-
gen en imposante wolkenpar-
tijen waar af en toe een wate-
rig zonnetje doorheen prikte 
- dat waren de omstandighe-
den waar de deelnemers van 
de tweede IJmondse bour-
gondische en culturele fiets-
tocht mee te maken hadden. 
Ruim 200 deelnemers lie-
ten zich niet kennen en stap-
ten op de fiets voor een mooi 
rondje door de IJmond.

De route voerde langs Bras-
serie Beeckestijn, Restaurant 
Boschbeek, Landgoed Duin en 
Kruidberg, Holiday Inn IJmui-
den Seaport Beach, Restaurant 
Kop van de Haven en Grand Ca-
fé La Belle. In de horecazaken 
stond voor alle deelnemers een 
smakelijk hapje klaar en kon ge-
proefd worden van een heerlijk 
lentebiertje . Dát was immers het 
thema van deze editie van de 
IJmondse Fietstocht. 
Elke locatie had op eigen wijze 
invulling gegeven aan het cultu-
rele programma. Zo was bij Bos-
chbeek een expositie te zien van 
werk van kunstenares Priscilla 
Plat en werden de deelnemers 
in Restaurant Kop van de Haven 
toegezongen door troubadour 
Ed Citroen. 
Bijzonder was de tussenstop op 
de hoek Heerenduinweg/Gijzen-
veltplanstoen, waar De IJswin-

kel uit Santpoort-Noord een ijsje 
gemaakt van Jopen Adriaan Ro-
sé serveerde. Op die plek zorgde 
het smartlappenkoor van De Kla-
vierschippers - ondanks de snij-
dende wind - voor een enthousi-
aste begroeting van de fietsers. 
Het was een mooie beloning na 
een pittig stukje fietsen door de 
Kennemerduinen.
Deelnemers die het stempel-
boekje in de voorverkoop had-
den gekocht, ontvingen een 
goody-bag ter waarde van 20 
euro. En dat terwijl deelname 
maar 7,50 euro kostte. Wie de 20 
kilometer lange route volbracht, 
ontving een flesje Grolsch Len-
tebok en een gegraveerd glas. 
Bij Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach werd door Visser Twee-
wielers een prachtige fiets van 
Amazing Bikes verloot. De ge-
lukkige winnaar was Arie Lanser 
uit IJmuiden.
Aan het einde van de middag 
waren veel horecazaken volg-
lopen met deelnemers aan de 
fietstocht. De meesten trakteer-
den zichzelf op een welverdiend 
etentje en blikten met veel en-
thousiasme terug op een ge-
slaagde middag. ,,Deze fiets-
tocht laat zien hoeveel moois de 
IJmond te bieden heeft’’, aldus 
één van de deelnemers. 
De volgende editie van de 
IJmonde bourgondische  en cul-
turele fietstocht vindt plaats in 
de herfst. Zie ook www.stich-
tinglekkerstenacht.nl. (foto: Ed 
Geels)

Gordijnatelier Venice 
pakt uit deze lente
IJmuiden - Bij Gordijnatelier Ve-
nice bent u altijd al voordelig uit 
voor uw raamdecoratie, maar nu 
doen ze er nog een stapje bo-
venop. De gordijnspecialist van 
Velsen geeft de komende twee 
maanden met ingang van don-
derdag 19 april tot en met zater-
dag 30 juni op elk vouwgordijn 
25 procent  korting. En al klap op 
de vuurpijl krijgt u bij elk vouw-
gordijn een stalen ketting en tas-
sel naar keuze cadeau.
Uiteraard laat Venice de actie 
van 15 procent korting op de 
rest van de raamdecoratie ook 
gewoon doorlopen. Het inmeten 
en ophangen van raamdecoratie 
is bij Venice gratis. Tevens staan 
zij ook voor u klaar om u van een 
deskundig advies te voorzien. 
Nieuw in het assortiment is het 

up-down vouwgordijn. Vanaf nu 
is het dus ook mogelijk om dit 
vouwgordijn vanaf de bovenkant 
en vanaf de onderkant over het 
hele raam te verdelen. Uiteraard 
kunt u uit het nieuwe ruime as-
sortiment stoffen zelf uw keuze 
maken. De offerte is altijd vrijblij-
vend.
Ook bestaande gordijnen kun-
nen bij Gordijnatelier Venice in 
het eigen atelier achter de win-
kel snel en vakkundig vermaakt 
worden. Eigenaresse Monique 
Venice heeft al twaalf jaar erva-
ring in deze branche.
Snelle levering, service en garan-
tie staan bij Gordijnatelier Venice 
hoog in het vaandel. Ga gerust 
eens een vrijblijvend kijkje ne-
men in deze gezellige winkel aan 
Kennemerlaan 77a in IJmuiden, 

tegenover de apotheek. Bel voor 
informatie met 06-34633154 of 

0255-577366. Of kijk op www.
gordijnateliervenice.nl.

AlpenZusjes 
gaan weer 
bergen 
verzetten
Velsen - Weet u nog? Vorig jaar 
maakten Gerda Vrolijk, Nel Hei-
lig, Pien Hammerstein, Joke van 
der Aar, Marry van der Aar en 
Ellen van Nispen tot Pannerden 
bekend om onder de naam de 
AlpenZusjes de vermaarde al-
penreus Alp d’Huez te gaan be-
klimmen. Drijfveer voor dit avon-
tuur was het inzamelen van geld 
voor de Stichting Tegenkracht: 
de stichting die sporten centraal 
stelt in de strijd tegen kanker; 
die patiënten stimuleert tijdens 
de behandeling toch maar voor-
al te gaan sporten. Waarom? 
Om de onmacht die door kan-
ker ontstaat om te zetten in fy-
sieke kracht met als voornaam-
ste doel: de kwaliteit van het le-
ven voor zowel de patiënt als de 
omgeving zo hoog mogelijk te 
houden. Of de beklimming een 
succes is geworden? Zeker we-
ten. Zowel in sportief als in fi-
nancieel opzicht. De AlpenZus-
jes overbrugden de 13,8 kilome-
ter lange klim met een stijgings-
percentage van 7,9 procent op 
heldhaftige wijze. Ook voor 
2012 hebben de AlpenZusjes 
weer besloten het uitdagende 
gevecht met de in professione-
le wielerkring zo gevreesde berg 
met haar 21 haarspeldbochten 
aan te gaan. Op woensdag 6 
juni gaan zij weer ‘bergen ver-
zetten’ voor anderen. Voor hen 
die een ongelijke strijd leveren 
tegen de ziekte die alleen al in 
ons land jaarlijks 37.000 men-
sen het leven kost. Om ook dit 
jaar weer met succes hun bij-
drage te kunnen leveren in de 
strijd tegen kanker, trainen de 
AlpenZusjes al weer flink op de 
weg of in de sportschool van 
sponsor Careworx in IJmuiden. 
Opgeven is voor het zestal op 
6 juni geen optie. Dat kan ook 
niet als je weet wat kankerpa-
tiënten allemaal moeten door-
maken. Die eindstreep daarbo-
ven op de Alp d’HuZes zal moe-
ten worden gehaald. De Alpen-
Zusjes stoppen heel veel tijd in 
een zwaar trainingsprogramma; 
zij verleggen hun fysieke gren-
zen om straks tijdens de klim te 
kunnen schitteren. Het zou in 
dit verband toch fantastisch zijn 
wanneer u dit onoverwinnelij-
ke damesteam weer wilt onder-
steunen met een financiële bij-
drage. Laat uw gevoel spreken. 
Iedere bijdrage, groot of klein, is 
welkom op bankrekening Rabo-
bank 122.276.280 ten name van 
Goede DoelenCareworx. Graag 
onder vermelding van de Alpen-
Zusjes.
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Westerveld in Driehuis
Eerste crematorium in Nederland

Driehuis - In een heuvel-
achtig duingebied, omge-
ven door schitterende bo-
men en hagen, ligt Be-
graafplaats & Cremato-
rium Westerveld. De be-
graafplaats in Driehuis 
werd rond 1888 aangelegd 
en groeide uit tot een mo-
numentaal gedenkpark dat 
ook een erkend vogelreser-
vaat is. Met het crematori-
um, dat in 1913 als eerste 
in ons land werd gebouwd, 
is Westerveld in Nederland 
uniek op het gebied van 
gedenken en herdenken.

Cremeren mocht vroeger 
alleen bij epidemieën, veld-
slagen en als ketterver-
branding. Rond 1850 gin-
gen in West-Europa voor-
standers van crematie zich 
organiseren. En zo ont-
stond in 1874 de Vereeni-
ging voor Facultatieve Lijk-
verbranding (nu Koninklijke Facultatieve). Eén van de oprichters was Dr. C.J. 
Vaillant. Hij overleed op 27 maart 1914 op 95-jarige leeftijd. De hoogbejaar-
de dokter was in september 1913 nog persoonlijk aanwezig geweest bij de 

opening van Crematorium Westerveld.
Op 1 april 1914 vond op Westerveld zijn 
crematie plaats, de eerste in Neder-
land. Alle gegevens zijn nauwkeurig bij-
gehouden op het formulier van het cre-
matorium, dat als crematienummer het 
nummer ‘1’ draagt. Dr. C.J. Vaillant heeft 
in Nederland de toon gezet. Meer dan 
50 procent van onze bevolking kiest mo-
menteel voor cremeren.

Westerveld is niet alleen bijzonder van-
wege de geschiedenis, maar ook door 
de combinatie van omgeving en dienst-
verlening nu. Zo organiseert Westerveld 
sinds 1994 jaarlijks het Concerto in Me-
moriam, om iedereen de mogelijkheid te 
geven hun dierbaren te gedenken. Het 
programma bestaat elk jaar uit (voorna-
melijk) klassieke muziek, The Last Post 
en de voordracht van een gedicht.

In 2012 wordt het Concerto in Memoriam gehouden op zondag 10 juni, van-
af 14.00 uur. Dit jaar wordt de muzikale invulling verzorgd door het inter-
nationaal bekende Westlands Mannenkoor. De heer Bas Eenhoorn, waar-
nemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord 
van troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met interviews en toe-
spraken veelvuldig in de publiciteit naar aanleiding van de schietpartij in 
winkelcentrum De Ridderhof in zijn gemeente. Iedereen is van harte wel-
kom. Zie ook www.bc-westerveld.nl

Concerto in Memoriam 
op Westerveld

Een heuvelachtig duinlandschap, een monumentale 
uitstraling in combinatie met  moderne dienstverlening 
en het eerste crematorium van Nederland: 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Jaarlijks organiseert Westerveld in het gedenkpark 
een bijzonder herdenkingsconcert. Ook dit jaar 
is iedereen van harte welkom op zondag 10 juni 
om 14.00 uur. Dit Concerto in Memoriam wordt 
door Westerveld georganiseerd om mensen een 
mogelijkheid te bieden hun dierbaren te gedenken. 
Dit jaar verzorgt het (internationaal) bekende 
Westlands Mannenkoor de muzikale invulling. De 
heer Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van 
Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord van 
troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met 
interviews en toespraken veelvuldig in de publiciteit 
naar aanleiding van de schietpartij in winkelcentrum 
De Ridderhof in zijn gemeente.

 Kijk voor de mogelijkheden op 
www.bc-westerveld.nl  

Iedere plechtigheid is uniek. Door goed 
gastheerschap en hoogwaardige dienstverlening 
streven wij te voldoen aan alle wensen, zowel 
tijdens de plechtigheid als bij de condoleance. 
Nabestaanden weten wat bij de overledene past, 
bijvoorbeeld sober en ingetogen of juist zeer 
uitbundig. Bij de condoleance kan dit koffi e met 
een koekje, cake of broodje zijn. Maar ook het 
uitbrengen van een toost met champagne, wijn en 
luxe hapjes is mogelijk. Heel veel wensen behoren 
tot de mogelijkheden en zijn bespreekbaar. Onze 
medewerkers denken graag met u mee.  

Herdenkingsconcert, zondag 10 juni 2012

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Sober of uitbundig

adv(W)218x140mm -CIM2012.indd   1 16-04-12   17:06

Dr. C.J. Vaillant
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Alice Loeters
        persoonlijke uitvaartzorg

’De levenskunst van afscheid nemen’
 
Vanuit ons hart, met warme betrokkenheid en kennis van zaken,
regelen wij in nauwe samenspraak de begrafenis of crematie.
Uitgangspunt hierbij is, dat vrijwel alles mogelijk is.
Op elk te bespreken onderdeel kunt u uw eigen ideeën waarmaken.

U krijgt te maken met steeds dezelfde persoon die de uitvaart
begeleidt. Het voordeel hiervan is dat zij voor iedereen een
vertrouwd gezicht wordt, wat rust geeft. Deze jarenlange werkwijze
door een hecht team maakt het mogelijk de uitvaart een persoonlijke 
en waardig afscheid te laten zijn.

Overige mogelijkheden die wij aan kunnen bieden:

- Eigen rouwhuiskamer 

- Voorbespreking/wilsbeschikkingboekje/depositomogelijkheden

- Speciale aandacht voor kinderen bij de uitvaart

- Rouwkoffertjes als hulpmiddel voor iedereen die werkt met kinderen

- Eigen condoleance on-line mogelijkheden

-  Kostenopgave vooraf op basis van uw wensen en budget

- Ook budget- en ‘groene’ uitvaarten mogelijk

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg 
0255-517452 (dag en nacht bereikbaar)
www.aliceloeters.nl
info@aliceloeters.nl

Velsen - Het team van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg is al 12 jaar lang 
jaren een vertrouwd gezicht in de regio Velsen en omstreken als het gaat om het 
verlenen van persoonlijke uitvaartzorg. 
Afscheid nemen van een dierbare is een intense ervaring. Daarom is het zo be-
langrijk dat, wanneer men hiermee wordt geconfronteerd, dit plaatsvindt in een 
sfeer die past bij de overledene. ,,Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen’’, zegt 
Alice Loeters. ,,Wel kunnen wij u met persoonlijke zorg en aandacht helpen het 
verdriet te dragen. Goed luisteren naar uw wensen en gevoelens speelt daarbij 
een belangrijke rol.’’ Afscheid nemen is pijnlijk, merkt Loeters. ,,Wij streven ernaar 
om samen met u het afscheid zo vorm te geven, dat er ondanks de pijn een po-
sitieve herinnering achterblijft.’’
Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg zoekt samen met u naar de mogelijkhe-
den om een eigen invulling aan de uitvaart te geven. Zoals helpen bij de laatste 
verzorging, de rouwbrief, het dragen van de kist, het meedenken over de invul-
ling van de afscheidsdienst. Dit alles op een zodanige manier dat u de overlede-
ne daarin herkent. ,,Want u bent de beste getuige van het leven van de overle-
dene’’, aldus Loeters.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om tijdens het leven te praten over de 
dood en hoe u het allemaal geregeld wilt hebben. U kunt bij Alice Loeters per-
soonlijke uitvaartzorg terecht voor een voorbespreking. Ook kunnen zij een wils-
beschikkingsboekje aanbieden waarin u de wensen zelf kunt invullen en op basis 
van een kostenberekening kunt u het bedrag storten in het uitvaartdeposito van 
Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg. Zie ook www.aliceloeters.nl

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg

‘Met zorg helpen het 
verdriet te dragen’

Monuta Haarlem. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 023-526 26 96. Ook als u niet 
bij ons verzekerd bent.  U kunt ons bezoeken aan de Kloppersingel 7-9 te Haarlem. 
Kijk ook op www.monuta.nl.

Een waardig afscheid 
voor iedereen.
Wij zijn er voor u.  
Voor, tijdens en na 
de uitvaart.



Beverwijk - Op zondag 1 april was het tweede Troostconcert van Uitvaartver-
zorging Van Eerden in haar Afscheidscentrum aan de Plesmanweg te Beverwijk. 
Het concert werd gehouden voor families die een dierbare zijn verloren. Het 
concert werd geopend door closeharmonykoor Close2U uit Heemskerk, hier-
na werd door Lisanne (kleindochter van twee van de overledenen) de kaars van 
de herinnering ontstoken, waarmee het Troostconcert offi cieel kon beginnen. 
Tijdens het concert dat door de aanwezigen als zeer warm en als aanvulling op 
de rouwverwerking werd ervaren, werden door uitvaartverzorger Rob Warnaar 
teksten en gedichten gelezen. Het koor Close2U had gekozen voor nummers 
recht vanuit het hart en dat was een goede en overwogen keus. 
Na afl oop van het 
Troostconcert werd er 
door de families on-
derling nog nagepraat. 
Uitvaartverzorging Van 
Eerden kan terug zien 
op een geslaagd con-
cert. 
Uitvaartverzorging Van 
Eerden, Plesmanweg 
400, 1945 WV Bever-
wijk, telefoon 0251-
254135.

Uitvaartverzorging Van Eerden
Zeer warm troostconcert 
helpt bij rouwverwerking

Stijlvol 
Afscheid 
Nemen

Tien jaar geleden maakte Arnold Gerlofsma misschien wel de grootste ommezwaai 
in zijn leven. Nadat zijn rol in de detailhandel was uitgespeeld, ging hij op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. Die vond hij in de steenhouwerij en dan met name op het 
gebied van grafstenen.
Hij runt zijn bedrijf Grafsteen Verkoop Gerlofsma vanuit de Waarderpolder in 
Haarlem. Of het nu gaat om het plaatsen van nieuwe grafstenen, onderhoud en 
renovatie van bestaande grafstenen of het verzorgen van vervolginscripties; in zeer 
korte tijd heeft Gerlofsma zich het vak in al zijn facetten eigen gemaakt. ,,Het is 
een boeiend en vooral erg dankbaar beroep. Een grafsteen vormt een belangrijke 
herinnering aan een overleden dierbare. Reden genoeg om die met zorg uit te 
zoeken en te laten vervaardigen.’’
Het is juist de persoonlijke aanpak die het werk van Gerlofsma uniek maakt. Ieder 
sterfgeval staat op zichzelf en kent een eigen verhaal. Soms willen nabestaanden 
dat verwoord of verbeeld zien in een monument. Daarom laat Gerlofsma alle 
ruimte voor eigen ontwerpen. ,,Vaak komen we tijdens de gesprekken tot een 
mooi resultaat. Laatst nog kwam ik in contact met een moeder en dochter. Opa 
was overleden en de familie wilde naast de grafsteen ook zijn liefde voor de zes 
kleinkinderen tot uiting brengen. Al pratend kwamen we op het idee om bij de 
steen zes keitjes neer te leggen met als inscriptie alle namen van de kleinkinderen’’, 
aldus Gerlofsma.
Door zijn vak is hij dagelijks met de dood bezig. ,,De enige zekerheid die we met 
z’n allen in het leven hebben is doodgaan. Toch rust er nog steeds een groot taboe 
op. Vrijwel niemand praat er tijdens zijn leven ongedwongen over. Dat is jammer.’’
Gerlofsma kan het ook niet nalaten om alle grafstenen die hij heeft geplaatst 
regelmatig na te lopen. Ziet hij dat er iets aan schort, dan brengt hij het weer 
in de juiste staat terug. In vergelijking met andere steenhouwerijen weet hij met 
zijn eenmanszaak zijn prijzen voor bijvoorbeeld graf- en urnenmonumenten laag te 
houden. ,,Een mooi monument voor een mooie prijs, zeg ik altijd. Ik hoef niet uit te 
groeien tot een immens groot bedrijf, dat zou ten koste gaan van de aandacht en 
tijd die ik nu in ieder gedenkteken kan stoppen. Uit ervaring weet ik inmiddels dat 
men dat prettig vindt. Het verdriet om een overledene kan ik niet wegnemen, maar 
met een mooie tastbare herinnering kan ik het wel een beetje verzachten.”
Zie ook www.grafsteenverkoop.nl of bel 06-28064899.

Een tastbare 
herinnering

Showroom:
Tappersweg  49
2031 ET  Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

“Een mooi monument 
   voor een mooie prijs”

- grafmonumenten
- urnmonumenten
- (vervolg) inscripties

- bronswerk
- restauraties
- bezichtiging op afspraak
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Uitvaartverzorging IJmond

“ Het is een 
voorrecht 
er voor 
nabestaanden 
te zijn.”

Sylvette Kwee, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

� Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.975,–.
� Inclusief crematie- of begraafkosten, rouwcirculaires,
 eenvoudig model kist, dragers en gebruik 24-uurs 
 kamer.
� Gebruik van ons uitvaartcentrum of uitvaartcentrum 
 naar keuze.
� Ongeacht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap
 heeft.
� Ook voor het afsluiten van deposito's en uitvaart-
 verzekeringen kunt u bij ons terecht voor een 
 passend advies.

Wilt u meer informatie en/of
een duidelijk kostenoverzicht?

Bezoek dan onze website
www.uitvaartverzorgingeeken.nl

of neem contact op met 0251-231262,
dag en nacht bereikbaar.

bekwaam, betrokken & betaalbaar

L a a n  v a n  M e e r e s t e i n  1 0 ,  1 9 4 5  T A  B e v e r w i j k

Beverwijk - Bekwaam, Betrokken en Betaalbaar. Dat is waar Uitvaartverzorging 
Eeken voor staat. Deze deskundige en jonge uitvaartonderneming aan Laan van 
Meerestein 10 in Beverwijk introduceert haar transparante werkwijze in de regio. 
Eigenaar Ivo Eeken meent dat daar behoefte aan is. ,,Wij geven openheid van za-
ken zodat mensen niet voor fi nanciële verrassingen komen te staan.’’

Om deze fi nanciële verrassing te voorkomen hanteert Uitvaartverzorging Eeken 
een toegankelijk basistarief. Uiteraard staan klasse en service hoog in het vaan-
del. ,,Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn’’, zegt Eeken. ,,Wij bieden 
een complete uitvaart vanaf 2.975 euro. Als mensen voor ons kiezen, kiezen zij 
voor eerlijke betaalbaarheid, goede voorlichting en een duidelijke uitleg betreffen-
de prijzen en tarieven. Daarbij verliezen we de persoonlijke aandacht voor de men-
sen niet uit het oog.’’

De persoonlijke aandacht biedt Eeken onder meer in zijn uitvaartcentrum. ,,Wij be-
schikken over twee aula’s waar diensten en condoleances worden gehouden. Te-
vens beschikken wij over een ruim opgezet horecagedeelte voor eventueel een 
kopje koffi e. Ook hebben wij voor de nabestaanden de mogelijkheid om gebruik 
te maken van onze 24-uur suite. In deze huiselijke ruimte kan ieder moment van 
de dag afscheid worden genomen van de overledene.’’

Eeken vindt het belangrijk dat mensen zich goed laten informeren. ,,Onverhoopt 
krijgt iedereen in het leven te maken met de dood. Ik wil bij mensen graag een 
stukje onwetendheid wegnemen door de gang van zaken bloot te leggen. Op die 
manier ontstaat er meer begrip en acceptatie.’’

Velsen - Het verzorgen van een uitvaart is mooi maar tegelijk ook moeilijk werk. Sylvet-
te Kwee (foto) werkt nu ruim drie jaar bij Uitvaartverzorging IJmond. Met heel veel ple-
zier, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Een gesprek over haar werk bij uitvaartver-
zorging IJmond.
,,Ik spreek eigenlijk nooit over werk. Het is voor mij eigenlijk meer een manier van leven’’, 
zegt Sylvette. ,,Het is een voorrecht om dit te mogen doen.’’
Is dat niet zwaar? Het gaat tenslotte over het afscheid van het leven. ,,Ja dat is waar, 
mijn werk is niet altijd even gemakkelijk. Maar je doet ook heel veel goeds voor men-
sen. Ik tref de nabestaanden op een van de moeilijkste momenten van hun leven. En in 
die periode probeer ik, samen met hen, tot een afscheid te komen dat helemaal bij ze 
past. Waarvan zij achteraf zeggen dat het zo goed was. Dat geeft mij heel veel energie.‘‘
Kun je een voorbeeld geven van iets bijzonders dat je voor de familie hebt gedaan? ,,De 
privacy van de nabestaanden staat natuurlijk voorop, dus ik ga niet uit de school klap-
pen. En daarbij komt dat ook kleine dingen voor de familie heel waardevol kunnen zijn, 
zoals het voordragen van een speciaal gedicht of het zoeken van een mooie tekst voor 
de rouwkaart.
Gaat er ook wel eens iets mis? ,,Ik zou jokken als ik ‘nee’ zei. Wij zijn ook mensen, en 
mensen maken nu eenmaal af en toe fouten. Maar ik besef wel heel erg goed dat de 
uitvaart het laatste is dat nabestaanden voor hun overleden familielid kunnen doen. En 
je kunt het natuurlijk niet over doen; een uitvaart moet in één keer goed gaan. Daarom 
span ik mij echt tot het uiterste in om de familie op een vriendelijke en correcte manier te 
begeleiden. Ik vind het ook belangrijk dat Uitvaartverzorging IJmond is aangesloten bij 
het Keurmerk Uitvaartzorg. Dat is een waarborg voor de kwaliteit van ons werk. Er wor-
den hoge eisen aan ons gesteld en ieder jaar worden we streng gecontroleerd. Terecht!’’
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? ,,Een uitvaart moet 
recht doen aan de bijzondere persoon die de over-
ledene was. Daarbij ontstaan steeds weer nieuwe 
gebruiken, zoals het dragen van de kist door de 
naaste familie, het strooien van bloemblaadjes of 
het neerzetten van persoonlijke voorwerpen op en 
rond de kist. Laatst stond er zelfs een oude maar 
opgepoetste Harley in de aula. Soms besteden na-
bestaanden een avond aan het beschilderen van 
de kist. Dat is echt iets van deze tijd, dat eigen-
lijk alles kan.’’
Uitvaartverzorging IJmond is in het bezit van het 
Keurmerk Uitvaartzorg en werkt zonder winst-
oogmerk. Altijd vertrouwd dichtbij. Zie ook www.
ijmonduitvaart.nl

Uitvaartverzorging IJmond

‘Dit is een voorrecht om te mogen doen’

Uitvaartverzorging Eeken
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Dr. C.J. Vaillant

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Dag en nacht bereikbaar 
023 - 5 272 272
Indien u wilt, kan ik uw wensen van te 
voren met u bespreken.

Ongeacht uw verzekering, kan en mag  
ik de uitvaart voor u regelen.

www.uitvaartzorgjijzer.nl
Braziliëlaan 13, 2051 LS  Overveen

Voor een 
afscheid  
met liefde en 
respect  

Ballonnenwedstrijd, ballonnenclown en fi etsen te winnen

Nico van der Zwan opent Fietsplus 
Velserbroek – Donderdag, 
vandaag, gaat de nieuwe fi et-
senzaak Fietsplus in Velser-
broek open. De eerste drie da-
gen wordt groots uitgepakt 
met verschillende acties.
Eigenaar is Nico van der Zwan 
die in Velsen al een grote klan-
tenkring heeft opgebouwd 
met zijn internetwinkel en fi et-
senzaak Cigno in Santpoort-
Noord. Cigno blijft overigens 
gewoon bestaan aan Terras-
weg 2b, als winkel en service-
punt.
In het pand aan Velserbroek-
sedreef 17-19 krijgt Nico met 
zijn medewerkers alle kans om 
zijn zaak uit te breiden, want hij 
krijgt fl ink wat vierkante me-
ters om de mooiste fi etsen, ac-
cessoires en onderdelen uit 
te stallen. Uiteraard is er een 
werkplaats bij de winkel, waar 
men terecht kan voor repara-
ties en onderhoud. 
Met de nieuwe zaak Fietsplus 
gaat Nico zich richten op meer-
dere grote merken, waarbij de 
merken Giant en Montego een 
grote plaats zullen innemen. 
De twee merken bieden scherp 
geprijsde modellen. Zowel de 

sportieve fi etsers als dege-
nen die comfortabel een rond-
je willen rijden zullen hier kun-
nen kiezen uit diverse rijwielen. 
Voor de toerfi etsers zijn er ove-
rigens niet alleen fi etsen, maar 
ook schoeisel, kleding en uiter-
aard helmen. 
Ook voor families zal er genoeg 
te kiezen zijn, met zeer betaal-
bare fi etsen voor de jongsten, 
fi etsstoeltjes, helmen en vlag-
getjes, tot stevige fi etsen en 
fi etskarren waar alle zaterdag-
se boodschappen en de kinde-
ren in passen.
Nederland is een land waar het 
lijkt alsof je op de fi ets altijd te-
genwind hebt. Wie daar een 
hekel aan heeft, kan eens in-
formeren naar de elektrische 
fi etsen waarmee je zelfs in een 
storm nog tempo kunt maken.  
Fietsplus Nico van der Zwan 
biedt vanaf donderdag leuke 
aanbiedingen. Wie donderdag, 
vrijdag of zaterdag een aan-
koop doet, krijgt een lot waar-
mee een gratis fi ets te winnen 
is. Bij de aankoop van een kin-
derfi ets krijgt men deze dagen 
een vlieger cadeau, zolang de 
voorraad strekt. Vrijdagmiddag 

kan men vanaf 15.30 uur een 
ballon ophalen, waarmee men 
kan meedoen aan de ballon-
nenwedstrijd om 4 uur. De win-
naar van de ballonnenwedstrijd 
kan straks rondrijden op een 
prachtige Montego kinderfi ets. 
Zaterdag komt er bovendien 
een ballonnenclown op de fi ets 
naar Velserbroek. Hij maakt 
prachtige ballonnenfi guren, 

maar of hij ook fi etsen maakt is 
nog de vraag. 
Fietsplus is een aanwinst voor 
Winkelcentrum Velserbroek, 
dat zal men gauw genoeg on-
dervinden. Openingstijden zijn 
dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Het telefoonnummer is 023-
5381000.

Bunker Muse-
um open
IJmuiden - Zondag 6 mei Is 
het Bunkermuseum weer ge-
opend voor publiek. De collec-
tie is weer uitgebreid. In de on-
langs gereed gekomen expositie 
is een imposante collectie mu-
nitie uitgestald. Dit betreft aller-
hande munitie, zoals gebruikt in 
de Altlantikwall. Uiteraard is er 
ook nog steeds de verrassen-
de wisselexpositie. Ditmaal is er 
een Duits offi ciersverblijf nage-
bouwd. In het verblijf kunt u zelf 
achter de balie plaatsnemen, om 
uw soldijboekje af te laten stem-
pelen. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur. U vindt het 
Bunker Museum aan Badweg 38 
in IJmuiden, tegenover Camping 
de Duindoorn. Toegangsprijs be-
draagt 3 euro, voor kinderen tot 
en met 12 jaar gratis. Het is ook 
weer mogelijk om een bunker-
wandeling te boeken met een 
van de gidsen van WN2000. Het 
rondleidingprogramma is on-
langs uitgebreid met een rond-
leiding over het museumter-
rein en door de expositiebun-
kers. Deelnamekosten 6,50 eu-
ro per persoon, ongeacht leeftijd. 
Vooraf inschrijven is verplicht.  
Zie ook www.BunkerMuseum.nl 
voor meer informatie.
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Keeper Robbie neemt 
afscheid van Waterloo
Driehuis - Het was zaterdag 
een moeilijke dag voor de spe-
lers van vv Waterloo want kee-
per Robbie van het G2 team 
nam afscheid van zijn oude 
club. Robbie begon in 2003 
bij Waterloo Gehandicapten te 
spelen. In 2004 werd zijn team 
zelfs kampioen. Hij speelde dus 
heel wat jaren bij Waterloo en 
maakte er veel vrienden. Rob-
bie gaat verhuizen naar Alk-
maar.
Om half een begon de vriend-
schappelijke voetbalwedstrijd 
van Waterloo G1 tegen G2. Het 
werd een leuke wedstrijd voor 
beide teams want er werd flink 
gescoord. 
Waterloo G1 maakte bijna vier 
doelpunten en G2 schoot drie 
ballen in het doel. Na de wed-
strijd overhandigde de aan-
voerder van Waterloo, Kees 

Schipper, een cadeau aan Rob-
bie, namelijk een eigen kee-
pertenue met N.C.IJ. erop waar 
hij vroeger in speelde. En Je-
roen Schoonakker had ook nog 
een cadeau voor hem, hand-
schoenen van de keeper van 
Telstar en een tenue van Tel-
star. En Dylan Schiphorst had 
een t-shirt gegeven van Wa-
terloo waar G team op stond. 
Daarna werd er nog penalty 
geschoten, met Robbie op het 
doel, die heel veel ballen uit het 
doel hield. In het clubhuis was 
er nog een patatje, frikadel of 
een kroketje, dankzij Henk Sto-
ker, Leo en Bo. Alle spelers, lei-
ders en sponsors en alle men-
sen langs de lijn die altijd naar 
Robbie keken, wensen hem 
veel geluk in Alkmaar en ho-
pen hem ooit weer te zien op 
de club.

Robert Spruit neemt 
koppositie over
IJmuiden - Deze week was het 
weer tijd voor de interne com-
petitie van jeugdschaakclub 
Kijk Uit, en daar wordt nog vol-
op gestreden voor het kampi-
oenschap. Robert Spruit, num-
mer twee op de ranglijst, speel-
de tegen koploper Barry Broek. 
Een hele mooie partij zou je zeg-
gen, en dat werd het ook. Echt 
alles zat in de partij, van blun-
ders tot schitterende combi-
naties. Barry die er in het be-
gin meteen bovenop zat speel-
de goed samen met zijn pionnen 
en paard, en gaf op c2 schaak. 
Robert verkleurde want dat be-
tekende dame verlies. De partij 
leek gespeeld te zijn, maar Bar-
ry blunderde zijn dame weer weg 
waardoor de partij weer in even-
wicht kwam.
Barry wilde snel naar het eind-
spel toe want dacht dat daar zijn 
kansen lagen, maar liet zich vol-
ledig verrassen door de twee 
sterke lopers van Robert. Hij kon 
niet voorkomen dat Robert met 
zijn vrijpion ging promoveren, de 
tweede promotie van Robert was 
meteen goed voor mat. Door de-
ze winst neemt Robert de kop-
positie over. Isa Boztoprak die de 
top drie van groep twee probeert 
te naderen deed goede zaken 

tegen Vincent Zeeman door bin-
nen no-time te winnen met een 
naar eigen zeggen ’vertraagd 
herdersmatje’. Bram Zwart (foto) 
moest ook winnen om in groep 
drie mee te blijven doen om de 
prijzen en dat deed hij dan ook 
tegen Jeroen van der Valk. Na-
dat Bram veel materiaal in het 
middenspel won, kon hij het in 
het eindspel uitschuiven. Jens 
Elsendoorn had geen kind aan 
Lars Verkade en was na twin-
tig zetten klaar. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

DCIJ-nieuws
Leo Binkhorst damt
als in zijn beste jaren
IJmuiden - Na een afwezigheid 
van enkele maanden, door fysie-
ke problemen, is Leo Binkhorst 
(foto) weer aan de slag gegaan. 
Meer dan ooit heeft hij zich in al-
le rust kunnen voorbereiden op 
het restant van het seizoen. De 
theorie van het damspel werd 
andermaal doorgenomen en de 
scherpste varianten kregen vol-
op de aandacht. 
Tegen Conall Sleutel liep het op 
rolletjes voor de geroutineer-
de veteraan. Nu was Sleutel be-
paald niet in goeden doen. Hij 
bood nauwelijks adequaat ver-
zet. Voor Binkhorst een kolfje 
naar zijn hand en in no time was 
het pleit beslecht en nam Bink-
horst de volle buit mee naar huis. 
Een prachtige partij speelde Da-
na van der Wiele tegen Jacqeli-
ne Schouten. Een foute voort-
zetting tegen het einde van de 
partij werd haar alsnog noodlot-
tig waardoor een goed resultaat 
aan haar voorbij ging.
Het toptreffen Martin van Dijk-
Stijn Tuijtel werd door eerstge-
noemde overtuigend gewon-
nen. Al vanuit de opening zette 
Van Dijk zijn tegenstander on-
der druk. Het mondde uit in een 
regelmatige overwinning. Stella 
van Buuren leek na een misser 
van Paul Smit regelrecht op de 
winst af te stevenen. Een door-

braak naar de damlijn was door 
allerlei obstakels net niet vol-
doende voor de winst.
Cees Pippel kwam wel heel een-
voudig en snel aan de punten na 
een blunderende Rick Hartman. 
Joop Wind was een te moeilijk 
obstakel voor Jan Apeldoorn. De 
winst was even efficiënt als snel. 
Bepaal niet foutloos ging het er 
aan toe in de ontmoeting tussen 
Feroz Amirkhan en Casper Re-
meijer. Eerst mist Remeijer een 
combinatie die hem schijfwinst 
kon opleveren en aan het eind 
toverde hij een overwinning uit 
de hoge hoed in een zeer nade-
lige stand.

Verlies mini’s 
VV IJmuiden
Regio - In de zinderende zand-
bak van BVC Bloemendaal stre-
den de mini’s van IJmuiden hard 
om hun ongeslagen status hoog 
te houden. Hoewel door de be-
haalde punten het kampioen-
schap niet meer uit de prijzen-
kast is weg te denken, was de-
ze èènnalaatste wedstrijd in de 
competitie er wel eentje waar-
bij letterlijk en figuurlijk door het 
stof gekropen moest worden. 
IJmuiden was snel met het op-
zetten van de aanval. Jos Bom-
as gaf een mooie voorzet op Le-
vi Kiewiet maar die kreeg de bal 
niet goed voor. Kiewiet legde te-
rug op Cas Peetoom maar ook 
hij trof geen doel. De tweede 
voorzet van Peetoom op Kiewiet 
was wel raak; 0-1. Na de hervat-
ting drukte Bloemendaal IJmui-
den terug naar de eigen helft. De 
gelijkmaker lag op de loer maar 
keeper Luca Pronk ook. Met een 
mooie redding haalde hij de bal 
van de lijn. Helaas belandde zijn 
uittrap voor de voeten van Bloe-
mendaal en daar was dan toch 
de 1-1. IJmuiden vocht hard te-
rug en Christian de Geus wist 
een doelpoging te blokken. Vlak 
voor rust kwam Kelvin Haas-
noot fel op langs de linkerflank 
en bracht de stand op 1-2. Na 
de thee was Bloemendaal voor 
langere tijd de sterkere partij. 
IJmuiden liet het in verdedigend 
opzicht liggen wat resulteerde 
in drie tegentreffers. De wil om 
te winnen was in de voorhoede 
wel sterk aanwezig. Jelle Hae-
ser liet dit zien met een prachtig 
doelpunt; 4-3. IJmuiden kroop 
door het stof om een gelijk-
spel af te dwingen maar benut-
te geen kansen. Peetoom was 
de doorgebroken speler die op 
het doel afstormde met de felbe-
geerde gelijkmaker in zicht. He-
laas werd hij in het strafschop-
gebied getackeld. De scheids-
rechter zag hierin geen penalty. 
Met deze beslissing ontnam hij 
IJmuiden de kans een welver-
diend punt mee naar huis te la-
ten nemen.

Velsen - Van 14 mei tot en met 
18 mei vindt de jaarlijkse col-
lecte van de Stichting Dieren-
ambulance Velsen plaats. De 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen is daarom dringend op zoek 
naar vrijwilligers die een uur-
tje van hun tijd willen doneren. 
Loopt u mee? De collecte is een 
belangrijke bron van inkomsten 
voor de Stichting Dierenam-
bulance Velsen. Om het werk 
voort te kunnen zetten is het 
dus van belang dat de collecte 
gesteund blijft door vrijwilligers. 
Collecteren is een kleine moei-
te. Voor aanmelding graag een 
e-mail sturen aan: communica-
tie@dierenambulancevelsen.nl 
of bel met 0255-533239.

Collectanten 
gevraagd

Fancy fair bij basis-
school De Zandloper
IJmuiden - Op zaterdag 21 
april is iedereen van harte wel-
kom op basisschool De Zandlo-
per aan de Eenhoornstraat 171. 
Zij organiseren dan van 10.00 tot 
15.00 uur een feestelijke fancy 
fair met diverse activiteiten zoals 
een stormbaan, spellen circuit, 

Rad van Fortuin en een rommel-
markt. Verder is er ook gelegen-
heid om iets lekkers te eten en 
te drinken. Ook zal er gedurende 
de dag een verloting zijn met als 
hoofdprijs een nieuwe fiets!
Kortom een leuke dag voor jong 
en oud! 

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag waren vijftien leden van 
SV Full Speed afdeling kloot-
schieten in het clubhuis aanwe-
zig om het normale parcours te 
gooien. Het weer in Spaarnwou-
de was uitstekend,bijna warm te 
noemen. Het onkruid is door het 
koude nachten niet omhoog ge-
schoten. De ‘kloten’ waren nog 
goed te vinden. 
Team 3 met Sander, Dries, Jan 
St. en Nico werden eerste op 
70 schoten en 52 meter. Team 
1 met Bertie, Elly, Astrid en In-
grid werden tweede op 80–16. 
Team 4 met Raymond, Ton en Lia 
werden derde op 83–24. Team 

2 met Bertus, Harm, Ina en Jan 
Sch. werden vierde op 86–14. Na 
het klootschieten was er de le-
denvergadering in het clubhuis. 
Belangrijk was het voorstel van 
Dries, dat met 13 stemmen voor 
en vijf tegen is aangenomen. Op 
de agenda staat zaterdag 2 ju-
ni ‘s morgens klootschieten en 
‘s avonds 18.00 uur barbecue. 
Rob is dan in Diekirch (Luxem-
burg), het bestuur regelt dus het 
vlees en bij horende producten. 
Voor informatie bel Harm Jong-
man, telefoon 0255-514780 of 
Ton Boot, telefoon 0255-510085 
of kijk op de vernieuwde website  
www.svfullspeed.nl.
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“Ik zoek collega’s 
waarop zij  

kan vertrouwen”

Wij zoeken voor de zomermaanden ook helpenden!
Kijk voor meer informatie op 

www.werkenbijzorgbalans.nl 
of bel 023 - 8 918 918

Vind je het een uitdaging te werken met ouderen en chronisch zieken? In een woon- en 
zorgcentrum van Zorgbalans, een zorginstelling die volop in beweging is? En wil je hen  
alle aandacht, zorg en begeleiding geven waar zij behoefte aan hebben? Dan zoek ik jou!

Voor onze cliënten in woon- en zorgcentrum Breezicht te IJmuiden zoeken we:

Verzorgenden 3IG 
Eerst verantwoordelijke begeleiders 
We verwelkomen graag enthousiaste nieuwe collega’s die op een open, respectvolle  
en betrokken manier met onze cliënten omgaan en hun verzorging, verpleging of 
begeleiding op zich nemen. Ze vormen het gezicht van Zorgbalans, zorgaanbieder  
in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord.

Kom Zorgbalans jouw gezicht geven

TVIJ in actie voor NK 
trampolinespringen
IJmuiden - De plaatsingswed-
strijden voor het NK trampoli-
nespringen in Ahoy zijn begon-
nen. Afgelopen zaterdag kwa-
men de springers van TVIJ in 
actie. Zaterdag was iedereen in 
goede doen en dat is gebleken! 
Alle synchroonparen hebben 
een medaille verdiend. Ook de 
individuele springers deden 
het prima. In alle categorieën 
waarin TVIJ-springers uitkwa-
men zijn wederom medailles 

behaald. 
Zaterdag 21 april komen de 
springers weer in actie en als 
ze het net zo goed doen als 
afgelopen zaterdag komt de 
plaatsing steeds meer in zicht. 
De derde plaatsingswedstrijd 
is op zaterdag 12 mei daar-
na is bekend wie er door mo-
gen naar de finale in Ahoy. 
TVIJ hoopt daar met een gro-
te groep aan te treden. Zie ook 
www.tvij-trampoline.nl.

Wijkschouw Wijk-
platform IJmuiden West
IJmuiden - Het wijkplatform 
IJmuiden West organiseert op 
woensdag 25 april van 14.00 tot 
15.30 uur een wijkschouw.
De leden gaan dan op stap om 
verbeterpunten, maar ook knel-
punten die in de buurt bestaan, 
te bekijken en bezien of er een 
oplossing voor is en wie dat dan 
gaat uitvoeren. De groep gaat op 
de fiets en wil met zoveel moge-
lijk mensen in contact komen. De 
start is om 14.00 uur bij buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat 166.
Omdat het wijkplatform zelf alleen 
maar advies kan uitbrengen gaan 
er diverse instanties mee op onze 
tocht door de wijk. Dit zijn: afvaar-

diging college burgemeester en 
wethouders, de wijkbeheerder, de 
wijkagent(en),  medewerkers wo-
ningcorporaties die bezittingen in 
deze wijk hebben en uiteraard le-
den wijkplatform. Mocht men nog 
knelpunten of problemen onder-
vinden in deze wijk dan kan dit 
doorgeven worden via info@ijmui-
den-west.nl.
Na afloop van de wijkschouw ver-
zamelen zij zich in de binnentuin 
van het nieuwbouwcomplex De 
Vrijheit om gezamenlijk de nieu-
we bewoners van deze flats en de 
Oranjestraat welkom te heten on-
der het genot van een hapje en 
een drankje.

IJmuiden - Zaterdag 21 april 
van 19.30 tot 21.30 uur organi-
seren drie kerk een Praiseavond 
in de E.G. De Stadskerk aan het 
Gijzenveltplanstoen 32, hoek 
Dolfijnstraat. De zaal is geopend 
vanaf 19.00 uur en de toegang is 
gratis.

Praiseavond

IJmuiden - Zondag 22 april 
wordt in Café Kamperduin aan 
de Bik en Arnoldkade 12 gekla-
verjast. Zij beginnen om 10.00 
uur. 
Deelnemen aan het klaverjas-
sen kost 8,50 euro, inclusief 
lunch. Meer informatie: tele-
foonnummer 0255-534213.

Klaverjassen
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25-jarig Rhodos zet 
gasten in het zonnetje
IJmuiden - Grieks specialitei-
tenrestaurant Rhodos viert het 
25-jarig jubileum met veel voor-
deel voor de gasten. Zo kan men 
tot eind november een viergan-
gendiner inclusief drankjes krij-
gen voor een zeer scherpe prijs. 
Daarnaast zal vanaf 26 april el-
ke donderdagavond om half ze-
ven een tafel worden uitgeloot 
die een mooie korting op de re-
kening krijgt. Ja, ja, Rhodos zet 
gasten in het Griekse zonnetje.
Grieks restaurant Rhodos huist 
in 2012 al 25 jaar aan Plein 1945 
nummer 4, met uitzicht op het 
stadhuis. In die periode hebben 
zij in Velsen een uitstekende re-
putatie opgebouwd op het ge-
bied van de Griekse keuken en 
gastvrijheid. In dit gezellige res-
taurant heerst een ongedwon-
gen sfeer en is veel mogelijk. Wat 
vast staat is dat elk bezoek aan 
dit restaurant geslaagd te noe-
men is. Ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum heeft bedrijfs-
leider Wally samen met chefkok 
Michalis nieuwe gerechten aan 
de kaart toegevoegd. 
Bij Rhodos werkt men met kwa-
liteitsproducten en zoveel moge-
lijk verse ingrediënten volgens 
vaak geheime recepten uit de 
traditionele Griekse keuken. De 
lekkerste gerechten uit Grieken-
land zijn bij elkaar gezocht om 
de gasten in IJmuiden culinair te 
verrassen, daarbij is de diversiteit 
enorm. Zoals men kan verwach-
ten van een Grieks specialitei-
tenrestaurant zijn er veel visge-
rechten. De vis komt regelrecht 

van de visafslag in IJmuiden, 
verser kan niet. Maar ook zijn er 
heerlijke vlees- en vegetarische 
gerechten, want niemand wordt 
vergeten. Ook kinderen zijn wel-
kom bij Rhodos. Er zijn speciale 
kindermenu’s voor leuke prijzen. 
De grote verrassing van het ju-
bileum is wel het viergangen à 
la carte menu voor slechts 26,95 
euro. En dat is inclusief koffie, 
frisdrank, bier en wijn. Dat geldt 
dan van maandag tot en met 
donderdag. 
Van vrijdag tot en met zondag 
betaalt men voor dit menu 29,95 
euro per persoon. Wie binnen-
lands of buitenlands gedistil-
leerd wil drinken betaalt hier-
voor bij dit menu 2,50 euro per 
glas. Gasten wachten echter nog 
meer verrassingen. Elke donder-
dag, vanaf 26 april, zal om half 

zeven een van de bezette ta-
fels in de prijzen vallen. Zij krij-
gen een korting van 30 euro op 
de rekening aan het eind van de 
avond. Dat is nog eens lekker uit 
eten gaan. Verder zullen er re-
gelmatig muziekavonden wor-
den gehouden. De eerstvolgen-
de avond is op 25 mei, dan komt 
zanger Matt Jackson met zijn re-
pertoire van Nederlandse liedjes 
zorgen voor extra gezelligheid.
Grieks specialiteitenrestaurant 
Rhodos is zeven dagen per week 
geopend en zeker een aanrader 
voor liefhebbers van de eerlijke 
Griekse keuken. 
Reserveren is een aanrader bij 
dit populaire restaurant, dat kan 
telefonisch via 0255-512555 of 
via e-mail naar: rhodos.ijmui-
den@gmail.com. Zie ook www.
rhodos-ijmuiden.nl.

Privé voetbaltraining met trainers AZ
Santpoort-Zuid - Op vrijdag 
20 april kunnen jongeren tus-
sen 12 en 15 jaar een privé-
training krijgen van trainers 
AZ. De training vindt plaats 
van 16.00 tot 18.00 uur op het 
sportcomplex van Terrasvogels 
in Santpoort-Zuid. 
De trainers van het eerste team 
van AZ gaan met de deelne-
mers aan de slag: zij krijgen 
oefeningen zoals de jeugd-
teams van AZ ook krijgen. Na 
afloop van de training krijgt 
iedere deelnemer een advies 
over zijn of haar voetbalkwa-
liteiten. Je moet je wel van te 
voren aanmelden via terrasvo-
gels@hotmail.com.
De privé voetbaltraining is een 
onderdeel van de AZ-clinic die 
deze middag wordt gegeven 
voor de jeugd vanaf 10 jaar. 
Hieraan kan iedereen deel-
nemen, ook als je niet op een 
voetbalclub zit.
De clinic wordt verzorgd door 
Dennis Haar, de rechterhand 
van AZ-succescoach Gert-Jan 
Verbeek, en AZ-keeperstrainer 
Nick van Aart. Het is de twee-
de keer dat AZ bij Terrasvogels 

op bezoek komt. De vorige cli-
nic was zo’n groot succes, dat 
de trainers graag terug komen. 
De clinics vloeien voort uit de 
samenwerking die Terrasvogels 
heeft met de profclub uit Alk-
maar. 
Het doel van de gratis clinics 
is te laten zien hoe een profes-
sionele training eruit ziet. De 
jeugd van Terrasvogels krijgt 

elke week al trainingen van ge-
diplomeerde trainers. 
Deze aanpak levert resultaat 
op: de D1 is inmiddels weer 
kampioen geworden, ruim 
voordat het seizoen is afgelo-
pen.
In een spannende wedstrijd 
met ADO’20 won de D1 van 
Terrasvogels afgelopen zater-
dag met 3-1. 

16 april 1944 pad
Slachtoffers razzia 
herdacht met nieuw pad
Velsen-Noord - 68 jaar na da-
to zijn de slachtoffers van de raz-
zia van 16 april 1944 herdacht 
met een pad in Velsen-Noord. 
Dit is een initiatief van Stichting 
16 april 1944. Slachtoffers, nabe-
staanden, schoolkinderen, bur-
gemeesters Weerwind van Vel-
sen en Nawijn van Beverwijk en 
zelfs een gezelschap uit Duits-
land, woonden maandagmiddag 
16 april de officiële onthulling 
van het pad bij.
Het gaat om het nieuwe pad 
door het Rollantsplantsoen, van-
af de Grote Hout of Koningsweg 
naar de kade waar vroeger de 
pont afmeerde. Hier stond vroe-
ger bioscoop de Pont, waar op 
16 april 1944, na de razzia, de 
opgepakte jongemannen wer-
den verzameld voor ze werden 
afgevoerd naar Kamp Amers-
foort. Op verzoek van de stich-
ting 16 april 1946 kreeg het pad 
deze bijzondere naam.
Voorafgaand aan de onthulling 
was bij station Beverwijk een 
herdenking. Om een uur ‘s mid-
dags volgde de onthulling van 
het naambordje, zie foto.
De razzia, waarbij 486 mannen 
tussen 18 en 25 jaar uit Bever-
wijk en Velsen-Noord werden af-
gevoerd naar kampen, volgde op 
een actie waarbij drie mannen 
door het verzet werden geliqui-

deerd. Na onderzoek is geble-
ken dat van de 486 mannen 65 
mannen niet terugkeerden. Door 
ziekte, het kampleven of bom-
bardementen, overleden zij. Het 
betekent ook dat er veel mannen 
wel terugkeerden na een teke-
nend verblijf in meerdere kam-
pen.
Jan Schrama schreef een ont-
roerend lied over deze razzia die 
de inwoners van Velsen en Be-
verwijk zo zwaar trof. Cor Bart 
is nabestaande, zijn oom, even-
eens Cor Bart, kwam niet terug 
uit Duitsland. Samen met Jan 
Schrama deed hij onderzoek 
naar de slachtoffers van de raz-
zia en zorgde hij ervoor dat er nu 
een klein monument is om de 
slachtoffers te herdenken.
Cor Bart kreeg bij zijn onderzoe-
kingen in Duitsland contact met 
de burgemeester van Neukie-
ritzsch en de Historische Kring 
uit Zöschen. In deze plaatsen la-
gen de kampen waar veel man-
nen uit Velsen-Noord en Bever-
wijk omkwamen. Tegenwoor-
dig is jaarlijks een gedenkdag 
in deze streek voor de slacht-
offers van de kampen. Het was 
heel speciaal dat maandag de-
ze vertegenwoordigers uit Duits-
land ook aanwezig waren om de 
herdenking bij te wonen. (Karin 
Dekkers)

Bromfietser botst
tegen fietser
Regio - Maandag tegen het ein-
de van de ochtend is een 16-jari-
ge bromfietser uit Velserbroek ge-
wond geraakt na een botsing met 
een 20-jarige fietster uit IJmui-
den. De bromfietser reed over 
de Rijksstraatweg in Haarlem en 
wilde de fietster inhalen. Op dat 
moment stuurde de vrouw naar 
links waardoor de bromfietser uit 
moest wijken en tegen een lan-
taarnpaal tot stilstand kwam. Hij 
is met diverse wonden aan armen 
en benen naar het ziekenhuis ver-
voerd. (foto: Michel van Bergen)
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Colofon

Piep zei de muis in Velsen
De Brulboei - ‘Piep zei de Muis’ 
is voor kinderen van 4-8 jaar, 
die extra steun nodig hebben, 
omdat ze thuis of in hun direc-
te omgeving veel meemaken op 
het gebied van stress en span-
ningen. Het kunnen situaties zijn 
waarmee een kind geen raad 
weet, zoals een ziek broertje of 
zusje, ruzie, geweld, scheiding, 
(psychische) ziekte of overlij-
den. Kinderen snappen niet al-
tijd goed wat er aan de hand is 
en kunnen zich schuldig voelen 
over de situatie. Ze kunnen stiller 
worden, zich terugtrekken, onze-
ker voelen of heel boos en dwars 
zijn. In samenwerking met Con-
text en de GGD is de ‘Piep zei de 
muis’-club opgezet voor de ge-
meente Velsen. De club wordt 
gehouden in Buurthuis de Brul-
boei in IJmuiden op woensdag-
middag en is gratis. Bij de ‘Piep 
zei de muis’-club komen kinde-
ren 10 keer bij elkaar. Er wordt 
gepraat over gevoelens die kin-
deren in deze situatie bezighou-

den, zoals: verdriet, angst, boos-
heid, schuldgevoel en schaam-
te. Ze leren deze emoties te ui-
ten en hoe ermee om te gaan. 
Dit gebeurt op een speelse ma-
nier; ‘Piep’ is een 5-jarige muis, 
die vertelt wat hij allemaal mee-
maakt en nodigt kinderen uit om 
samen met hem hierover te pra-
ten en oplossingen te zoeken. 
De club komt wekelijks 10 keer 
bij elkaar voor anderhalf uur.  Er 
kunnen maximaal 10 kinderen 
aan de club deelnemen. Tevens 
zijn er vier ouderbijeenkomsten 
van anderhalf uur. Hier wordt 
verteld wat de kinderen in de 
club doen, zodat er thuis ook op 
ingespeeld en over gepraat kan 
worden, en wordt verteld met 
welk thema de kinderen in de 
club bezig zijn. Daarnaast wordt 
er gesproken over opvoeding en 
is er ruimte om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar tips te geven. 
Voor opgeven of informatie: Ly-
dia Moreira, bel 0251-210050 of 
lydia@demel.nl of Context, bel 

0251-276458 of noordholland@
context.nl.

15 Jaar bloemschikken 
met Rie van den Berg
De Spil - 15 jaar geleden volg-
den Rie van den Berg samen 
met haar man Gerrit een cursus 
bloemschikken in Aalsmeer. Na 
deze cursus zijn zij in De Spil ge-
start met het geven van cursus-
sen. Zij startten al snel met twee 
groepen met 15 deelnemers per 
groep. 
Helaas overleed Gerrit toen hij 
71 jaar was. Gerrit was altijd erg 
geliefd onder de deelnemers, hij 
verzorgde ook andere clubs on-
der andere voor kinderen. Toen 
hij overleed was dit een groot 
gemis voor het buurtcentrum.
Na dit grote verlies was het voor 

Rie moeilijk om door te gaan, 
maar het lukte met de steun van 
de cursisten. Na 15 jaar is Rie 
nog steeds te vinden in de Spil. 
Het mooie van alles; de mees-
te cursisten zijn Rie al 15 jaar 
trouw. Niet alleen in De Spil, 
maar ook in De Mel. Het gaat 
niet alleen om het leren bloem-
schikken, maar het gaat vooral 
om het plezier dat je met elkaar 
hebt. Binnen de groepen wordt 
veel gelachen en lief en leed met 
elkaar gedeeld. 
Natuurlijk is er altijd plaats voor 
nieuwe deelnemers. Meer we-
ten? Bel 0255-510186.

De Mel – Ieder jaar heeft de 
thuismarkt van Velsen-Noord een 
thema. Dit jaar is het thema van 
de thuismarkt van zaterdag 16 ju-
ni “Trots op Velsen-Noord”. De af-
gelopen jaren hebben diverse or-
ganisaties geïnvesteerd in Velsen-
Noord met als doel een positieve 
impuls voor een prettige leefom-
geving; wegen zijn herbestraat, di-
verse projecten zijn van de grond 
gekomen, instanties werken veel 
samen en Velsen-Noord heeft een 
prachtige bus voor uitstapjes. Vel-
sen-Noorders worden uitgeno-
digd om aan de sloganwedstrijd 
voor de thuismarkt mee te doen. 
Bij De Mel (in De Schulpen) zijn 
wedstrijdformulieren op te halen. 
De winnende slogan wordt tijdens 
de thuismarkt bekend gemaakt. 
Meer weten? Bel 0251-210050.

Trots op 
Velsen-Noord

Welzijn Velserbroek - Op zater-
dag 21 organiseren Welzijn Vel-
serbroek en de Bibliotheek een 
stekjes(ruil)markt op het plein 
voor de bibliotheek. Heeft u stek-
jes of andere planten waarvan u 
een overschot heeft, kom deze 
dan tussen 11.00 – 15.00 uur rui-
len. Behalve ruilen kunt u ook voor 
een klein bedrag kopen of verko-
pen of als u alleen uw overbodi-
ge planten kwijt wil, dan kunt u 
die inleveren voor een tegoedbon 
(koffie met taart). Plantjes graag 
voorzien van naam en kleur. Meer 
weten? Bel 023-5388830.

Velserbroek 
in Bloei

Welzijn Velserbroek - Op don-
derdagavond 26 april bent u wel-
kom om een avondje mee te zin-
gen met gezelligheidskoor FF An-
ders. Het koor bestaat nu 3 jaar, 
heeft bijna 50 leden en zingt met 
name Nederlands repertoire. Re-
gelmatig verzorgen zij optredens 
in Verzorgingstehuizen. Weke-
lijks repeteren zij maar daarbij 
gaat het vooral om de onderlin-
ge gezelligheid. Wilt u graag ken-
nis maken of gewoon een avond-
je zingen, kom dan naar het Pol-
derhuis te Velserbroek. De avond 
begint om 19.30 uur, kom op tijd 
(aanmelden niet noodzakelijk). 
Meer weten? Bel 023-5388830.

Meezingavond 
Koor ff anders

De Dwarsligger - Wat gaan we 
doen? Zoete taartjes of harti-
ge hapjes bakken en mee naar 
huis nemen in je eigen bak-
je om te smullen! De laatste les 
wordt De Dwarsligger omgeto-
verd tot restaurant en koken kin-
deren voor de ouders/verzorger 
een drie gangen maaltijd. Kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar kunnen 
deelnemen. Meer weten? Bel 
0255-512725 of kijk op www.bc-
dedwarsligger.nl.

Workshop 
Zoet en Hartig

De Branding - Koken en proe-
ven kun je leren. In acht les-
sen vanaf 18.00 tot 20.00 uur 
op donderdag. Alles dat we ko-
ken wordt samen opgegeten. 
Het tienereetcafé wordt georga-
niseerd door Simone Philipse, zij 
wordt bijgestaan door twee fan-
tastische vrijwilligsters Anna en 
Nancy. Geef je snel op want vol 
is vol, kom langs vul een formu-
lier in en vraag handtekening 
van je ouders. Kosten 36 euro. 
Meer weten? Bel 0255 512725.

Eetcafé
voor tieners

De Dwarsligger - Elke vrijdag is er 
eetcafé voor volwassen verstande-
lijk of lichamelijk beperkte mensen 
onder begeleiding van twee peda-
gogisch medewerkers. Tevens zijn 
wij dringend op zoek naar vrijwilli-
gers die zich willen inzetten voor dit 
prachtige initiatief. Als elke vrijdag 
te veel is, dan is om de week ook 
een mogelijkheid. Geïnteresseerd? 
Neem contact op met Minke Wol-
kers op maandag, woensdag en 
donderdag, telefoon 0255-512725.

Eetcafé zoekt 
vrijwilligers

Driehoek - Heeft u zich voor-
genomen om meer te gaan be-
wegen maar komt er telkens iets 
tussen. Grijp dan nu uw kans. El-
ke dinsdagmorgen verzamelen 
de wandelaars zich om 9.15 uur 
in Dorpshuis de Driehoek. Na de 
koffie wandelt de groep ruim een 
uur in de omgeving van Beec-
kestijn. Onderweg worden diver-
se spierversterkende oefeningen 
gedaan. Zo’n frisse start van de 
dag maakt fit. Meewandelen of 
meer info? Bel 0255-520850.

Wandel u fit

De Spil - In de meivakantie staat 
op woensdag 2 mei een uitje naar 
Slagharen gepland. Kinderen tus-
sen 8 en 16 jaar kunnen deelne-
men aan deze geweldige dag. Om 
08.00 uur vertrekken we met een 
touringcar naar Slagharen en rond 
19.00 uur zijn we terug bij De Spil. 
Kinderen worden in groepjes inge-
deeld en krijgen voldoende bege-
leiding. Kinderen nemen zelf eten 
en drinken mee, geld meenemen is 
niet toegestaan. Kosten 17,50 euro 
per kind. Opgeven in de Spil. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Attractiepark 
Slagharen

De Brulboei - Maandag 30 april 
vieren wij bij de Brulboei weer 
koninginnedag. Zij hebben deze 
keer vooral rekening gehouden 
met kleine kinderen en de smal-
le beurs. Dit betekend dat zij een-
voudige kinderspelen hebben en 
dat de kinderen voor 1 euro een 
strippenkaart kunnen kopen. Na-
tuurlijk hebben we springkussens, 
een voor de allerkleinste en een 
voor de wat grotere, verder kun-
nen de kinderen eierkoek versie-
ren, grabbelen enz. Verder kunnen 
ze zich laten schminken. Voor de 
ouders is er een klein terras met 
een gezellig muziekje. We begin-
nen om 13.00 uur tot 16.00 uur 
met de kinderspelen. 

Koninginnedag 
in De Brulboei
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Koffieconcert 
bij Soli
Santpoort-Noord - Zondag 
22 april om 12.00 uur kunt u 
genieten van het Concertor-
kest van de IJmuider Harmonie 
en de Kennemer Harmonieka-
pel Oud Goud tijdens een kof-
fieconcert van de Velser Ge-
meenschap bij Soli aan de Ha-
gelingerweg 321. Het Concert-
orkest van de IJmuider Harmo-
nie, onder leiding van dirigent 
Bert Ridder, is een veelzijdig or-
kest dat zich voornamelijk toe-
legt op het spelen van symfoni-
sche blaasmuziek. Het repertoi-
re is zeer afwisselend. De vaste 
repetitieavond is woensdag van 
20.00 tot 22.15 uur. Kom eens 
kijken in het clubgebouw aan 
de Tolsduinerlaan 12. Zie ook 
www.ijmuider-harmonie.com. 
Enthousiast wordt er in het So-
li-gebouw eens in de veertien 
dagen geoefend door de 40 le-
den van het Kennemer Harmo-
niekapel Oud Goud, onder lei-
ding van de zeer ervaren diri-
gent Wim Kleijn. Er worden con-
certen gegeven tijdens festivals 
en met de Kerstdagen in enkele 
verzorgingshuizen. Het bestuur 
probeert steeds nieuwe leden 
te werven, maar dat lukt niet zo 
makkelijk. De slogan van de ver-
eniging luidt: ‘Ons orkest Oud 
Goud is net als het edelmetaal: 
het blijft niet alleen goed, het 
behoudt ook zijn waarde’. Geza-
menlijk brengen de orkesten het 
stuk ‘Brilliant Beatles’ ten geho-
re. De toegang is vrij.

Velsen - De politie kreeg vori-
ge week woensdagmiddag een 
melding van een aanrijding tus-
sen meerdere auto’s in de Wij-
kertunnel op de A9. Ter plekke 
bleken er vijf voertuigen bij dit 
ongeval betrokken te zijn. Één 
28-jarige bestuurder is naar een 
ziekenhuis vervoerd. Het is niet 
bekend wat voor letsel hij heeft. 
De overige bestuurders zijn voor 
zover bekend niet gewond ge-
raakt. Vier voertuigen moesten 
worden versleept.

Aanrijding in 
Wijkertunnel

IJmuiden - Maandagochtend 
rond 2.00 uur zijn drie 19-jarige 
jongens uit Amsterdam aange-
houden nadat ze probeerden in 
te breken in een horecagelegen-
heid aan de Zeeweg in IJmuiden. 
Een omwonende die de inbraak 
zag belde de politie waarna de 
drie verdachten aan werden ge-
houden aan de Briniostraat. Een 
van de drie jongens rende weg 
na de aanhouding, maar kon en-
kele minuten later alsnog wor-
den ingerekend.

Aanhoudingen 
bij poging 
inbraak

Tentoonstelling Peter 
Balm bij Parterre
Velsen-Zuid - Van zondag 22 
april tot en met 20 mei is bij Par-
terre een tentoonstelling te zien 
van de schilderijen van Peter 
Balm. Hij is in 1943 geboren in 
Spaarndam en kreeg zijn oplei-
ding aan de Amsterdamse Gra-
fische School en de Kunstacade-
mie Haarlem. Pas op latere leef-
tijd heeft hij zich full time op het 
schilderen kunnen richten. Zijn 
werk bestaat uit acrylschilderij-
en op doek en paneel. Zijn inspi-
ratie haalt hij uit zijn woon- en 
werkomgeving met architecto-
nische en industriële onderwer-
pen, maar ook stads- en dorps-
gezichten. Hij schildert nooit idy-
lische plekjes maar zoekt de uit-

daging in snelwegen, geparkeer-
de auto’s, bruggen, industriële 
gebieden, bouwplaatsen, etc. 
Op deze expositie zijn de schil-
derijen te zien van de laatste ja-
ren waaronder veel bekende 
punten (sluizen, havens etc) uit 
de gemeente Velsen. De ope-
ning wordt verricht op zondag 22 
april om 16.00 uur door Johanna 
van der Steen, voorzitter van de 
stichting Kunstcentrum De Kolk 
in Spaarndam.
Parterre is gevestigd aan de To-
renstraat 7 en geopend van don-
derdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
flickr.com/photos/peterbalm en 
www.parterreexposities.nl.

Dressuurdag bij manege 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag 22 april. 
a.s. vanaf 11.00 uur wordt er bij 
manege Hippisch Centrum Vel-
sen aan de Driehuizerkerkweg 
13 in Velsen-Zuid een grote FN-
RS dressuurdag georganiseerd 
en wordt er ge(st)reden om de 
wisselbeker. De belangstelling 
voor de F(NRS) proeven is zeer 
groot en de inschrijvingslijst was 
dan ook na een week al vol. 
Een vijftigtal pony- en paarden 
ruiters hebben zich voor deze 
dag ingeschreven.
De F-proeven zijn proeven die 
geschikt zijn voor ruiters die net 
beginnen met paardrijden tot en 
met gevorderden. Er zijn in to-
taal 20 F-proeven en daarbij kan 
voor de even proeven een diplo-
ma behaald worden. Om naar de 
volgende klasse te promoveren 
moet de ruiter voldoende pro-
motiepunten behalen. Tevens is 
er aan een aantal proeven een 
theorie-examen gekoppeld. 
Na het behalen van het F8 di-
ploma mogen ruiterpaspoort-
houders meedoen aan landelijke 
wedstrijden van het KNHS. Hier 
mag de ruiter meedoen in de B 
dressuur als hij een FNRS Ma-
negestartkaart heeft. Wanneer 
het F12 diploma behaald is, mo-
gen ruiterpaspoorthouders star-
ten in de klasse L1 dressuur van 

de KNHS wedstrijden. Het ni-
veau van rijden wordt vanaf F13 
steeds hoger en de oefeningen 
steeds moeilijker. Naast het wij-
ken leert de ruiter ook een wen-
ding om de achterhand te rijden, 
contragalop en schouderbinnen-
waarts. De F20 proef staat onge-
veer gelijk aan het M1 niveau.
Het team van Hippisch Centrum 
Velsen wenst iedereen een ple-
zierige, succesvolle en sportieve 
dag toe. Zie ook www.hippisch-
centrumvelsen.nl.

19 mei open 7 tegen 7 
toernooi bij Stormvogels
IJmuiden - Op zaterdag 19 mei 
is het traditionele 7 tegen 7 voet-
balfestijn bij de IJVV Stormvogels 
op Sportpark Zeewijk. Het toer-
nooi heeft een open karakter, dat 
wil zeggen dat teams van leden 
en niet leden (man of vrouw) zich 
kunnen inschrijven. Er is een apar-
te poule voor de vrouwen. Tevens 
is er een minimum leeftijd van 17 
jaar. De huidige seniorenteams 
zullen teams vormen samen met 
vrienden en familie, maar er is ook 
gelegenheid tot deelname voor 
teams die geheel bestaan uit niet-
leden. Het toernooi dat van onge-
veer 12.00 tot 17.00 uur zal duren 
staat in het teken van sportieve 
gezelligheid. Het inschrijfgeld be-
draagt 50 euro per team.
Het toernooi zal worden afgeslo-
ten met een gratis barbecue of 
Chinese maaltijd. Hieraan kun-
nen 10 personen per team deel-
nemen. Ook aan de muzikale om-

lijsting zal niet ontbreken. De eni-
ge eis aan de teams is dat een ie-
der gezelligheid en een goed hu-
meur meebrengt.
Teams kunnen zich hiervoor nog 
aanmelden via een formulier ver-
krijgbaar in onze kantine of te 
downloaden via www.stormvo-
gels.nl. Aanmelden kan via secre-
taris@stormvogels.nl. Vorig jaar 
streden maar liefst 26 teams voor 
de traditionele eer in verschil-
lende poules en werden na af-
loop getrakteerd op live muziek. 
Het belooft andermaal een mooi 
happening te worden met dezelf-
de ingrediënten en daarmee een 
prachtige afsluiting van het sei-
zoen bij IJVV Stormvogels. De ver-
eniging die van het begin tot het 
eind van het seizoen bruist van de 
activiteiten en energie. Zie dit als 
een aardige warming-up voor de 
viering van het 100-jarig jubileum. 
Bijna 100 jaar en springlevend! 

Stormvogels pakt punt 
tegen koploper EDO
IJmuiden - Verleden jaar stre-
den beide teams nog om het 
kampioenschap van de eerste 
klas, EDO is nu de trotse koplo-
per en Stormvogels vecht tegen 
degradatie, maar in deze klas-
sieker tellen rangen en standen 
niet!
De toeschouwers waren in gro-
ten getale gekomen voor de 
derby. Zonder de geblesseer-
de Ronnie Nolles en Cor Bal 
werd Edo tegemoet getreden. 
Edo kwam fel uit de startblok-
ken maar keeper Jan Ziere hield 
knap zijn doel schoon en de ver-
dediging met onder andere ‘man 
of the match’ rechtsback Dennis 
Verwer waren niet van plan om 
te buigen. Er ontstond een boei-
end schouwspel, beide ploegen 
gingen voor de winst. Het spel 
golfde op en neer en het was ei-
genlijk een klein wonder dat het 
in de rust nog 0-0 was. Na de 
rust bleef Jan Ziere geblesseerd 
achter in de kleedkamer, Ronald 
Offerman liet zien een waardige 
vervanger te zijn.
Het spelbeeld bleef na de pauze 
hetzelfde als voor de rust maar 
naarmate de wedstrijd vorder-
de leken beide ploegen genoe-
gen te nemen met een gelijkspel. 
Voor Mark Tol die dit seizoen vol 
blessures voor de tweede keer in 
de basis startte waren de drui-
ven zuur: in de 74ste min. kreeg 
Mark de rode kaart voor een 
slaande beweging naar zijn te-
genstander in de verder sportie-
ve wedstrijd. Het laatste kwartier 
stroopte Stormvogels de mou-
wen nog verder op. Het was in 
het veld niet echt te merken dat 
de ‘Vogels’ met één man minder 
speelden. Het was knap hoe zij 
het punt met keihard werken uit 
het vuur wisten te slepen tegen 
de productiefste ploeg van de 

eerste klasse.
Een compliment voor scheids-
rechter E. Blank die het du-
el goed leidde. EDO bleef met 
een kater achter, de vertrekken-
de trainer Mark Evers vond de 
puntenverdeling de juiste ver-
houding, al was Edo de boven-
liggende partij. Ad interim trainer 
Frank Dikstaal was ook tevreden 
vooral na de rode kaart: ,,Met 
de knappe overwinning verle-
den week tegen de Meern, 1-2, 
hebben we toch vier punten uit 
de laatste twee wedstrijden be-
haald tegen zeker niet de minste 
ploegen. Het doel was de laat-
ste 5 wedstrijden niet te verlie-
zen en we zijn lekker op weg. Als 
we met dezelfde instelling spe-
len als vandaag moet het moge-
lijk zijn. Het is jammer dat al on-
ze concurrenten vandaag pre-
cies gewonnen hebben.’’ Na af-
loop was het gezellig vertoeven 
in de kantine met live muziek 
van twee dames en even napra-
ten over de wedstrijd.



pagina 28 19 april 2012

Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-FC Volendam
De laatste weken hebben we een 
aantal resultaten weten te boe-
ken waar we iets mee kunnen. 
Tegen Veendam hebben we een 
lange tijd op voorsprong gestaan, 
maar toch geven we de wed-
strijd in de laatste minuten weg 
waardoor we alsnog een gelijk-
spel behalen in plaats van de vol-
le drie punten. We speelde zelf 
geen hele goede wedstrijd, en 
hadden het al eerder af moeten 
maken. 
Tegen Volendam zullen we de 
goede resultaten van de afge-
lopen weken een goed vervolg 
moeten geven als wij nog enigs-
zins naar boven willen kijken. We 
zullen het spel wel moeten ver-
beteren omdat Volendam een be-
tere tegenstander is dan die van 
de afgelopen weken. Volendam is 
nog altijd bezig met het behalen 
van een plaats in de nacompe-
titie en zij hebben de afgelopen 
weken een aantal goede resulta-
ten weten te behalen. Voor hen 
telt komende vrijdag maar 1 ding: 
De volle winst. 
Eerder dit seizoen hebben wij al 
eens tegen Volendam laten zien 
dat wij niet onderdoen voor ze. 
De uitslag was die dag erg ver-
tekenend in vergelijking met het 
spelbeeld. Lange tijd hebben wij 
goed mee kunnen doen en had-
den wij zelfs nog wel recht op 
meer dan hetgeen we uiteinde-
lijk meenamen: 0 punten. We zul-
len nog een aantal langer ge-
blesseerde moeten missen zo-
als Frank Korpershoek. Ook Ryan 
Marveggio zal niet van de partij 
zijn. Hij is deze week geopereerd 
in Australië aan zijn schouder.
De wedstrijd heeft een specia-
le lading. Het is een streekder-

by tussen twee clubs uit Noord-
Holland, en daarnaast is het ook 
nog eens onze laatste thuiswed-
strijd van het seizoen. Veel jon-
gens zullen afscheid nemen van 
de club, waaronder ik zelf. Het is 
daarom erg belangrijk om de pe-
riode af te sluiten met een mooi 
resultaat voor zowel de fans als 
de spelersgroep. Wij zijn er op 
gebrand het geheel op een goe-
de manier af te sluiten en op de-
ze manier de supporters te be-
danken voor hun support tijdens 
het hele seizoen. Wij zijn het hen 
verplicht om het gras op te vre-
ten en te vechten voor elke me-
ter. Zij hebben dit seizoen he-
laas al te veel nederlagen moe-
ten slikken.
Dit is mijn laatste voorbeschou-
wing die u hier in de bladen gaat 
lezen. Ik heb het altijd met veel 
plezier gedaan en ik hoop dat u 
uw Telstar hart blijft volgen, en 
daarmee ook de club steunt. Tel-
star heeft een speciale plaats in 
mijn hart gekregen. Geniet van 
alles wat de club zo mooi maakt.

Marathon van New 
York voor Xena en KiKa
Velserbroek - Twee mannen, va-
ders, verbonden door de vriend-
schap van hun dochters, gaan 4 
november van dit jaar samen met 
een team Nederlanders de ma-
rathon van New York lopen. Dat 
doen ze niet alleen vanwege de 
sportieve uitdaging. De hoofd-
zaak is hun bijdrage aan KiKa, 
Kinderen Kankervrij. Want een 
kind hoort geen kanker te krijgen.
Op 4 november 2010 hoorde de 
familie Huizinga dat hun twaalf-
jarige dochter Xena acute lym-
fatische leukemie heeft. Dat was 
vlak na de verjaardag van Man-
dy Borst, de vriendin van Xe-
na. ,,Het was een zware perio-
de’’, zegt Marcel Huizinga. Che-
motherapie, het kaal worden van 
Xena, de vermoeidheid, waardoor 
ze haar brugjaar niet kon afma-
ken. In december 2010 kreeg Xe-
na bovendien een darminfectie, 
waardoor ze op de intensive care 
terecht kwam. ,,Dan weet je wel 
wat belangrijk is in je leven’’, zegt 
Marcel. Ondanks het feit dat alles 
in die tijd om Xena draaide, had 
de familie Huizinga toch ook oog 
voor het leed van andere kanker-
patiëntjes in het VU, waarvan een 
aantal niet beter werd. Op het 
verjaardagsfeestje van Mandy, 
een jaar later,  overleed een ander 
kankerpatiëntje, Guusje, slechts 
tien jaar oud. Haar vader schreef 
er een boek over, Kanjer Guusje, 
waarvan drie euro per boek stich-

ting Kanjer Guusje gaat.
Marcel Huizinga is nogal een 
sportfanaat. Wel vier keer per 
week gaat hij naar kickboksen 
bij Gym Vogel. Eind vorig jaar 
vroeg zijn vrouw Anja of hij niet 
mee wilde doen aan de marathon 
van New York, in het KiKa team. 
,,Daar moest ik wel even over na-
denken’’, zegt Marcel. ,,Ik heb een 
goede basisconditie, maar een 
marathon lopen is wel iets an-
ders.’’ Maar gaandeweg kreeg 
Marcel het gevoel dat hij het 
toch moest doen. ,,Ik zag een film 
over de marathon van vorig jaar 
in New York. En de woorden van 
die arts achteraf: ‘Ik heb nu wel 
spierpijn, blaren en blauwe teen-
nagels. Maar dat gaat allemaal 
weer over. Maar mijn patiëntjes 
hebben nog steeds kanker. Daar 
moeten we iets aan doen.” Sinds 
het bestaan van KiKa, nu tien jaar 
geleden, is de genezingskans 
van kinderen met kanker al met 
vijf procent gestegen tot 75 pro-
cent. KiKa wil echter naar de 95 
procent. Dat willen ze doen door 
meer onderzoek. Dus wordt er nu 
gebouwd aan het Nationaal Kin-
deroncologische Centrum in het 
UMC in Utrecht. Het moet een in-
ternationaal erkende kliniek wor-
den waar wetenschappelijk on-
derzoek naar kanker bij kinderen 
op hoog niveau wordt verricht. 
,,Ik draag daar op mijn manier 
een steentje aan bij’’, zegt Mar-

cel Huizinga. Ook Bert Borst, als 
vader van Mandy, heeft besloten 
mee te lopen voor KiKa. Nu heeft 
hij een voordeel op Marcel, want 
in 2005 liep hij al eens de mara-
thon van Amsterdam. Maar hij 
weet ook hoe zwaar het is. ,,Voor 
Xena en KiKa wil ik nog een keer 
lopen. Het bijzondere is dat deze 
marathon op 4 november wordt 
gehouden, de dag dat Xena haar 
diagnose hoorde. Maar ik ga nu 
anders lopen dan in Amsterdam. 
Als ik nu een pijntje heb denk ik: 
dat is straks weer over. Maar dat 
geldt niet voor Xena, die dan nog 
steeds kanker heeft.’’
Gelukkig zijn de vooruitzichten 
voor Xena heel goed. Langza-
merhand wordt ze nu iets ster-
ker. Zelfs zo dat ze af en toe weer 
zelf naar school kan fietsen. ,,Ik 
ben zo trots op Xena’’, zegt Mar-
cel. ,,Ze is een fantastisch meisje. 
Ze haalt goede cijfers op school 
en is zo gemotiveerd om te leren, 
ook al kost het haar veel ener-
gie. Als mijn vrouw Anja migrai-
ne heeft en ik laat uit mijn werk 
kom, helpt ze met koken. Ze zet 
zich altijd voor de volle honderd 
procent in. En dat doe ik ook voor 
haar, nu en straks bij de mara-
thon.’’
Bert Borst en Marcel Huizinga 
hebben nog ruim een half jaar 
voor ze de marathon van New 
York gaan lopen. Marcel is al op 
zijn sponsorbedrag van 5500 eu-
ro dat je minstens moet mee-
brengen. Bert is al over de 4.000 
euro. Toch gaan ze beiden door 
om extra geld bij elkaar te bren-
gen. Want elke euro is voor dat 
ontzettend goede doel. Dus zul-
len we de komende tijd nog heel 
wat horen van deze twee vaders. 
Deze maand kunt u bij de Vomars 
in Velsen en in Haarlem statie-
geldbonnen inleveren voor Kika. 
DNM, Lange Nieuwstraat 501, 
doneert een euro per verkochte 
broek. Ris Juweliers, Marktplein 
17, IJmuiden, doneert 10 procent 
van alle verkochte kindgerela-
teerde sieraden. Maar er komen 
nog meer acties van deze twee 
kanjers. 
Op de website van www.runfor-
kikanewyork.nl zijn de profie-
len van Marcel Huizinga en Bert 
Borst terug te vinden. (Karin Dek-
kers)

De Blauwe Rog
in Schotse sferen
IJmuiden - Drie weken lang 
heeft Buitenschoolse Opvang 
de Blauwe Rog met de kinde-
ren het spel Mysterie van SKON 
gespeeld. Dat ging van Schot-
se knutselwerkjes tot vliegende 
flessen en tot vragen beantwoor-
den. Dit deden ze allemaal om de 
sleutel terug te vinden. 
Kinderen kregen posters mee om 
thuis de vragen te beantwoor-
den die op de posters stonden. 
En mede dankzij de vele reacties 
hebben de kinderen het myste-
rie van dit seizoen kunnen op-
lossen. Op 6 april is samen met 
de aanwezige ouders/verzorgers 
en opa’s en oma’s naar de eind-
film gekeken waar de onthulling 
te zien was. Daarna hebben de 
ouders, opa’s en oma’s samen 
met hun (klein)kind(eren) High-
land games gedaan. Touwtrek-
ken was hiervan ook een onder-
deel. Hierbij stonden ouders te-
genover elkaar maar ook ou-
der en kind om te kijken wie de 
sterkste was. En wat waren de 
kinderen sterk, zeg. De ouders 

hadden geen schijn van kans. Er 
was ook een leuke prijs te win-
nen voor de beste prestaties van 
de spellen. Dit keer hebben Row-
dey en zijn opa Piet gewonnen. 
Gefeliciteerd! En of het monster 
van Lochness echt bestaat? Dat 
gaan ze in september ontdekken.

Stadsschouwburg Velsen
Musicalkids Eigenwijs 
speelt ‘Peter Pan’
IJmuiden - Elk jaar, meestal 
in april, verrassen de musical-
kids van Eigenwijs het publiek 
in Stadsschouwburg Velsen 
met een sprankelende musical 
vol kleurrijke decors, prachti-
ge kostuums, live muziek en 
vooral met het enthousiasme 
van de spelers zelf. Dit jaar zijn 
de optredens een maand la-
ter: op vrijdag 11 en zaterdag 
12 mei brengt de groep ‘Peter 
Pan’ voor het voetlicht. Dus nog 
even geduld, maar Haak komt 
eraan. En hoe!
In de musical ‘Peter Pan’ blij-

ken de wonderen de wereld 
nog niet uit te zijn. En de dro-
men van kinderen en jongeren 
zijn er eenvoudigweg werke-
lijkheid. Die van menig volwas-
sene trouwens ook, want wie 
heeft er nooit verzucht: ,,Wat 
was het leven toch gemakkelijk 
toen ik nog klein was en nog 
niet zoveel wist?”
Bij ‘Peter Pan’ van Eigenwijs 
Musicalkids Velsen zullen de 
kinderen onder ons opgaan in 
de verbeelde fantasieën. De 
ouderen kunnen intussen, in 
het beschutte donker van de 

zaal,ongeneerd enthousiast te-
rugdenken aan hun eigen jon-
ge jaren. Peter Pan is nu een-
maal al meer dan een eeuw het 
verhaal van iedereen. Het ver-
haal over de drang naar een 
gevoel van vrijheid, de vrijheid 
om zorgeloos te spelen en om 
zonder schroom de spannend-
ste uitdagingen aan te gaan.
Toch zullen ook degenen die 
het verhaal al kennen, worden 
verrast door de aanpak van Ei-
genwijs. Dus kom allemaal kij-
ken, luisteren en genieten. Gun 
jezelf, klasgenoten en vrien-
den, gun uzelf, uw kinderen 
en kleinkinderen een avond 
van onbekommerd plezier be-
leven. Kaarten à 17,50, zijn ver-
krijgbaar bij Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255-515789 
of www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.
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College op Seaport RTV
Het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen komt 
op de lokale televisie. Vrijdag 
20 april om 20.00 uur zal wet-
houder Verkaik iets over zijn 
portefeuilles vertellen.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft bij de lokale zen-
der Seaport RTV televisiezendtijd 
ingekocht. Maandelijks worden één 
of meer collegeleden geïnterviewd. 
Omdat het gemeentebeleid de sa-
menleving raakt, wil het college een 
bredere toelichting kunnen geven 
aan een groter publiek. 

Wethouder Verkaik is verantwoor-
delijk voor ondermeer economische 
zaken en arbeidsmarkt-beleid. Deze 
items komen in de uitzending aan-
bod.

Deze uitzending met wethouder 
Verkaik zal in de dagen na de uitzen-
ding diverse malen worden herhaald 
op Seaport RTV.

De eerste televisie-uitzending was 
op vrijdag 9 maart 2012 waarin de 
wethouders Te Beest en Baerveldt 
aan het woord kwamen.

Gemeente houdt enquête 
over opvoedondersteuning
Onder alle ouders met kinderen 
tussen 0 en 23 jaar worden bin-
nenkort vragenlijsten verspreid. 
Het betreft een steekproef onder 
8700 Velsense gezinnen. In de en-
quête staan voornamelijk vragen 
over het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG).

Het CJG is er voor alle vragen om-
trent opvoeden en opgroeien. Maar 
gaan ouders met vragen daarover 
wel naar het CJG? En jongeren zelf ? 
Waar gaan zij heen met hun vragen?

In Velsen zijn in 2011 twee CJG-in-
looppunten geopend, met een CJG-
website en een CJG-telefoonnum-
mer. De Gemeente Velsen wil graag 
weten of ouders en jongeren het CJG 
weten te vinden, er gebruik van ma-

ken en of zij er tevreden over zijn. 
Daarom starten we een onderzoek 
onder ouders met kinderen in de leef-
tijd van 0-23 jaar over opvoedonder-
steuning en het CJG. 

Wethouder Baerveldt: ,,Ouders ont-
vangen van de gemeente een brief 
met het verzoek mee te doen aan de 
enquête. De enquête is online in te 
vullen en kan digitaal worden verzon-
den. Als wethouder met ondermeer 
de portefeuille Jeugdgezondheids-
zorg reken ik op uw medewerking. 
Alleen dan weten we of we op de goe-
de weg zijn met het CJG of dat we het 
beleid aan moeten passen. Een op-
roep dus aan alle ouders, die een vra-
genlijst van de gemeente ontvangen: 
vul de vragenlijst in en stuur hem te-
rug naar de Gemeente Velsen.’’

Razzia april 1944 herdacht
Burgemeester Weerwind van Velsen en burgmeester Van Leeuwen van 
Beverwijk hebben maandag 16 april 2012 een straatnaambord onthuld nabij 
het Rollantplantsoen in Velsen-Noord. De naam van dit straatnaambord ver-
wijst naar de razzia die op deze datum plaatsvond. 486 jongemannen uit Vel-
sen-Noord en Beverwijk zijn toen weggevoerd, waarvan er velen nooit zijn 
teruggekeerd. (foto: Reinder Weidijk)

Raadsleden bezoeken
collega’s gemeente Hoorn
De raadsleden van de gemeen-
te Velsen organiseerden zaterdag  
14 april 2012 een bezoek aan het ge-
meentebestuur van Hoorn. Ook het 
college van Velsen was daarbij aan-
wezig. Hoorn en Velsen lijken erg op 
elkaar; beiden gemeenten hebben 
een vrijwel gelijk aantal inwoners, 
meerdere dorpskernen en een bijna 

gelijk aantal gemeenteraadsfracties. 
Dit maakt dat er door de raadsleden 
veel kennis en ervaring kon worden 
uitgewisseld. Onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren de werkwij-
ze van de raad in Hoorn en de raads-
communicatie, bereikbaarheid, ge-
meentefinanciën en de woningbouw 
in Hoorn. (foto: gemeente Velsen)
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Vrachtverkeer
Velsen-Noord
Ondanks bewegwijzering blijkt dat 
vrachtwagens de industrieterreinen 
in Velsen-Noord niet altijd kunnen 
vinden, met klachten van zowel be-
woners als ondernemers als gevolg. 
De gemeente heeft daarom aanvul-
lende maatregelen genomen, waar-
bij de Ondernemers-vereniging Vel-
sen-Noord (OVVN) is betrokken. 
Eén van deze maatregelen is dat op 
een aantal plaatsen de bebording is 
of wordt aangepast. 

De gemeente heeft op haar website 
een routebeschrijving naar het in-
dustrieterrein geplaatst die de be-
drijven aan hun leveranciers kunnen 
sturen. Ook kunt u op de website een 
overzicht zien van alle maatrege-
len die worden genomen. Het weren 
van vrachtverkeer uit de kern van 
Velsen-Noord is één van de hoofd-
doelstellingen van het project Frisse 
Wind in Velsen-Noord. 

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op 
allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spul-
letjes aan.

De gemeente stelt daar een aan-
tal voorwaarden aan om ervoor 
te zorgen dat er geen brandge-
vaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan en dat ook de hulpdien-
sten goed hun werk kunnen doen. 

Ook aan de belangen van onder-

nemers die hun winkels willen 
openen wordt gedacht. De vrij-
markt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en vol-
wassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daar-
om is een aantal voorwaarden 
opgesteld, zodat de vrijmarkt 
voor iedereen een leuke beleve-
nis blijft. 

De voorwaarden zijn te vinden op 
www.velsen.nl. (foto: Michel 
van Bergen)

Velsen vermindert
papierwerk uitkering 
De gemeente Velsen heeft de 
aanvraag van de zogenaamde mi-
nimaregelingen sterk vereen-
voudigd. De nieuwe aanpak kost 
minder tijd en geld. Het is zo’n 
succes dat de aanpak als voor-
beeld geldt voor alle gemeenten 
in Nederland.

Velsen heeft de aanvraag van mi-
nima-uitkeringen sterk verbeterd. 
In de nieuwe situatie vragen uitke-
ringsgerechtigden niet meer jaar-
lijks, maar eenmalig een uitkering 
aan. De gemeente Velsen stelt op 
basis van de beschikbare gegevens 
jaarlijks vast of de uitkering auto-

matisch wordt voortgezet. Deze aan-
pak geldt voor regelingen als Bij-
zondere Bijstand, een jaarlijkse te-
gemoetkoming bij chronische ziek-
te, tegemoetkomingen voor sociaal-
culturele activiteiten, sport, indirec-
te schoolkosten en de langdurigheid-
toeslag. 

De nieuwe werkwijze leidt tot min-
der papierwerk en kostenbesparing 
en is een van de maatregelen om de 
service aan burgers te verbeteren. 
De werkwijze is gepubliceerd op 
goedopgelost.overheid.nl zodat an-
dere gemeenten hier hun voordeel 
mee kunnen doen.

Stadhuis Velsen op
feestdagen gesloten
Het stadhuis is in april en mei een aantal dagen gesloten:

Maandag 30 april  Koninginnedag
Dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Zaterdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 
Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag
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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 rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, facilitaire zaken en 
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, informatiemanagement, automatise-
ring 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 : info@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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Vergadering Rekenkamercommissie

Dinsdag 24 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het 
Stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich 
tot uiterlijk dinsdag 24 april, 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffi  e, tel. (0255) 567 502 of via email: 
griffi  er@velsen.nl .

Agenda

1. Opening en mededelingen
2.  Bespreking jaarrekening 2011 en het rapport van 

bevindingen
3. Rondvraag en sluiting

Raadsplein 26 april 2012 
Raadsvergadering

Donderdag 26 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadzaal

Punt Onderwerp

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
  - notulen en besluitenlijst raadsvergadering 

   29 maart 2012
4 Afh andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
  Debat, gevolgd door besluitvorming 
5 Evaluatie Burgerparticipatie Velsen

PAUZE

Besluitvorming
6 Strategische nota Schiphol 2012 
7 Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014 
8 Wijziging Bouwverordening 2010
9  Regionaal risicoprofi el Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) 
10 Fractieverantwoording 2011
11  Intrekking van de Regionale havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2010 en vaststelling van 
de Regionale havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012

12  Voortgang aanvraag herstructureringsfaciliteit 
sociale werkvoorziening

13 Defi nitief ontwerp sportpark Rooswijk
14  Procesvoorstel kwaliteitsimpuls winkelcentrum 

IJmuiden
  Sluiting

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

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 

Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad.html

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

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

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

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

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

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:

• Zeewijkplein 420 te IJmuiden;
• Zwarte Mierenvlak 66 te IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, 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 7 april tot en 
met 13 april 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-

gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000173  Bloemendaalsestraatweg 4a 
 Santpoort-Zuid 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

en het kappen van 10 bomen
(10/04/2012)

w12.000174  Wijkeroogstraat 122 Velsen-Noord 
  het kappen van een boom   
 (10/04/2012)
w12.000175  Middenduinerweg 24 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom (10/04/2012)
w12.000177  Willem de Zwijgerlaan 36 Santpoort-
 Zuid 
   het veranderen van een garage 

(10/04/2012)
w12.000178  Middenhavenstraat 42 IJmuiden 
   het plaatsen van een bedrijfsunit 

(10/04/2012)
w12.000179  Wustelaan 72 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom (10/04/2012)
w12.000180  Driehuizerkerkweg 148 Driehuis 
   het kappen van 3 coniferen 

(11/04/2012)
w12.000181  Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord 
  het kappen van 5 bomen (12/04/2012)
w12.000182  Bleyenhoevelaan 1 Velsen-Noord 
   het vergroten van een garage/schuur 

(12/04/2012)
w12.000183  IJmuiderslag ong. IJmuiden 
   het vervangen van een trap 

(12/04/2012)
w12.000184  Spitsaak 45 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van de 

1e verdieping (13/04/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het 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 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, 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

w12.000074  Valkenhoefl aan ong. Santpoort-Noord 
(t.o. nr. 2) 



Cursus Kidsdive in De Heerenduinen
IJmuiden - ,,Mama, mag 
ik erop?’’ roept de 8-jarige 
Britt uit IJmuiden. Ze heeft 
net kennis gemaakt met 
de wondere wereld van het 
scubaduiken, in zwembad 
De Heerenduinen en is ra-
zend enthousiast. Net als 
veertig andere kinderen die 
met een zuurstoffles op hun 
rug de eerste beginselen 
van de duiksport leerden.

Zondagmiddag gaf duikvereni-
ging Seabees uit Hillegom een 
introductiecursus kidsdive in 
het doelgroepenbad. Het kost-
te slechts een zwembadkaartje 
om mee te doen. Kinderen met 
duikaspiraties moesten wel in 
bezit zijn van hun zwemdiplo-
ma A of B en minstens acht 
jaar oud zijn. Ze leerden al met-
een dat je duikt met een mas-
ker en vinnen. En dus niet met 
een duikbril en zwemvliezen. 
Verder leerden ze ademen met 
perslucht met een automaatje 
in de mond en deden ze in klei-
ne groepen onder water spel-
letjes met gediplomeerde in-
structeurs. In september start 
in De Heerenduinen de Scuba 
Ranger cursus voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. 
Wie niet zo lang wil wachten 
kan vanaf zondag 22 april al 
terecht voor een korte cursus 
in De Heerenduinen, bestaan-
de uit vijf lessen op zondag. 
De afsluiting van de cursus is 
met meerdere duikgroepen in 
Nieuw Vennep. Kosten 75 euro 

voor vijf keer. Aanmelden kan 
via de site www.seabees.nl.
,,Dit is een unieke samenwer-
king’’, zegt zwembadmanager 
Cor Speelman. ,,En een prach-
tige aanvulling op onze cursus 
snorkelen op de woensdag-
middag. Dankzij Seabees kun-
nen we het duiken nu in het ei-
gen zwembad aanbieden..”
Kees Terwee is instructeur bij 
Seabees, een duikvereniging 
die zich richt op junior dui-
kers.  ,,Veel kinderen pakken 
het duiken heel gemakkelijk 
op, alsof ze nooit anders heb-
ben gedaan. Anderen hebben 
wat meer tijd nodig. We delen 
de groepjes op niveau in, zodat 
iedereen goede begeleiding 
krijgt. Het zijn speelse lessen. 
Naast materiaalkennis, hand-
signalen en het buddysysteem 

aanleren doen we veel spelle-
tjes, zoals onderwater hardlo-
pen, zoekspelletjes en nog veel 
meer. Tijdens de cursus die 
start in september kunnen kin-
deren hun duikbrevet gaan ha-
len, zodat ze in open water mo-
gen duiken. Het enige wat kin-
deren zelf nodig hebben is een 
goed passend masker en vin-
nen. Een duikpak heb je pas 
nodig als je in koud buitenwa-
ter gaat duiken. In het zwem-
bad kunnen de kinderen een t-
shirtje dragen, dat is wat com-
fortabeler met de duikappara-
tuur.’’
Kinderen die meer willen dan 
alleen hun zwemdiploma kun-
nen bij De Heerenduinen nu 
leren snorkelen en ook nog le-
ren duiken met de cursus Scu-
ba Rangers.

Velsens Alpe d’HuZes 
team traint in zwembad
Velsen – Niet iedereen heeft het 
in zich om de Alpe d’Huez per 
fiets te beklimmen. Gelukkig zijn 
er genoeg Velsenaren die de-
ze sportieve uitdaging wel aan-
gaan met de bedoeling het goe-
de doel van  KWF Kankerbestrij-
ding te steunen. Zondag was 
het team van 31 Velsense deel-
nemers in natte actie te zien in 
Zwembad de Heerenduinen in 
IJmuiden. Vrijwilligers, sponsors 
en liefhebbers konden tussen 
tien en twaalf uur meedoen met 
aquaspinning voor slechts 5 eu-
ro. De opbrengst ging natuurlijk 
naar het goede doel.
Velsenaar Jeroen Dijt gaat 7 juni 
ook de Alpe d’Huez beklimmen. 
Samen met een zeer gemengde 
groep van nog zeven personen, 
genaamd  Xplorys/ BabyBanz. 
Twee tot drie keer per week 
springen zij op de fiets om kilo-
meters te maken. Dit weekeinde 
doen zij mee met de Ronde van 
Noord-Holland. En omdat het 
hun hobby is beginnen zij niet 
bij een van de officiële startpun-
ten maar in Velsen, waarna zij bij 
Uitgeest de route oppikken en zo 
meer dan 150 kilometer weg zul-
len trappen. Als team moeten zij 
10.000 euro bij elkaar brengen 
om mee te mogen doen met de 
Alpe d’HuZes. Maar zij streven 
naar een bedrag van 20.000 eu-
ro. Het is de bedoeling dat met 
Alpe d’HuZes dit jaar 30 miljoen 
euro bij elkaar wordt gefietst.

In Velsen is het enthousias-
me van deelnemers aan Alpe 
d’HuZes groot. Omdat het moei-
lijk is voldoende sponsorgeld bij-
een te brengen werken de Vel-
sense deelnemers samen. Met 
31 deelnemers die klaar staan 
voor deze bijzonder sportieve 
uitdaging is het voor bedrijven 
aantrekkelijker om te sponsoren. 
,,Het gaat tenslotte niet om ons, 
maar om het resultaat’’, zegt Je-
roen Dijt. Daarom ondernemen 
zij samen acties, zoals zondag in 
Zwembad de Heerenduinen. 
Maar 7 juni komt al snel dich-
terbij en het streefbedrag is nog 
niet binnen. Wie wil de Velsen-
se wielrijders steunen? Kijk op 
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
teams/team-koreman voor meer 
informatie. 

Mededelingen
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  het oprichten van een jongeren ont-
moetingsplek (10/04/2012)

w12.000092  Biezenweg 70 Santpoort-Noord 
  eenmalig gebruik van de leegstaande 

kas van tuincentrum Groenrijk van 
Duijn voor een feest (10/04/2012)

w12.000097  Zeiler 62 Velserbroek 
   het vergroten van de 2e verdieping van 

een woning(10/04/2012)
w12.000098  Velserbeek 7 Velsen-Zuid 
   het oprichten van een ezelverblijf 

(11/04/2012)
w12.000099  Kerkweg 88 Santpoort-Noord 
   het vergroten van een woning met een 

uitbouw (12/04/2012)
w12.000103  Betsy Perkstraat 47 Velserbroek 
   het vergroten van de 2e verdieping 

(12/04/2012)
w12.000109  Middenduinerweg 8 Santpoort-Noord 
   het vergroten van een berging/garage 

(16/04/2012)
w12.000140  Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
   het wijzigen van de bestemming van 

dagwinkel in horeca (11/04/2012)
w12.000150  Kotterkade 4 IJmuiden 
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (16/04/2012)

Exploitatie openbare inrichtingen

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 25 Drank-en Horecaverordening verlof 
verleend voor de horecaexploitatie:

i12.002189  Dudokplein 16 IJmuiden
  uitoefenen van een horecabedrijf 

(12/04/2012)

Burgemeester heeft op grond van artikel 2.20 APV 
een vergunning verleend voor de horecaexploitatie:

i12.003010   Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
(12/04/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i12.003323  20 april 2012 op het strand 
 “IJmuiderslag”
  van 07.00 tot en met 20.00 uur 

(12/04/2012)

Besluit tot wijziging bestemmingsplan

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen onderstaand besluit binnen 6 
weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem. Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld. Digitaal indienen kan ook bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor dient men te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).
Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke 
ordening hebben besloten het bestemmingsplan 
Driehuis en Velsen-Zuid te wijzigen voor het perceel:

W11.000391  Da Costalaan 5 Driehuis
   wijziging van de bestemming 

“Gemengd” naar “Wonen” 
(verzonden 12/04/2012)




