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Zaaifeest op de Bosbeek
Santpoort-Noord - Een zaai-
feest, dat vierden de leerlingen 
uit groep 5 van de Bosbeekschool 
omdat het zaaiseizoen weer be-
gint. De leerlingen weten daar nu 
alles van. En dat moet ook wel, 
want de leerlingen gaan nu echt 
starten met de werkzaamheden 
in hun eigen schooltuintje. We-
kelijks gaan zij onder leiding van 
Marike Leipoldt, schooltuincoör-

dinator, op bezoek bij volkstuin-
complex ZWN in Haarlem. Hier 
leren zij tuinieren en alles over 
het groeien, bloeien en kweken 
van groente en fruit. 
Tijdens het zaaifeest leerden de 
leerlingen alles over zaaien en 
het maken van een zaaikalender. 
Ook werd er een heerlijk soep-
je bereid onder leiding van Caro-
line van den Bemt (Happiefood) 

met de groente die zij later in 
hun tuin zullen verbouwen.
Voor het bereiden van de soep 
werden de kinderen omgetoverd 
tot echte koks! Zij kregen een 
‘Groente-proef-en-snij-work-
shop’ van kok Joris en Anita van 
restaurant De Meijerij/Bokken-
steeg. Ter afsluiting van de dag 
werd het heerlijke groentesoepje 
gezamenlijk opgegeten!

Driehuis vol met AED’s
Driehuis - Tijdens een bijeen-
komst in Café Middeloo zijn 
vorige week door de voorzit-
ter van de Stichting Dorps-
feest Driehuis, Jan Spigt, en 
de voorzitter van de Oranje-
vereniging Driehuis, Frank 
Gutteling, twee AED’s 
overhandigd aan twee in-
stellingen in het dorp.

AED’s zijn automatische ex-
terne defibrillatoren, appa-
raten waarmee mensen met 
een hartstilstand kunnen 
worden gereanimeerd. Op 
de hoek van de Minister van 
Houtenlaan en de Water-
loolaan, op het complex van 
de hockeyvereniging Straw-
berries, was er eerder al een 
aangeschaft dankzij een dona-
tie van Rabobank Velsen en Om-
streken. Bij Fysiotherapie Drie-
huis in de Schaepmanlaan was 
ook al een AED geschonken bij 

de opening vorig jaar. En ook 
hangt er sinds vorig jaar een in 
Café Middeloo. Nu komen daar 
dus twee punten bij: Huis ter Ha-
gen in de Lodewijk van Deijssel-
laan en de Jan Campertschool 

aan de Driehuizerkerkweg. 
Aanwezig waren het voltallige 
bestuur van de Stichting Drie-
huis, afgevaardigden van de 
Oranjevereniging Driehuis, een 

vertegenwoordiger van de Jan 
Campertschool en het hoofd van 
de facilitaire dienst van Huis ter 
Hagen, Hans van Velzen.
Jan Spigt had duidelijk geoefend 
op het vrij moeilijk uit te spreken 

woord defibrillator. Hij leg-
de uit wat men er mee kon 
doen, hoopte dat het nooit 
gebruikt zou hoeven wor-
den en bedankte vooral ini-
tiatiefnemer en sponsor, 
Driehuizenaar Ton Vrijhof, 
die als geen ander weet 
wat een AED kan beteke-
nen. Cardioloog Joyce Ka-
inawa vertelde aan enkele 
aanwezigen wat het nut en 
voordeel van de apparaten 
was. Na een hapje en een 
drankje kon een ieder zich 

huiswaarts begeven in de we-
tenschap dat de bevolking van 
Driehuis zich wat hartproblemen 
betreft weinig zorgen hoefde te 
maken. (Rob Huizinga)

Velsen - Deze week start de-
ze krant met de nieuwe rubriek 
‘Blik op de raad. Op weg naar 3 
maart 2010’, waarin (kandidaat-
)raadsleden hun visie geven op 
de lokale politiek. De rubriek 
verschijnt wekelijks tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2010.

Blik op de raad

Overval hotel
Santpoort-Noord - Tenminste 
drie gewapende mannen heb-
ben vorige week vrijdagnacht 
een overval gepleegd op een ho-
tel aan de Vlietweg. De mannen 
drongen rond 03.45 uur het hotel 
binnen en bedreigden en mis-
handelden de receptionist.
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Brasserie DenK
nu elke dag open!
Meer info www.duin-kruidberg.nl

of bel 023 512 18 00

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

Nooit meer zelf de la
dder op!

zondag 8 maart:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Stormvogels tegen DEM

Koelkasten v.a. E199,- 
grote sortering

Pruis scherP gePrijsd
u betaalt bij ons niet meer 

dan bij onze collega’s
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255-515726

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-
514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Driehuis – Het John van Dijk-
fonds is opgezet om jonge-
ren en de politiek dichter bij 
elkaar te brengen. In dit ka-
der was er een scholenpro-
ject, waar de leerlingen van 
diverse scholen de opdracht 
kregen: breng een lokaal pro-
bleem in kaart. Klas 4vwo van 
het Ichthus Lyceum hield af-
gelopen vrijdag een presen-
tatie.

Zij waren in vier groepen heel 
gedegen aan het werk gegaan. 
Ze moesten het probleem on-
derzoeken, de burgers aan het 
woord laten via een interview of 
enquête, lokale politici benade-
ren en proberen het onderwerp 
in de lokale media te krijgen. In-
dien mogelijk moesten zij ook 
een oplossing aandragen en ver-
tellen hoe het er in 2040 voor zou 
staan. De eerste presentatie ging 
over hangjongeren in Velser-
broek, die voor overlast zorgen. 
Er is een aparte hangplek voor ze 
gemaakt: een bankje midden in 
het weiland. Maar daar is nooit 
een jongere te zien, ze zoeken 
het centrum weer op. Volgens 
de leerlingen is het moeilijk hier 
een oplossing voor te vinden, er 
zijn weinig mogelijkheden om 
uit te gaan. Meer hangplekken 
met voldoende prullenbakken 
zou een mogelijke oplossing zijn. 
Marianne van den Brenk (PvdA) 
kwam hierover aan het woord. 
,,Belangrijk is dat beide partijen 
met elkaar in gesprek blijven, zo-
wel de jongeren die overlast ver-
oorzaken als de mensen die daar 
hinder van ondervinden’’, hield zij 
de leerlingen voor. 
De tweede groep had Corus als 
onderwerp. Die heeft door de 
kredietcrisis een gevoelige klap 

gehad en veel toeleveringsbe-
drijven in zijn val meegenomen. 
Toch verwachten de leerlingen 
dat dit straks zal verbeteren. 
Staal blijft altijd nodig, al zul-
len er in 2040 ook andere stof-
fen zijn en hebben dan machines 
wellicht het werk van de mensen 
overgenomen.
De derde groep had het cen-
trumplan als onderwerp en zij 
ondervonden dat hier al veel 
over te doen was geweest. Er 
moet een beter winkelaanbod 
komen en het moet aantrekke-
lijker, was hun mening. Gerard 
Vosse (LVG) vertelde hier over: 
,,Het heeft al een miljoen gekost 
en er is nog steeds niets opge-
lost. De plannen zoals die er nu 
liggen zijn waardeloos, er is geen 
draagkracht, zeker met het ver-
lies van koopkracht door de cri-
sis. Maak het Marktplein en het 
Velserduinplein aantrekkelijker 
en zorg voor terrassen in de zon.’’ 
De leerlingen waren het hier 
mee eens en verwachten, dat dit 
in 2040 gerealiseerd zal zijn.
De laatste groep tenslotte had 
zich over het uitgaan in Vel-
sen gebogen. Dat is er te wei-
nig, vooral voor de wat jongere 
jeugd. In café’s met vooral oude-
ren voelen zij zich niet thuis, bij 
een discotheek worden zij nog 
niet toegelaten. Een Bob’s op het 
bedrijventerrein van Velserbroek 
zou een oplossing zijn. 
Naast de presentatie maakten 
de leerlingen ook een werkstuk. 
Deze zijn, samen met die van an-
dere deelnemende scholen, van-
af 3 maart te zien in de publieks-
hal van het stadhuis. Op zater-
dag 7 maart om 13.30 uur zal 
daar een presentatie plaatsvin-
den en zal de jury een winnaar 
aanwijzen. (Carla Zwart)

Leerlingen aan de slag
met lokale problemen

Velsen - Van 8 tot en met 14 
maart is de nationale collecte 
voor het Reumafonds. Een op de 
vijf mensen in Nederland heeft 
reuma, een ingrijpende en on-
zichtbare ziekte die betekent dat 
men moet leven met pijn, ver-
moeidheid en stijfheid. Het Reu-
mafonds investeert in onderzoek 

naar medicijnen en behandelme-
thoden. Het Reumafonds krijgt 
geen subsidie. Elke bijdrage is 
dus hard nodig. Ook zijn col-
lectanten heel welkom. Hiervoor 
kan men contact opnemen met 
Jeannette Meijer, telefoon 023-
5384203 of Anneke van Rooijen, 
telefoon 023-5378975.s

Collecte Reumafonds
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

De merino’s-odin’59 (1a)  - 14.30
Dvva-Kennemerland (2a)  - 14.30
Jong Hercules-IJmuiden (3a)  - 14.30
SCW-eDo (3b)   - 14.30
vvH/velserbroek (4D)-velsen  - 14.30

                                     
aDo’20 (hoofdklasse)-HbS  - 14.30
JoS/W’meerDe Kennemers (1a) - 14.00
Stormvogels (2a)-Dem  - 14.00
Purmersteijn-vSv (2a)  - 14.00
eDo (2a)-SvW’27   - 14.00
vvZ-velsen (3b)   - 14.30
Zilvermeeuwen-onze Gezellen (3b) - 14.00
DSS (3b)-united/Davo  - 14.00
Zaandijkk-FC velsenoord (4C) - 14.00
SvIJ (4D)-Zandvoort   - 14.30
De brug-Schoten (4D)   - 14.00
Wijk aan Zee (5C)      vrij
beverwijk (5C)-Purmerland  - 14.00
Spaarnwoude-Waterloo (5D)  - 14.00
terrasvogels (5D)      vrij

ZATERDAG 7 mAART

ZonDAG 8 mAART

Andries Visser ontsnapt
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
werd de zesentwintigste ronde 
van de interne competitie van 
schaakclub Kijk Uit gespeeld. 
Rene Koens werd gekoppeld 
aan Peter Groeneweg. Beide he-
ren maakten geen fouten in een 
als ‘degelijk’ te omschrijven wed-
strijd die dan ook in een remise 
eindigde.
Andries Kouthoofd, een begin-
nend schaker, ondervindt als fi-
nancieel deskundige, dat met ge-
tallen rekenen makkelijker is dan 
schaken. Tegen Siebren Frohlich, 
toch altijd een lastige tegenstan-
der, ging het fout en met een ne-
derlaag aan zijn broek ging An-
dries naar huis.
Ook Linda de Groot was goed 
bezig en wist het Piet Lanser erg 
moeilijk te maken. Piet dacht zelf 
nog wel kansen te hebben op 
remise maar moest toch het on-
derspit delven. In de partij van 
Wim Geels tegen Egbert Mul-
der kwam Wim op de vijftien-
de zet een stuk voor en wikkel-
de dat netjes af naar de over-
winning. Egbert besloot ter plek-
ke om in zijn vakantie alleen nog 
maar schaakstudieboeken mee 
te nemen en als een gebruinde 
schaakmeester terug te keren.
Dirk Geels tegen Louw Post was 
een mooie partij. Louw stond 

rond de twaalfde zet in een ge-
wonnen stelling, maar had moei-
te om het juiste vervolg te vin-
den. Dirk offerde een toren voor 
een paard om uit een lastige 
penning te komen en toen zijn 
tegenstander vervolgens de af-
ruil van de dames verkeerd in-
schatte kreeg Dirk vleugels en 
liep met drie pionnen beheerst 
naar de overkant.
De een noemde het een terech-
te remise, zijn opponent een vre-
selijke partij, de waarheid zal wel 
in het midden liggen van de par-
tij tussen Andries Visser (foto) n 
Jan Jansen. Wel een wedstrijd 
waarin veel gebeurde, van het 
weggeven van een stuk tot het in 
de aanbieding doen van de da-
me, wel met gedeeltelijke com-
pensatie, kortom een levendige 
wedstrijd die toch wel meer ver-
diende dan een remise.
Ozden Tuna verloor, mede door 
tijdnood, van Sebastiaan van 
Westerop maar noemde zijn par-
tij zeer leerzaam. In de partij van 
Ingmar Visser tegen Andre Kunst 
had Ingmar in een toreneind-
spel toren één pion meer. Door 
stug verdedigen van Andre kon 
Ingmar zijn extra pion niet verzil-
veren en dus remise.
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Danscentrum ter Horst
Regio - Afgelopen zondag heeft 
een paar van danscentrum ter 
Horst deelgenomen aan een regi-
onale N.A.D.B. wedstrijd in Cas-
tricum. Vincent Mars en Marloes 
van Hamburg deden mee in de 
Debutanten 4 klasse. Bij de la-
tin kwamen zij tot en met de hal-
ve finale. Bij de ballroom bereik-
ten zij de finale en werden der-
de.  Nog belangrijker was dat zij 
hierdoor 1 punt verdienden voor 
promotie naar de debutanten 3 
klasse. Om te promoveren heb 
je 8 punten nodig. Hierdoor heb-
ben zij nu totaal 5 punten ver-
diend. Promotie is dus niet meer 
ver weg. 
Timo Auler en Anne Duyn .deden 
mee aan een landelijke wedstrijd 
van de N.A.D.B te Vught. Een in-
ternationale jury oordeelde dat 
Timo en Anne, bij de latin C klas-
se, rechtstreeks naar de halve fi-

nale konden. Zij mochten ook de 
finale dansen. Dit deden zij met 
verve, want ze werden uitein-
delijk derde. Ook zij verdienden 
hierdoor 4 punten voor promotie 
naar de B klasse. 

Klaverjassen in Zeewijk
IJmuiden - Vrijdag waren er 10 
tafels bezet tijdens het klaverjas-
sen bij Stormvogels. De hoofd-
prijs ging naar Peter Damkat. De 
eerste prijs ging met 5350 pun-
ten naar mevrouw C. Prudon. De 
tweede prijs ging met 5346 pun-
ten naar de heer W. Swart. De 
derde prijs ging met 5317 pun-

ten naar de heer G. Rommers.  
Vrijdag 6 maart is iedereen weer 
welkom bij IJVV Stormvogels aan 
de Zuiderkruisstraat in IJmui-
den. 
Meer informatie bij Henk Retz, 
telefoon 0634040940 of e-mail 
hj.retz@quicknet.nl. Zie ook 
www.kjv-stormvogels.nl.

Schaaktoernooi
Driehuis - In het weekend van 
3, 4 en 5 april zal er het twee-
de Lchthus Lyceum Schaaktoer-
nooi in Driehuis worden georga-
niseerd. . Verleden jaar deden er 
maar liefst 86 deelnemers aan 
mee, (maximaal 100) de toernooi 
winnaar van verleden jaar IM Il-
mars Starostits heeft toegezegd 
wederom mee te zullen doen. 
Naast de senioren zal er in het-
zelfde weekend een jeugdtoer-
nooi in een aparte zaal gehou-
den worden. Wethouder Annette 
Bearveld van Sportzaken open-
de verleden jaar nog het toer-
nooi. Dit jaar zal er op zaterdag 
een lopend buffet zijn! De beide  
arbiters zijn de niet onbekende 
Joost & Joost, Joost Out en Joost 
Jansen. De organisatie is weer 
in handen van SC Santpoort t.w. 
Hans Kors en Rob de Roode, die 
dat verleden jaar voortreffelijk 
deden.
Santpoort 3 won afgelopen vrij-

dag hun belangrijke duel tegen 
Castricum 3, helaas verloor Sant-
poort 4 tegen KC 11. Santpoort 
3 moest winnen om de kampi-
oenskansen nog levend te hou-
den, gelukkig wonnen Ouker de 
Jong, Ton Haver en Rob Bus-
chman hun partij en speelden 
er drie man remise wat genoeg 
was voor de overwinning. Voor 
het vierde dat met maar liefst 
zes jeugdspelers aantrad, waren 
de druiven zuur, alleen Bas Ha-
ver en Dave Looijer wonnen hun 
partij en Daan Haver wist als eni-
ge remise te spelen. 
Komende zaterdag speelt het 
eerste van Santpoort hun be-
langrijke partij tegen mede kop-
loper de Waagtoren 2 in het Pol-
derhuis in Velserbroek aanvang 
12.00 uur. 
Toegang Gratis. Informatie en 
opgeven voor het Ichthus Ly-
ceum Schaaktoernooi www.
schaakclubsantpoor.nl.

Slap VSV
stelt teleur
IJmuiden- Afgelopen zondag 
speelde VSV de uiterst belangrij-
ke wedstrijd tegen Flamingo’64. 
De uitwedstrijd tegen deze ploeg 
leverde een 4-1 nederlaag op. 
Het leek er toen op dat Flamin-
go zich zou gaan mengen in de 
strijd om de bovenste plaatsen. 
De laatste weken is de ploeg 
echter in een vrije val naar be-
neden geraakt en zodoende zou 
VSV bij winst de Alkmaarders in 
het vizier krijgen. 
VSV begon te slap aan de wed-
strijd en kreeg dit niet meer ge-
kanteld. Zelfs de meest eenvou-
dige passes over vijf meter gin-
gen verkeerd en ook de anders 
zo kenmerkende stijl van de 
ploeg, een enorme duelkracht, 
was ver te zoeken.
Doelman de Vent maakte een 
zekere indruk en hij hield VSV 
op de been bij de enige kans in 
eerste helft door een inzet van 
een Flamingo goed te pareren. 
De tweede helft was VSV ietsjes 
beter en net toen iedereen in een 
redelijk resultaat begon te gelo-
ven was daar ineens Gijzen. De 
VSV defensie verdedigde slecht 
uit en direct werd de bal op Gij-
zen gespeeld. Die bedacht zich 
geen moment en de bal lag in 
het net (0-1). Hierna werd Mi-
chiel Spaans als breekijzer ge-
bracht. Elke hoge bal zorgde 
voor paniek  bij de Alkmaarders 
en dit leverde enkele hachelijke 
momenten op maar de gelijkma-
ker wilde niet vallen. Zo liet VSV 
een enorme kans liggen om in 
de strijd voor het behoud in de 
tweede klasse goede zaken te 
doen. Tegenstander DEM 3 bleef 
onnodig lang uitzicht houden op 
een goed resultaat en pas in de 
eindfase werd de wedstrijd be-
slist tegen een ploeg met een 
gemiddelde leeftijd van 35plus.
Zondag speelt VSV 1 bij koplo-
per Purmersteijn en gaat VSV 2 
naar het lastig te bestrijden Ab-
coude. 

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zestien kloot-
schieters van sportvereniging 
Full Speed waren zaterdag pre-
cent om de loting mee te ma-
ken. 
Vier teams van vier personen was 
een mooi aantal om dit spel te 
spelen. Team 2 met Bertus, Dirk, 
Bianca en Cees werd eerste met 
75 schoten en 20 meter. Team 3 
met Elly, Willem Kr. Jan Sch. en 
Nico werd tweede met 76 scho-
ten en 30 meter. Team 4 met Lia, 
Ina, Joke en Ton werd derde met 
80 schoten en 0 meter. Team 1 
met Dries, Jan St. Sonja en Ber-
tie werd vierde met 81 schoten 
en 48 meter.
Op de agenda staat zondag 15 
maart een marathon van 10 ki-
lometer, deze moet nog worden 
uitgewerkt, er zijn al tien inschrij-
vingen. Informatie: Nico prins, 
telefoon 0255-518648, Dirk Sie-
raad, telefoon 0255-515602 of 
svfullspeed.nl.
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Hardloopcursus Start to Run. 
Trainingen starten om 09.30 uur 
vanaf SportPlazaClub Velsen, 
Heerenduinweg 6 IJmuiden.
Propaganda wandeltocht start 
10.00 uur vanaf de Veste, Ves-
tingplein Velserbroek.
Open dag Muzenhuis, voorma-
lig NS-station Santpoort-Noord. 
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Vesper in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedélaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur.
De Smugglers in de Halve 
Maan Santpoort. Aanvang 20.00 
uur. De bar is omgetoverd tot 
een Engelse pup.
Stadsschouwburg Velsen: De 
wereldwijde theatersensatie: 
Percossa. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Pieter Derks met 
‘Waan’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Racoon. 20.30 uur. Toe-
gang  20,-. 23.00-04.00 uurmE-
lectric Trash.. Toegang 11,- van-
af 18 jaar. Café: i-Mod. 23.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 8 maart

Vogelbeurs Fauna Felisena, Ek-
sterlaan 8 in IJmuiden. Van 10.00 
tot 14.00 uur.
Propaganda wandeltocht start 
10.00 uur vanaf de Veste, Ves-
tingplein Velserbroek.
Amateur-kunstbeurs Artistie-
ke Handen, Kennemer Sport-
center in Haarlem. Van 10.30 tot 
17.00 uur.
Ommetje Spaarnwoude: wan-
deling van 6,5 of 12 kilometer 
start vanaf 11 uur vanaf Cafeta-
ria Visser bij pont Buitenhuizen. 
Deelname gratis.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap in de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Na afloop wordt een kleine bij-
drage gevraagd voor de ge-
maakte kosten.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Oorlogswinter’. 
Aanvang 14.30 uur. Om 16.00 
uur Boogie Woogie Firesweep-
bluesband. Toegang gratis.
Drie Fiere Vrouwen in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Topgitarist Harry Sacksio-
ni in het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: We 
Swim You Jump. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 9 maart

Inloopochtend inzake Posttrau-
matische Dystrofie in het KG lo-
catie Zuid, 10.00-12.00 uur. Info: 
023-5453138.
Informatieavond over opvoe-
ding in de Wilhelminakerk in 
Haarlem. Aanvang 19.45 uur. 
Toegang gratis.
CDA houdt een thema-avond 

over ‘De kracht van een gemeen-
te is een wisselwerking tussen 
organisatie en het openbaar be-
stuur’. Aanvang 20.00 uur, loca-
tie De bolder, bloemstraat 124 in 
Oud IJmuiden.

Dinsdag 10 maart
 

Tilworkshop bij MamaMia, De 
Veste. Aanvang 10.00 uur, deel-
name gratis.
Oude papier inzameling Par-
nassiaschool in Santpoort. Con-
tainer staat op grasveld Dinkgre-
velaan en is geopend van 16.00 
tot 16.30 uur.
Algemene Ledenvergagering 
Rode Kruis in het afdelingsge-
bouw, ‘S-Gravenlust 35b. Aan-
vang 19.30 uur.
Lezing over taal door professor 
dr. C. van Bree in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Amerikaanse dansgroep Pilobo-
lus. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Jaap Mulder en 
Jaap Mulder met ‘Hoera het is 
een Jaap Mulder’. Aanvang 20.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug In. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 11 maart

Open huis Nova College van 
17.30 tot 20.30 uur. Zie voor be-
zoekadressen www.novacolle-
ge.nl/openhuis of telefoon 023-
5302010.
Oude papier inzameling Par-
nassiaschool in Santpoort. Con-
tainer staat op grasveld Dinkgre-
velaan en is geopend van 18.30 
tot 19.30 uur.
Zomerkleding- en speelgoed-
beurs bij De Molenweid, Sluis-
weid 9 Velserbroek. Van 19.30 tot 
21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Liberg. Aanvang 20.15 uur. 
Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug In. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Het 
Ampzing Genootschap Brood-
kast. 20.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 12 maart

Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Ot-
te Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 
in IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Liberg. Aanvang 20.15 uur. 
Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Changeling’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
23.00-04.00 uur. LOS! met dj 
Paullie en Co. Toegang 5,- van-
af 18 jaar. 
Gratis voor studenten.Café: Day-
broke. 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 5 maart
 

Openbare repetitie van pop-
koor Decibel om 19.45 uur in 
De Toermalijn, Driehuizerkerk-
weg in Driehuis.
Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Otte 
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in 
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Art’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hotel Modern 
met ‘Garnalen Verhalen’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Obituary en Amon Amarth. 
19.30 uur. Toegang 34,-. Phil-
harmonie (Philharmonie en Pa-
tronaat presenteren Zita Swoon 
in samenwerking met Rosas: 
Dancing with the Soundhob-
byist. 20.15 uur. Toegang 15,50. 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor 
studenten. Café: Rookie enter-
tainment 908Music presenteert 
Oostkampers. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 6 maart

Open huis Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 in Vel-
sen-Noord. Van 10.30 tot 18.00 
uur.
Zomerkleding- en speel-
goedbeurs bij PCB De Hoek-
steen, de Weid 24 Velserbroek. 
19.00 tot 20.30 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Discofeest meet de Soul Bro-
thers. Aanvang 20.15 uur.
Anastasia Kozlova (viool) 
en Bernd Brackman (piano) 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Oorlogswin-
ter’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
De Staat. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Dommelsch zaal: 
Proud to be Fout. 23.00-04.00 
uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. 
Café: Barbie Bangkok en Su-
pasound dans Le Café. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 7 maart

Wat is
er te 
doen

Stem op droombruiloft 
voor Matthijs en Elena
IJmuiden - Voor Matthijs Wind-
horst en Elena Diaconita hoeft 
een droombruiloft misschien 
geen droom te blijven. Dankzij 
een actie van radiozender Wild 
FM wordt hun bruiloft moge-
lijk voltrokken op een idyllisch 
kasteel, in waanzinnige kleding, 
met als vervoer een Rolls Roy-
ce, heerlijke hapjes, een privé-
optreden van Replay, een super-
deluxe huwelijksreis naar Anti-
gua en nog veel meer heerlijks. 
Dit alles ter waarde van 50.000 
euro.

Matthijs en Elena wonen met 
hun dochtertje Kyra van 5 in 
IJmuiden en zijn van plan in au-
gustus in het huwelijksboot-
je te stappen. In januari hoor-
de Elena op Wild FM al de op-
roep om zich aan te melden voor 
de droombruiloft. Inmiddels heb-
ben zo’n zestig Noord-Holland-

se bruidsparen zich aangemeld. 
Maar Matthijs en Elena staan 
nu op een vierde plaats. De vijf-
tig meest populaire bruidsparen 
worden op 5 april uitgenodigd 
in het oude slot in Heemstede, 
waar een notaris tien bruidspa-
ren gelukkig zal maken. Deze 
tien doen mee aan een quiz, de 
hoofdprijs is de droombruiloft. 
Maar ook voor de andere deel-
nemers zijn er droomprijzen, zo-
als een prachtige keuken te win-
nen.
Wie mee wil helpen Matthijs en 
Elena aan een droombruiloft te 
helpen kan dit doen door via 
SMS op hen te stemmen. Aan-
gezien zij het eerste bruidspaar 
zijn dat zich aanmeldde is hun 
SMS code ‘Bruidspaar 1’. SMS 
dit door naar 2211 zodat zij bij de 
vijftig meest populaire bruidspa-
ren horen. Zie ook www.wineen-
droombruiloft.nl. 

Fakkeltocht 
IJmuiden - Het zal menigeen 
niet ontgaan zijn dat er afgelo-
pen vrijdagavond een sliert met 
brandende fakkels door de dui-
nen van IJmuiden is gegaan. 
Voetbalvereniging SVIJ heeft de-
ze avond georganiseerd voor 
haar inmiddels ruim 250 leden 
tellende jeugdafdeling. 
De jeugd werd tijdens het lopen 
begeleid door de selectiespelers 
van SVIJ, enthousiaste ouders en 
uiteraard de trainers en begelei-
ders van de verschillende elftal-
len. Het initiatief voor deze tocht 
is jaren geleden genomen door 
het jeugdbestuur. Toentertijd be-
gonnen als de ‘zuurkoolloop’. 
SVIJ staat voor gezelligheid 
en professionaliteit. Om voor-
al de gezelligheid te accentue-
ren heeft SVIJ een speciale ac-
tiviteitencommissie om vele leu-
ke en sportieve activiteiten voor 
de jeugd te organiseren. 
Anno 2009 is de ‘zuurkoolloop’ 
omgetoverd in de fakkeltocht. 
Na de tocht, waaraan ruim 260 
deelnemers hebben deelgeno-
men, stond er in de kantine van 
SVIJ heerlijke verse warme erw-
tensoep klaar en voor de kleinste 
deelnemers smakelijke patatjes 
met mayonaise.

IJmuiden - Ieder jaar bedenken 
de organisatoren van het Haven-
festival IJmuiden een thema voor 
het evenement dat sterke bin-
ding heeft met de omgeving. Na 
bijvoorbeeld de thema’s ‘vis’ en 
‘water’ is dit jaar gekozen voor 
het thema ‘wind’. Leerlingen van 
de Velsense basisscholen zijn 
ook dit jaar weer uitgenodigd om 
hun creativiteit aan te boren. In 
navolging van de geslaagde ac-
tie van 2008, ‘pimp je visje’, wor-
den ze gevraagd vliegers te ma-
ken, geheel passend in het the-
ma. De leerlingen worden uitge-
daagd een echte vlieger te ma-
ken waarmee goed te vliegeren 
is, maar ze kunnen er ook voor 
kiezen een siervlieger te knutse-
len. De klas met de mooiste of 
meest creatieve vlieger wint een 
spectaculaire vliegermiddag, ge-
organiseerd door Kiteparadi-
se ’t Coraaltje uit IJmuiden. De 
kinderspelen worden uiteraard 
ook dit jaar weer aan dit thema 
aangepast. Kinderen in de leef-
tijd van 6 t/m 12 jaar kunnen tij-
dens het evenement op zaterdag 
29 en zondag 30 augustus van 
12.00 tot 18.00 uur op een leu-
ke en leerzame manier bezig zijn 
met het thema wind. 

Vliegeren
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Driehuis - Strawberries Da-
mes 1 is voor de vierde ach-
tereenvolgende keer op team-
weekend geweest in de Bel-
gische Ardennen. Dankzij het 
geslaagde uitstapje zijn de 
hockeysters helemaal klaar 
voor de tweede competitie-
helft, die zondag om 12.45 
uur begint met een thuiswed-
strijd tegen Xenios.

Het team betrok vrijdagavond 
een prachtige groepsaccommo-
datie in Outrewarche, een klein 
dorpje in de buurt van Robertvil-
le. Daar werd het weekend ge-
opend met het uitdelen van een 
sweater van teamsponsor Ze-
bra Uitzendburo en een verras-
send cadeau van kledingzaak In-
digo. Na het ontbijt op zaterdag-
ochtend ging de eerste team-
buildingsactiviteit van start. On-
der leiding van twee professi-
onele begeleiders moesten de 
hockeysters met twee teams een 
vlot bouwen waarmee naar een 
eilandje moest worden geped-
deld. Gelukkig haalde iedereen 
droog de overkant. Daarna stond 
er een GPS-tocht op het pro-
gramma die eindigde met een 
flinke beproeving. De speelsters 
en trainers moesten het laatste 
stuk namelijk abseilen.
Het dagprogramma werd afge-
sloten met een bezoek aan bier-
brouwerij Bellevaux. Hier wordt 
sinds 2006 op kleine schaal - 
1000 liter per week - bier ge-
brouwen. Vol trots vertelde de 
Nederlandse eigenaresse dat in 

de lokale supermarkt meer Bel-
levaux Blonde wordt verkocht 
dan het veel bekendere Leffe 
Blonde.
‘s Avonds werd in Outrewar-
che het vuur opgestookt en de 
glühwein opgewarmd voor een 
heuse winterbarbecue. De fak-
kels in de tuin en de après-ski-
muziek maakten het feest com-
pleet. Na het eten presenteerde 
keeperstrainer Robbert Passieux 
zijn traditionele quiz met vragen 
over muziek en cabaret. Het be-
antwoorden van de vragen lever-
de soms hilarische taferelen op, 
zeker toen de cursus Brabants 
van het tv-programma Draad-
staal voorbij kwam. Het inten-
sieve programma zorgde ervoor 
dat vrijwel iedereen zaterdag-
avond bijtijds naar bed ging. Een 
groepje jonge speelsters had nog 

wel een nachtelijke grap voorbe-
reid, maar die mislukte jammer-
lijk omdat niet iedereen zo vast 
sliep als ze hadden gehoopt...
Zondag werd begonnen met een 
rondje boerengolf op de heu-
velachtige oevers van L’Ourthe. 
Dit leverde veel mooie foto’s op, 
want het parcours was adem-
benemend mooi. Bovendien 
scheen de zon en was het zo’n 
15 graden.
Na de lunch in Outrewarche ver-
trok het team richting IJmui-
den, waar men door de eige-
naren van Grand Café La Belle 
werd getrakteerd op een tapas-
diner. Daarmee kwam een ein-
de aan een geslaagd teamweek-
end, dat voor een belangrijk deel 
werd betaald door de adverteer-
ders in het presentatieboekje 
van Strawberries Dames 1.

Geslaagd teamweekend 
Strawberries Dames 1

Duinroos de beste 
dansgroep bij Jump 
Velserbroek - Jump, het jeugd-
fonds van de Nederlandse hart-
stichting organiseert dit jaar voor 
de tiende keer een spetterende 
danswedstrijd voor de groepen 7 
en 8 van de basisschool. In to-
taal doen 400 klassen, verspreid 
over het hele land, mee. Dins-
dag was het de beurt aan obs de 
Duinroos uit Velserbroek. Rond 
tien uur vertrokken de kinderen 
voorzien van danskleding en ma-
ke-up richting de Vest, het thea-
ter van Alkmaar. 
De kinderen van groep 7c heb-
ben vijf weken nodig gehad om 
de dans op het nummer ‘Storm’ 
van Cirque du Soleil in te stu-
deren. Gelukkig kregen ze hulp 

van James, de vriend van Hans 
Klok. Dit was voor de kinderen al 
erg gaaf, dansles van een ech-
te danser.
 In het theater was het een groot 
feest. In die ronde streden ne-
gen klassen tegen elkaar. Obs 
de Duinroos was met maar liefst 
vier klassen aanwezig, en dit was 
duidelijk te horen. Na een prach-
tige voorstelling en veel vrolij-
ke gezichten was het tijd voor 
de prijsuitreiking. Groep 7c werd 
door alle juryleden als beste ge-
kozen. Wat een feest. Nu mo-
gen zij 31 maart optreden in het 
danstheater van Den Haag, waar 
zij gaan strijden om een plek in 
de finale in het Efteling theater. 

Akrides wint in 
Sint Oedenrode
IJmuiden - De heren van Vel-
ser Basketbal Club Select Win-
dows Van der Vlugt Akrides heb-
ben zondag in een uitermate at-
tractieve wedstrijd in Sint Oe-
denrode met 88-89 gewonnen 
van Basketbal Vereniging Rooi. 
Akrides liet in de wedstrijd te-
gen Rooi maar liefst zestien drie-
punters op het wedstrijdformu-
lier noteren.
Het was Rooi dat in het ope-
ningskwart met succes de bas-
ket aanviel en Akrides scoorde 
met name van afstand. Akrides 
kreeg in het eerste kwart tien 
punten van ‘small forward’ Bas 
van Riessen en negen punten 
van ‘pointguard’ Paul Wessels.
Na de pauze was het voor Akri-
des maar liefst vijf keer prijs van-
uit driepuntsland. Bas van Ries-
sen nam drie driepunters voor 
zijn rekening en de andere drie-
punters waren van Ralf de Pag-
ter en Lennart Meijland. 
Akrides begon het derde kwart 
met een 16-6 run waarmee het 
56-68 voorsprong had verkre-
gen. Maar Rooi eindigde kwart 
drie met een 15-3 run waardoor 
na drie kwarten een gelijke stand 
van 71-71 was bereikt. Captain 
Bas van Riessen voegde in de 
derde periode van tien minuten 

elf punten toe aan zijn puntento-
taal. In het vierde en laatste kwart 
begon Akrides met een 15-3 run 
waardoor het op een voorsprong 
kwam van 74-86. Paul Wessels 
was tijdens die run met onder-
meer twee driepunters goed 
voor acht punten. Vervolgens 
leed Akrides veelvuldig balver-
lies en zag het Rooi met een 12-
0 run volledig terugkomen in de 
wedstrijd. Sjors Hoekema produ-
ceerde in die run door twee drie-
punters en vier vrije worpen tien 
punten. In de eindfase van de 
wedstrijd gaf Ralf de Pagter mid-
dels een vrije worp Akrides een 
voorsprong van 86-87 die door 
Rooi beantwoord werd met een 
sprongschot van Bram Kande-
laars. Laatste score van de wed-
strijd was echter een koelbloedig 
sprongschot van Lennart Me-
ijland waardoor Akrides in Sint-
Oedenrode met 88-89 won van 
Rooi.
Komend weekend spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club 
Select Windows Van der Vlugt 
Akrides een thuiswedstrijd. Akri-
des speelt zaterdagavond in de 
eigen Sporthal IJmuiden-Oost 
tegen Red Giants uit Meppel. De 
wedstrijd begint om 19.30 uur en 
de toegang is gratis. (WB)

Vellesan College volleybalt
IJmuiden - Niets zo leuk als 
naar een sporttoernooi kij-
ken, waar jongens en meiden 
nog spontaan er voor gaan. 
Zo ook bij het door leerlin-
gen van 4-Havo van het Vel-
lesan College georganiseerde 
volleybaltoernooi in sporthal 
IJmuiden-Oost.

Het Vellesan College is een van 
de 40 Sport Accent Scholen in 
Nederland die zowel sportge-
richte vakken als sportprofielen 
aanbieden. Een van de opdrach-
ten die de zogeheten sportleer-
lingen moesten doen is het or-
ganiseren van een volleybaltoer-
nooi voor hun ruim 900 mede-
scholieren. Vijf dagen, elke dag 
een andere leeftijdscategorie, 
zodat het krachtsverschil niet 
te groot was, streden afgelopen 
week de teams om de dagprijs. 
De organiserende leerlingen 
hadden voor elke dag een pro-
grammaboekje gemaakt waar-
door het toernooi goed te volgen 
was, met als slotakkoord een 
spannende finale tussen de twee 
beste teams van die dag.
Teams van jongens en meiden, 

talenten en liefhebbers van ‘ge-
woon een gezellige dag’ door el-
kaar zorgden voor enerverende, 
maar zeker ook voor komische 
momenten. 
De organiserende leerlingen 
hadden door een goede voor-
bereiding met hun LO-docenten, 
hun zaakjes goed voor elkaar en 
konden ontspannen de verrich-
tingen van hun medescholieren 
volgen. 

Ook voor docenten die bij toer-
beurt hun leerlingen kwamen 
aanmoedigen was het toernooi 
een leuke afwisseling naast de 
gebruikelijke lessen. 

De ouderraad had nog een gra-
tis consumptie in petto, wat ze-
ker bijdroeg tot een ontspannen 
sfeer. Al met al kan worden te-
ruggekeken op een geslaagde 
volleybalweek.
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Totaalbedrijf Klepper-
Kors blinkt uit in service
IJmuiden – Loodgieter- en in-
stallatiebedrijf Klepper-Kors To-
taaltechniek is al ruim dertig jaar 
een vertrouwd adres. 
De ervaren medewerkers instal-
leren complete badkamers, wa-
ter- en gasinstallaties, riolering, 
cv-installatie en dakwerk. Dit al-
les in eigen beheer, tot aan het 
tegels zetten toe. Dat is wel zo 
handig, service staat er hoog in 
het vaandel.
Klepper-Kors is rijk gesorteerd 
op het gebied van sanitair en 
verwarming. Alles is er verkrijg-
baar, van een complete dou-
checabine tot aan de accessoi-
res, zoals een handdoekradiator 
of een kraan. Van heel eenvou-
dig tot zeer luxe, dus voor iedere 
portemonnee en elke smaak is er 
van alles verkrijgbaar. De nieuwe 
collectie is net binnen en die is 
weer helemaal up to date.
Er zijn nieuwe accessoires van 
het merk Sam, badmeubelen van 
het mooie merk Dedecker en 
douchecabines, spiegelkasten 
en kranen van het Duitse merk 

HSK. Dit is een degelijk merk 
met tien jaar garantie. In het luxe 
segment springt Floor & Furnitu-
re er echt uit met massief eiken 
badmeubels die een lust voor het 
oog zijn. Ook heel mooi zijn de 
artikelen van Globo, dit is echt 
Italiaanse design.
Voor mensen die de badkamer 
gaan verbouwen heeft Klep-
per-Kors een vernuftige oplos-
sing: er kan dan een nooddou-
che geplaatst worden. Echt een 
uitkomst. 
Mensen die een huis kochten 
in één van de vele nieuwbouw-
projecten zoals de Binnenha-
ven, het Stadspark of de overi-
ge nieuwbouwprojecten, kunnen 
een aantrekkelijke korting tege-
moet zien. Maar zij zijn natuur-
lijk ook altijd welkom om inspi-
ratie op te doen in de uitgebrei-
de showroom, voor een deskun-
dig advies of een gratis offerte. 
Klepper-Kors is gevestigd in de 
Grevelingenstraat 2 in IJmuiden 
en telefonisch te bereiken via 
0255-510231.

Kapsalon Karin vanaf 
vandaag geopend
IJmuiden - Het waren twee 
spannende maanden voor Karin 
de Ronde die vandaag haar Kap-
salon Karin aan Plein 1945 num-
mer 82 opende, onder het Beurs-
gebouw. 
Twee maanden lang werd hard 
gewerkt aan de inrichting van 
het pand. ,,Het is heel gezellig 
geworden,’’ vertelt de enthousi-
aste Karin. ,,Ik heb oude spullen, 
zoals een kast uit 1814 gecom-
bineerd met heel moderne items 
zoals de accessoires en de was-
units. Ik ben er heel blij mee.’’
Karin heeft al zeven jaar ervaring 
in het kappersvak, waarvan de 
laatste vier jaar als leidinggeven-
de in een wat grotere kappers-
zaak in IJmuiden. Zij volgde in 
die tijd een managementscursus 
en vakcurssusen over het kap-
persvak. Nu is ze helemaal alleen 

voor zichzelf begonnen. ,,Op die 
manier kan ik klanten de aan-
dacht geven die nodig is,’’ zegt 
ze. ,,Zo kan ik uitgebreid advise-
ren voor wie dat wil. Dat vind ik 
zelf het prettigst.’’
Bij Kapsalon Karin kunnen zowel 
dames, heren als kinderen met 
of zonder afspraak terecht. Er 
zijn zeer uitgebreide openingstij-
den, van maandag tot en met za-
terdag van 9.00 tot 17.30 uur en 
op koopavond tot 20.00 uur. 
Om de opening van haar zaak te 
vieren geeft Karin gedurende de 
maand maart tien procent kor-
ting op alle behandelingen. Stu-
denten en 65+ kunnen boven-
dien het hele jaar rond rekenen 
op tien procent korting. Voor een 
afspraak met Kapsalon Karin 
kan worden gebeld met 0255-
540535.

Salsa in Zeewegbar
IJmuiden – De Zeewegbar on-
derging een ware metamorfo-
se. Het verlaagde plafond ging 
er uit, aan het nieuwe plafond 
hangt een prachtige kroonluch-
ter. Er kwam een videobeeld-
scherm, een nieuwe tap en een 
podium. Het biljart ging er uit 
en hierdoor ontstond veel meer 
ruimte. Ruimte om leuke dingen 
te doen. 
Nu is de buitenkant aan de beurt. 
Het hele pand is ingepakt, de ge-
vel wordt gereinigd. ,,Het lijkt wel 
of de kunstenaar Christo, die 
ook de Pont Neuf in Parijs en de 
Rijksdag in Berlijn heeft inge-
pakt, is langs geweest’’, lacht Ri-
nus Otte. ,,Nadat het café werd 
omgetoverd tot een grand café, 
wordt nu de buitenkant opge-
knapt. Maar de Zeewegbar blijft 
gewoon gezellig open.’’ 
,,Tijdens Dorpsfeest Santpoort 
zijn we altijd een week dicht, 
omdat iedereen dan daar naar 
toe trekt. We gebruiken die da-
gen altijd om te klussen’’, ver-
telt Odette Otte. ,,Maar deze zo-
mer kwamen we zoveel tegen, 
we besloten het radicaal aan te 
pakken.’’ Meer ruimte voor leuke 
dingen dus. En die wordt volop 

benut. Zo waren er maandag- en 
dinsdagavond proeflessen sals-
adansen, waar veel animo voor 
was. André Gemerts, salsaleraar 
van Club Asi, leert de deelne-
mers de beginpassen. ,,Het dan-
sen van de salsa geeft je vrijheid. 
Als je de basis kent kun je al mee 
dansen op feesten. In acht les-
sen wil ik de deelnemers zoveel 
meegeven, dat ze al snel de vloer 
op kunnen om lekker te dansen. 
Na de les is er nog vrij dansen.’’

Al snel hebben de aanwezigen 
de basispassen door. Sommi-
gen hebben wat moeite met de 
rechts- links coördinatie. Ze be-
ginnen met het verkeerde been 
en raken dan in de war. André 
komt naast ze staan en doet het 
voor, net zo lang totdat het haast 
vanzelf gaat. Het is een vrolijke 
boel en al gauw wordt er stevig 
geswingd in de Zeewegbar. Lief-
hebbers kunnen zich nog aan-
melden voor de salsalessen.

Ramptoeristen
hard aangepakt
Regio - Diverse motorrijders van 
politie Kennemerland hebben 
maandag het verkeer gecontro-
leerd op de wegen rondom de 
plek van vliegtuigcrash. Deze 
controles waren vooral gericht 
op het tegengaan van verkeers-
gevaarlijke situaties door ramp-
toeristen.
Ondanks de geplaatste waar-
schuwingsborden bleken de 
controles geen overbodige luxe. 
De motorrijders van de politie 
probeerden het verkeer zoveel 
mogelijk in goede banen te lei-
den. 
Vele automobilisten probeerden 
echter nog tevergeefs een glimp 
op te vangen van het gecrashte 
vliegtuig en verminderden hier-
door hun vaart waardoor het 
overig verkeer werd gehinderd 
en waardoor verkeersgevaarlijke 
situaties ontstonden. 
Ook reden weer enkele automo-
bilisten op de vluchtstrook, om-
dat zij het gecrashte vliegtuig 
wilden zien. 
Drie automobilisten werden hier-
voor direct staande gehouden 
door de motorrijders en kregen 
gelijk hun boete mee (240 euro). 
Een van hen vroeg aan een mo-
toragent: “Ja meneer agent, we 
zijn ramptoeristen, waar mogen 
we dàn kijken naar het vlieg-
tuig?”
Behalve de bekeuringen voor 
het rijden over de vluchtstrook 
werd ook een tiental boetes uit-
geschreven voor het keren in 
strijd met het keerverbod, het 
niet volgen van de rijrichting, het 
niet links inhalen en overige ver-
keersonveilige overtredingen.

Bijzondere lezing over 
taal in Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
10 maart wordt in ’t Brederode 
Huys een bijzondere lezing ge-
houden over ‘taal’ door profes-
sor dr. C. van Bree.
Dat het Nederlands achteruit-
gaat, is een veel gehoorde klacht. 
Het is te begrijpen: er verandert 
veel in het Nederlands en veel 
gaat tegen de norm in. Het is 
nooit prettig te merken dat waar 
jezelf zo je best voor hebt ge-
daan, op losse schroeven komt 
te staan. Dat een taal verandert, 
is echter van alle tijden. Tijdens 
deze lezing zal de heer Cor van 
Bree nader ingaan op taalveran-
deringen, die vanuit een hoger 
principe te begrijpen en te recht-
vaardigen zijn.
Dr. Cor van Bree is emeritus 
hoogleraar historische taalkun-
de en taalvariatie van het Neder-
lands aan de universiteit te Lei-
den. Hij heeft een drietal hand-

boeken op het gebied van de 
historische grammatica en van 
de historische taalkunde in het 
algemeen geschreven. Verder 
heeft hij zich vooral beziggehou-
den met de verhouding en de 
onderlinge beïnvloeding van di-
alect en standaardtaal en met de 
geografische spreiding van syn-
tactische verschijnselen. Ook 
heeft hij een aantal artikelen ge-
schreven over het fries-neder-
landse mengdialect van een zes-
tal Friese steden, het zogenaam-
de Stadsfries.
De lezing die gehouden wordt 
bij Vereniging Santpoorts Be-
lang begint om 20.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. De toegang  
bedraagt 6 euro (inclusief kof-
fie/thee in de pauze). ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid, tele-
foon 023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.
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Veel winnaars bij
show Soos Babbelaar
IJmuiden - Zaterdag was bij 
Soos Babbelaar in De Dwarslig-
ger de jaarlijkse soundmix/play-
backshow voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Op het 
door Decoratelier Velsen gespon-
sorde podium mocht het presen-
tatie duo Paul Kuijper en Erik van 
Zoonen een keur van artiesten 
aankondigen. Alle deelnemers 
hadden gekozen om een Neder-
landse artiest na te doen, maar 
dat gaf toch een zeer gevarieer-
de show.
Alex R. mocht openen als Ge-
rard Joling, gevolgd door Rob Z., 
die zoals de vorige jaren trouw 
bleef aan André van Duin. Lillian 
B. vertolkte vervolgens een num-
mer van Corrie Konings en Rob 
L. bracht André Hazes weer tot 
leven. 
Daarna zette Mariska W. een 
vrolijk nummer van Willeke Al-
berti neer. Rob van G. had geko-
zen voor een lokale artiest, na-
melijk Dumo. Floris R. bracht een 
gevoelig nummer van Demis ten 
gehore, waarna de zusjes Korf 
oude glorie ophaalden als May-
wood. 
In de pauze was er een spette-
rend optreden van de lokale ar-
tiest Ad Aarts. Ook werden tij-
dens deze break de door Kie-
vit Catering gesponsorde hapjes 
zeer gewaardeerd door de vele 
aanwezigen. 
Na deze onderbreking liet Espa-
ranza M. zien dat Abba ook door 
één persoon vertolkt kan wor-

den. Carolien G. had dit jaar ge-
kozen voor Jamai en Kirsten P. 
bracht een moeilijk nummer van 
Silvia Swart ten gehore. De al-
tijd onverstoorbare Carolien C. 
deed een meezingnummer van 
BZN en Rob M. bleef trouw aan 
zijn Willeke Alberti. Vervolgens 
kwam een zeer zorgvuldig ge-
klede Nikki P. het podium op als 
Raffaela en Paul R. had het laat-
ste optreden als Jan Smit. De ju-
ry had vervolgens een zeer moei-
lijke taak want het kwaliteitsni-
veau was zeer hoog, wat dus een 
lange beraadslagingstijd vergde 
en deze tijd werd opgevuld met 
optredens van Ad Aarts en Cock 
Zwanenburg.
Vervolgens kwam de prijsuitrei-
king. Er waren prijzen voor alle 
deelnemers in de vorm van een 
fraaie medaille en bekers voor de 
derde, tweede en eerste plaats.
Nikki P. werd derde en de zus-
jes Korf mochten de beker van 
de tweede plaats mee naar 
huis nemen. Maar de uiteinde-
lijke winnaar was overduidelijk. 
Kirsten P., die behalve de beker 
ook nog een cheque kreeg, die 
recht geeft op de opname van 
een single CD van haar winnen-
de optreden. Vervolgens betra-
den alle deelnemers het podium 
en mocht Kirsten nogmaals haar 
nummer ten gehore brengen. Al 
met al een zeer geslaagde avond 
en alle aanwezigen gingen dan 
ook met een voldaan gevoel naar 
huis.

Allesdoener
wordt pensioener
IJmuiden – Vorige week don-
derdag nam Annemarie Harlaar 
afscheid van het Tender College. 
Elf jaar werkte zij er als conciër-
ge, daarvoor was ze werkzaam 
bij de Hendrik Piersonschool. 
Annemarie kijkt met plezier te-
rug op haar loopbaan. ,,Ik deed 
van alles, van de telefoon op-
nemen tot zieke leerlingen ver-
zorgen. Het was heel veelzijdig, 
geen dag was hetzelfde. En de 
sfeer op school was altijd goed, 
er werkt een hecht team’’, vertelt 
ze. Annemarie was erg geliefd bij 
het lerarenteam en bij de leerlin-
gen, ze stond altijd voor iedereen 
klaar. Dus ze lieten haar niet zo-
maar gaan.
Ze werd die morgen door een 
erehaag van leerlingen binnen-
gehaald en daarna moest ze in 
de lerarenkamer blijven, want ze 
mocht niets van de voorbereidin-
gen merken. Man Joop voegde 

zich bij haar en even later mocht 
het echtpaar naar het school-
plein. Daar stond een duozit-
fiets klaar, versierd met slingers 
en ballonnen. Op een spandoek 
was te lezen: ‘Onze allesdoener 
wordt pensioener’. Op de versier-
de fiets, waarachter ook nog een 
flinke hoeveelheid blikjes ram-
melde, gingen Annemarie en 
Joop naar restaurant De Meer-
plaats. Daar kregen ze een lunch 
aangeboden. Daarna was er een 
receptie en een feest op school.
Annemarie gaat samen met 
haar man genieten. Ze zijn nu 
voor een maand naar Portugal. 
Daarna gaan ze naar hun cara-
van in Akersloot. Annemarie kon 
van daaruit heen en weer rijden 
naar school, man Joop kon dan 
op de camping blijven. Dat hoeft 
nu niet meer, volgend jaar gaan 
ze een mooi plekje op de Betuwe 
uitzoeken. (Carla Zwart)

Willeke bouwt feestje
IJmuiden - Vrijdag verzorgde 
Willeke Alberti een optreden in 
verpleeghuis Velserduin. ,,Wat 
fijn dat ik hier bij u op visite mag 
zijn’’, zo begroet ze het publiek. 
,,Weet u wie dit geregeld heeft?’’ 
Ze geeft zelf het antwoord: ,,Mijn 
moeder. Die was hier laatst op vi-
site, daarna zei ze tegen mij: daar 
moet jij ook eens heen gaan, het 
is er zo gezellig. Nou, hier ben ik 
dus.’’
Willeke zingt haar eigen reper-
toire en de mensen zingen luid-
keels mee. ‘Spiegelbeeld’ komt 
voorbij, ‘Carolientje’ en ‘Morgen 
ben ik de bruid’ wordt: ‘Gisteren 
was ik drie keer de bruid’. Als ze 
het lied van haar vader ‘Niemand 
laat zijn eigen kind alleen’ zingt, 
zoekt ze de in de zaal aanwezi-
ge kinderen op. Een mevrouw 
die wat laat binnenkomt wordt 
in polonaise door de zange-
res naar haar stoel begeleid. Ze 
maakt contact met het publiek, 
heeft voor iedereen een knip-
oog of een schouderklopje. De 
mensen stralen en de stemming 
wordt steeds feestelijker. ,,Ik zit 
al 50 jaar in het vak, zo lang ken-

nen we elkaar al’’, zegt ze tegen 
het publiek. Een mevrouw be-
gint hierop spontaan te zingen: 
,,Weet je nog wel, oudje?’’ Wille-
ke zingt net zo spontaan mee.
Dan schakelt ze over op lied-
jes van anderen, zoals ‘Er za-
ten twee motten’ van Tom Man-
ders, ‘Het Dorp’ van Wim Son-
neveld en ‘Ach Margrietje’ van 

Louis Neefs. ,,Wat hebben ze 
ons mooie liedjes nagelaten he, 
al die mensen die niet meer bij 
ons zijn’’, zo richt Willeke zich 
weer tot het publiek. ,,Mijn vader 
natuurlijk, Toon Hermans, Frans 
Halsema, Rita Hoving.’’ Dan zet 
ze het lied ‘Droomland’ in en ie-
dereen zingt en deint weer mee. 
(Carla Zwart)

Toetsentovenaar in WT
IJmuiden – Zondagmiddag 8 
maart haalt het Stage Café in sa-
menwerking met Bluestrain F.M. 
niemand minder dan Neerlands 
beste toetsentovenaar naar het 
Witte Theater. 
Mr. Boogie Woogie is met zijn 
bluesband Fire-sweep geen on-
bekende, want al
vele jaren toert hij met zijn band 
langs alle grote festivals en 
bluesclubs in binnen- en buiten-
land, waar hij een graag geziene 
gast is. Dit dankt hij aan zijn fa-
belachtige en onnavolgbare pi-
anospel, onder begeleiding van 

een prima op elkaar ingespeelde 
band. Het repertoire bestaat uit
rollende boogie woogie gevolgd 
door stampende rauwe blues, 
met veel passie gespeeld. Het 
concert wordt door Bluestrain 
F.M. opgenomen en op een later 
tijdstip uitgezonden. 
Na afloop van het concert is er 
bij voldoende belangstelling een 
jam, dus heren en dames musi-
ci kom niet alleen kijken maar 
neem ook je instrument of stem 
mee en maak er een gezellige 
happening van. Aanvang 16.00 
uur, toegang gratis.

Raddraaiers
in clip Racoon
IJmuiden – Dinsdag kwam een 
nieuw nummer uit van de Ne-
derlandse band Racoon, getiteld 
‘My town’. In de daarbij beho-
rende clip is ook het IJmuidense 
zeemanskoor de Raddraaiers te 
zien. Mensen van de studio wa-
ren op internet op zoek via web-
sites, zagen die van de Raddraai-
ers en zo kreeg het koor het ver-
zoek om mee te doen.
De opnames zijn gemaakt op 
de Kop van de Haven. ,,Het was 
hartstikke leuk om mee te doen, 
de opname vond twee weken 
geleden plaats en duurde drie 
kwartier’’, vertelt Raddraaier Cor 
van Os. ,,Het lijkt of we staan te 
zingen, maar we moesten ge-
woon playbacken. Ook wordt er 
mondharmonica gespeeld, dat is 
ook playback.’’ Hij vervolgt: ,,De 
Raddraaiers treden de laatste 
tijd voornamelijk buiten de plaats 
op, zo kunnen onze plaatsgeno-
ten ons ook nog eens zien.’’ De 
clip is te zien op You Tube en ook 
op www.racoonfans.nl. En nu 
maar hopen dat het lied hoog in 
de hitlijsten eindigt, dan zijn de 
Raddraaiers vast ook op televi-
sie te zien.

Bijbelstudie
Haarlem - ‘De Gemeente; De 
bruid van het Lam’ is het onder-
werp van een bijbelstudie op 24 
maart in de Levend Woord Ge-
meente Haarlem op de Parklaan 
21. De bijbelstudie wordt ver-
zorgd door Frank Ouweneel. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang 
gratis, aan het eind wordt wel 
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DCIJ-nieuws
IJmuiden - Nu tweederde van 
de strijd in de onderlinge com-
petitie is afgewerkt wordt lang-
zaam maar zeker duidelijk wel-
ke spelers in aanmerking ko-
men voor een plaats in het eer-
ste tiental. Leo Binkhorst lijkt zo 
goed als zeker zijn doel, plaat-
sing voor het eerste tiental, te 
verwezenlijken. Cees Pippel had 
zijn handen vol om een agres-
sief spelende Binkhorst, die met 
zijn spel een grote opleving lijkt 
door te maken, van de zege af te 
houden. De enorme kennis van 
het eindspel was nodig voor Pip-
pel om nog een punt uit de ont-
moeting te halen. Willem Winter 
won van Piet Kok. Na een spec-
taculaire combinatie van Winter 
bleek dat hij daarna totaal ver-
loren stond. Kok, die niet goed 
raad wist met het onverwachte 
cadeau, zette een verkeerde ac-
tie in waardoor hij alsnog verloor. 
Bij de ontmoeting tussen Cees 
van der Steen en Paul Smit ging 
het al evenmin volgens plan. Van 
der Steen haalde met een fraaie 
slagzet fel uit maar onverwacht 
kreeg Smit een tegenkans. 
De partij eindigde tenslotte in re-
mise. Feroz Amirkhan rekende af 
met Koos de Vries. De Vries was 
niet bij machte om de vele drei-
gingen goed te weerleggen en 
verloor gedecideerd. Jan Maar-
ten Koorn kon het spel van Ca-
sper Remeijer niet ontregelen en 
moest steeds meer terrein prijs-
geven. Met subliem spel for-
ceerde Remeijer de partij in zijn 
voordeel. Berrie Bottelier slaag-
de er niet in zijn goede reeks 
voort te zetten. Rick Hartman 
speelde een uitstekende wed-
strijd en won afgetekend. Jacqe-
line Schouten en Conall Sleutel 
vochten in een scherp duel om 
de punten. Het evenwicht werd 
niet doorbroken en de punten-
deling was een juiste uitslag. 
Jesse Bos had geen kind aan 
de falende Jan Apeldoorn. Al in 
de opening won hij een schijf en 
maakte er daarna op hardhandi-
ge wijze een eind aan. Vince van 
der Wiele speelt de laatste tijd 
wisselvallig en de uitslagen laten 
dat beeld zien. 
Stella van Buuren, goed gecon-
centreerd, liet met een gede-
gen partij Van der Wiele met le-
ge handen staan. 

Sterke opmars
van Erin Lucassen
IJmuiden - Erin Lucassen (foto) 
is bezig aan een sterke schaak-
periode. Afgelopen donderdag 
boekte hij alweer zijn zesde zege 
op rij, welke hem volop laat mee-
strijden om de eerste plaats in 
groep twee. Tom Noordzij werd 
slachtoffer van de dadendrang 
van Erin. De zwarte koning van 
Tom stond na luttele zetten ge-
daan te hebben op h4, waarna 
hij met de dame werd matgezet.
Koploper in groep twee werd 
Koen van de Velde die na een 
lang schaakgevecht Barry Broek 
terugwees. Allereerst werd Bar-
ry zijn toren ontfutseld, waarna 
Koen in diep gepeins verzonken 
de rest van het materiaal ver-
overde.
Menno Jaspers maakte vol-
gens tegenstander Mark Schol-
ten teveel fouten om aanspraak 
te maken op de overwinning. 
Toen Menno ook nog eens met 
een ongelukkige loper manoeu-
vre zijn dame verspeelde was het 
over en uit.
Kim van Loon behaalde haar eer-
ste overwinning op de club. Na-
dat Kim telkens op voorsprong 
stond tegen Kirsten Broek, ging 
laatst genoemde door haar vlag. 
Ook Sander van Rees smaakte 
het genoegen van een eerste ge-

wonnen partij. Tegen Lyanne Lu-
cassen had hij steeds de aanval 
en dat werd ten slotte beloond.
Ben Eppink deed goede za-
ken in groep drie. Hij sloot de 
dame van Boy Wu op en daar-
na was het een gewonnen par-
tij voor Ben. Met een paar goe-
de dame zetten voltrok hij het 
vonnis over Boy. Quinten Otte 
bleef in het spoor van Ben op de 
eerste plaats in groep drie door 
een keurige overwinning op Co-
ry van Bellen en Job Elsendoorn 
behield de derde plaats in deze 
groep na een zwaar bevochten 
zege op Daphne Oudshoorn.
Thomas Otte verraste Armando 
Noordzij al heel snel in de par-
tij met een vlijmscherpe aanval 
die uitliep op mat. Terwijl Marco 
Wellinga honderd procent profi-
teerde van dameverlies van Tho-
mas Lichtendaal. 
Dan werd er nog de eerste ronde 
van een speciale vierkamp ge-
speeld. Ingmar Visser en Maurits 
van Rees kwamen remise over-
een. Dick Wijker won van Gui-
do de Waal, nadat Dick eerst een 
pion weggaf om daarna de stel-
ling zo gecompliceerd te maken 
dat Guido (en diverse omstan-
ders) door de bomen het bos 
niet meer zag.

De Hofgeestruiters
Nieuw seizoen begint 
met springwedstrijd
Velserbroek - Zondag 15 maart 
organiseren de Hofgeestruiters 
de eerste springwedstrijd van 
het seizoen aan ‘t Speijk in Vel-
serbroek. Ruiters en amazones 
kunnen zich inschrijven voor de 
volgende rubrieken: 20 tot 40 
centimeter, 40 tot 60 centime-
ter, 60 tot 80 centimeter en, voor 
de echt goede springers, 80 tot 
100 centimeter. In elke rubriek 
zijn prijzen te winnen! Deelname 
kost voor leden 4 euro per par-
cours en voor niet-leden 5 eu-
ro per parcours. Je mag in twee 

rubrieken starten. Cap, rijbroek 
en laarzen of goede rijschoenen 
met caps zijn verplicht. 
Deze wedstrijd is het begin van 
een nieuw seizoen met veel 
wedstrijden en leuke activiteiten. 
Heb je zelf een idee of wens voor 
een paardenactiviteit? Laat het 
weten aan de Hofgeestruiters! 
Meer informatie en inschrijven 
via www.hofgeestruiters.nl.
Natuurlijk is iedereen welkom 
om zondag 15 maart te komen 
kijken en aan te moedigen. Tot 
ziens bij de Hofgeestruiters.

Volleyballers op winst
IJmuiden - Heren 1 won van 
VCH4 uit Hoofddorp en dat be-
gon door de eerste set naar zich 
toe te trekken met 28-26. Mede 
hierdoor was het moraal hoog en 
werden ook de andere sets ge-
wonnen. Een simpele 4-0 over-
winning zo naar de cijfers gezien 
dus. In de praktijk was het een 
leuke partij om naar te kijken en 
was het niet zo simpel. Uitblin-
ker Bart de Jong liet zien dat hij 
zowel uit zijn linkerarm als rech-
terarm een verwoestende smash 
kan halen tot wanhoop van de 
tegenstanders die of te laat wa-
ren met het blok of de bal naast 
hun handen hoorde suizen. Ver-
dedigend stond de tegenstan-
der dan ook niet goed buiten 
wat mooie spectaculaire reddin-
gen. Het mag de verdienste zijn 
van heren 1 en set-upper Peter 
Paulussen dat ze bijna van elke 
pass een gevaarlijke aanval kun-
nen maken waar de tegenstan-
der met heel veel concentratie 

deze aanval kan opvangen. 
Niet alleen vreugde op vrijdag-
avond in de Zeewijkhal. Da-
mes 2 moest de wedstrijd afbre-
ken doordat er een blessure was 
waardoor de meiden niet konden 
spelen met maar vijf in het veld. 
Ook meisjes A overkwam dat, 
deze mogen dan wel met zijn vij-
ven doorspelen maar tegen de 
koploper was dat niet voldoen-
de. Gezegd moet worden dat als 
ze er met 6 stonden dat zij zeker 
konden winnen gezien het spel 
en de goede harde smashes van 
onder ander Sharon. 
Meisjes C2 is helemaal in de 
winning mood en won in een uit-
wedstrijd donderdag van SAS. 
Volgende week spelen ze ‘uit’ te-
gen de jongens C1. Ook dames1 
won met 4-0. Deze keer werd 
de laatste set niet weggegeven 
al scheelde dat weinig. Met een 
achterstand van 24-18 ging Sa-
bine met keiharde service te keer 
totdat de overwinning binnen 

Clare wint dvd-speler 
tijdens dresssuurwedstrijd
Velsen-Zuid - Eigenaar van Va-
rioHippique de Groene Heuvel, 
Valentijn van Weering, opper-
de het plan voor een leuke actie 
tijdens de drukbezochte KNHS-
dressuurwedstrijden op Vario-
Hippique de Groene Heuvel in 
Spaarnwoude. 
De combinatie die over het hele 
weekend het hoogst aantal pun-

ten wist te halen in de dressuur-
proef kon een dvd-speler win-
nen!
Deze eer viel te beurt aan Cla-
re Croese die met haar merrie 
Merel die een schitterende dres-
suurproef reed. Na afloop van de 
wedstrijd kreeg zij door organi-
sator Peter van Haaster de dvd-
speler uitgereikt. 

Plantage in 
kelderbox
IJmuiden - Politiemensen heb-
ben zondagmiddag in een kel-
derbox van een flat aan het 
Moerbergplantsoen een profes-
sioneel opgezette hennepplanta-
ge aangetroffen. Er stonden on-
geveer 190 planten en de nodige 
apparatuur. Alles is in beslag ge-
nomen en afgevoerd.
Tegen de man die verdacht wordt 
van de exploitatie zal proces-ver-
baal worden opgemaakt. 
Flatbewoners waren duidelijk 
zeer tevreden met het politie-
werk en blij dat de brandgevaar-
lijke situatie hiermee was verhol-
pen.

Velsen - De politie zoekt getui-
gen van een ongeval op de A9 
dat zondag omstreeks 06.30 uur 
heeft plaatsgevonden. Een blau-
we Opel Tigra, bestuurd door 
onbekend gebleven vrouw, is 
tegen de vangrail gereden met 
aanzienlijke schade aan zowel 
het voertuig als de vangrail als 
gevolg. Volgens getuigen zou-
den er op het moment van de 

aanrijding twee vrouwen in het 
voertuig hebben gezeten. Op het 
moment dat agenten ter plaatse 
kwamen bleken de vrouwen in 
een andere auto te zijn gestapt 
en weggereden. Getuigen die 
van het ongeval die zich nog niet 
hebben gemeld worden verzocht 
dit alsnog te doen en contact op 
te nemen met de politie in Vel-
sen, telefoon 0900-8844.

Ongeval op A9
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Muzenhuis open dag 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zaterdag 7 
maart is tussen 11.00 en 16.00 
uur weer het jaarlijkse ’grote 
feest’ bij Kunstencentrum ’t Mu-
zenhuis in het voormalig NS sta-
tionsgebouw aan de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord. Dan 
houdt ’t Muzenhuis weer open 
huis en kan iedereen die geïnte-
resseerd is in muziek, beeldende 
kunst, dans, maar ook degenen 
die zich eens willen laten infor-
meren over de Muzenhuis idee-
en over naschoolse opvang en 
wat ’t Muzenhuis daarin kan be-
tekenen.
Tijdens deze open dag staan er 
diverse activiteiten op het pro-
gramma. Leerlingen en docen-
ten laten zien en horen wat in 
korte tijd kan worden bereikt bij 
’t Muzenhuis. Wie een muziekin-
strument wil leren bespelen, wil 
gaan tekenen of schilderen, of 
misschien mee wil doen met het 
swingende Muzenhuis popkoor 
Swing Station, dat elke woens-
dagavond vanaf 20.00 uur repe-
teert in Santpoort-Noord, kan bij 
de docenten alle informatie krij-
gen. Op de open dag zijn een 
gratis proeflesje schilderen en 
tekenen, maar ook de hele dag 
demonstraties. Ook mogelijk: 
een proeflesje van viool tot pi-
ano, van drums tot saxofoon en 

van zang tot trompet. Voor ieder-
een is er wel iets leuks.
Speciaal voor leerlingen van de 
basisscholen is er een leuke, 
verrassende en vooral muzikale 
reis langs alle muziekinstrumen-
ten waaruit men bij ’t Muzenhuis 
kan kiezen. Onder begeleiding 
van de Muzenhuisdocenten kan 
elke leerling kennismaken met 
diverse muziekinstrumenten. Er 
is een muzikale quiz waarbij leu-
ke prijzen zijn te winnen. 
Naschoolse Opvang is ook bin-
nen ’t Muzenhuis een ’hot item’. 
Als eerste Naschoolse Opvang 
in Nederland, zijn de Muzenhuis 
docenten met kinderen vanaf 
groep 3 tot en met 8 in een ge-
zellige en ontspannen sfeer be-
zig met de activiteiten: muziek, 
beweging en tekenen en schil-
deren. Op dit moment kan ’t Mu-
zenhuis op de dinsdag en de 
donderdagmiddag van 15.30 tot 
18.30 uur nog een aantal kinde-
ren plaatsen. Omdat ’t Muzen-
huis een erkende Naschoolse 
Opvang organisatie is, is de sub-
sidie Kinderopvang ook hierop 
van toepassing. 
Voor alle vragen kan men dit 
kunstencentrum bereiken via te-
lefoonnummer: 023-5360525, of 
e-mail: info@muzenhuis.nl. Ver-
dere info op www.muzenhuis.nl.

Artistieke 

Regio - Zondag 8 maart is weer 
de dag van de amateur-kunst-
beurs Artistieke Handen, in het 
Kennemer Sportcenter te Haar-
lem. Honderden amateur-kun-
stenaars uit het gehele land to-
nen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur hun recente werkstuk-
ken. Er valt, zoals gebruikelijk 
weer veel te zien en te beleven op 
deze meest creatieve manifesta-
tie van het jaar. Artistieke Han-
den is een manifestatie die van-
af 1983 op verschillende locaties 
in het land wordt gehouden.  De 
manifestatie wil amateur-kun-
stenaars de mogelijkheid bieden 
hun werk aan een groot publiek 
te laten zien en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-
den. Neem bijvoorbeeld de fijn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-

ten, schilderijen, houtsnijwerk en 
meer alsook de nieuwste trend: 
scrapbooking. Stands van leve-
ranciers van diverse hobbymate-
rialen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hob-
by te beginnen. Voor de deel-
nemers is Artistieke Handen de 
ideale plaats om buiten de fa-
milie- en vriendenkring te la-
ten zien wat zij maken. Ook mo-
gen zij hun gemaakte kunstwer-
ken te koop aanbieden. Op voor-
waarde dat het echte kunst is en 
geen seriewerk. Voor veel ama-
teur-kunstenaars is dit de ide-
ale manier hun dierbare hobby 
uit te kunnen oefenen.  Op zo’n 
groot evenement komen nu een-
maal veel bezoekers. Een uitste-
kende graadmeter voor het ni-
veau waarop je als creatief hob-
byist bezig bent. Vindt men je 
werkstukken mooi dan is er altijd 
wel iemand die iets wil kopen. 
De verkoop van amateurkunst is 
er om weer financiële middelen 
te genereren om nieuwe materi-
alen en gereedschappen aan te 
kunnen schaffen. Wie bij Artis-
tieke Handen iets aanschaft voor 
thuis of om cadeau te geven, die 
is verzekerd van een uniek werk, 
waarvan er maar één bestaat. De 
entreeprijs is 6,50 euro.

Handen 

Introductiedagen
Maritiem College
IJmuiden - Het Maritiem Col-
lege Velsen is een Vmbo school 
voor meisjes en jongens die kie-
zen voor een toekomst in de 
scheepvaart. Praktijkgericht on-
derwijs, een veilige leeromge-
ving en een steeds groter wor-
dende integratie in het bedrijfs-
leven zijn wezenlijke kenmerken 
van deze school. Leerlingen kun-
nen zich zowel persoonlijk als op 
hun vakgebied ontplooien, zo-
dat ze na het behalen van hun 
Vmbo-diploma desgewenst door 
kunnen stomen naar het MBO.
Om deze opleidingsmogelijkheid 
meer onder de aandacht van zo-
wel ouders als hun kinderen te 
brengen heeft het Maritiem Col-
lege de afgelopen maanden een 
bijzondere actie gestart. Een 
groot aantal basisscholen in de 
regio heeft men een uitnodiging 
gestuurd om de aanstaande 
schoolverlaters (groep 8) ken-
nis te laten maken met deze op-
leidingsmogelijkheid. Tot nu toe 

zijn er zo’n 1.500 leerlingen van 
diverse basisscholen op bezoek 
geweest om nader kennis te ma-
ken met  deze vorm van onder-
wijs. Onlangs was groep 8 van 
de Parnassia basisschool te gast 
(zie foto) en werden de leerlin-
gen ingewijd in de kunst van het 
knopen leggen. 
Zij werden geholpen en bege-
leid door leerlingen van het Ma-
ritiem College. Na afloop van de 
ochtendsessie werd het bezoek 
aan deze school afgesloten met 
een warme lunch in het school-
restaurant. Een gedreven Theo 
Schols, leraar en tevens begelei-
der van deze activiteit, sprak ui-
teraard vol enthousiasme over 
deze scholingsmogelijkheid die 
naast de reguliere theorievakken 
natuurlijk ook praktijkonderwijs 
biedt, zoals varen met het ge-
weldige opleidingsschip Prinses 
Máxima.
Voor meer info: www.maritiem-
collegevelsen.nl.

Regio - Voor antiekliefhebbers 
en verzamelaars van oude sier- 
en gebruiksvoorwerpen en cu-
riosa wordt voor de zestigste 
keer de Antiekade gehouden, de 
grootste antiekmarkt van Noord-
Holland. De Antiekade wordt ge-
houden van vrijdag 6 tot en met 
zondag 8 maart in Golden Tulip 
Heiloo. 
Vanwege het jubileum wordt de 
beurs geopend op vrijdag om 
20.00 uur door Jean Thomassen. 
Jean is kunstschilder en schrij-
ver van tien boeken. Een van zijn 
schilderijen, het kleinste olieverf-
schilderij ter wereld, werd opge-
nomen in het Guinnes Book of 
Records. Wie de leeftijd van een 
antiek zilver object raadt, maakt 
kans op een waardebon van zes-
tig euro te besteden op de beurs. 
Hiervoor kan men terecht bij de 
stand van Uitgeverij Arti. 
De Antiekade is een sfeervol en 
gezellig evenement om mooie 
antieke meubelen en andere 
unieke, interessante oude objec-
ten te vinden bij nieuwe én ou-
de vertrouwde deelnemers. Lief-

hebbers van oude meubelen, 
klein antiek, sieraden, verzamel- 
en designobjecten, kunst en cu-
riosa komen hier volledig aan 
hun trekken. De collectie om-
vat onder meer antiek huisraad, 
ambachtelijk gemaakt in veler-
lei stijlen, waaronder Art De-
co, Jugendstil lampen, kristallen 
kroonluchters of olie- en koets-
lampen, Friese staartklokken, 
Engelse en schotse staande hor-
loges, kristal en glas, porselein 
en aardewerk, tinnen, koperen 
en bronzen voorwerpen, lampen, 
oude kaarten, prenten en gravu-
res, schilderijen, goud, zilver en 
edelstenen, verzamelvoorwerpen 
en curiosa. Op zaterdag is het 
mogelijk antiek en kunst gratis te 
laten taxeren. Ook worden fraaie 
kunst- en antiekboeken aange-
boden. Bij de stand van Palet 
Kunstmagazine ontvangt de be-
zoeker het magazine ter waarde 
van 6,75 euro geheel gratis. De 
openingstijden zijn vrijdag van 
19.00 - 22.00 uur, zaterdag en 
zondag van 11.00 - 17.00 uur. Zie 
ook www.antiekade.nl.

Jubileumeditie Antiekade

Mijn bar, jouw bar
The Smugglers 
in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Zaterdag 7 
maart is in café de Halve Maan 
de laatste avond van de ‘Mijn bar 
jouw bar’ competitie. Na eerde-
re edities van deze leuke thema 
avonden hebben nu de rugbyers 
van The Smugglers de laatste 
avond van deze competitie bin-
nen gesmokkeld. 
De Halve Maan wordt voor de-
ze gelegenheid omgetoverd in 
een Engelse pub. Juist in deze 
omgeving willen ze aan ieder-
een de gezelligheid en lol laten 
zien die ze bij rugby na een wed-
strijd beleven. Ze noemen de pe-
riode na een wedstrijd ook wel 

de derde helft. Wie zin heeft om 
mee te feesten, de bijzonder ge-
klede barmannen te ontmoeten, 
mee te zingen of iets te winnen, 
is welkom. 
Zorg dat je erbij komt in café 
de Halve Maan in Santpoort. De 
kick off van de derde helft is om 
20.00 uur. Wie het leuk vindt om 
ook de eerste en tweede helft te 
zien, kan zondagmiddag naar de 
rugbyclub komen. The Smugg-
lers spelen zondag tegen West-
Friesland. 
De kick off is om 14.30 uur op 
Sportpark Hofgeest aan Broek-
landen 3 te Velserbroek.
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Soli in nieuw uniform
Santpoort-Noord – Met een 
receptie ging zaterdag een jaar 
vol met feestelijkheden van start, 
om het honderdjarig bestaan van 
muziekvereniging Soli te vieren.
Ceremoniemeester Nico van 
Geldorp heette alle aanwezigen 
welkom. 
Voorzitter Outger Baron sprak 
een speciaal welkomstwoord 
voor het oudste erelid, Jaap Mo-
lenaar (97). Of het zo moest zijn: 
toen hij als tienjarige jongen lid 
werd, kreeg hij lidnummer 100 
toegewezen.
Voorzitter Frits Vermeulen bracht 
namens de Velser Gemeenschap 
de felicitaties over met de woor-
den: ,,Wat een geweldige to-
ko is het hier.’’ Het eerste jubi-
leumboek en de eerste jubile-
um cd werden overhandigd en 
er werd een gouden erepenning 
uitgereikt door voorzitter Gerard 
Sneek van de Hollandse Bond 
voor Muziekverenigingen. ,,Dit is 
de eerste keer dat wij een mu-
ziekvereniging van honderd jaar 
binnen de bond hebben’’, ver-
telde hij. Het Klein Orkest onder 
leiding van Jos Heutmekers trad 
voor het eerst op in het nieuwe 
uniform. ,,Toen mij drie jaar gele-
den werd gevraagd om op zoek 
te gaan naar een nieuw uni-
form, vond ik dat eerst onnodig. 
Het oude uniform voldeed vol-
gens mij nog best’’, aldus Marian 

Miessen. ,,Totdat ik in de gaten 
kreeg, dat het uniform niet in de 
breedte meegroeide, een aantal 
leden was behoorlijk uit hun jas-
je gegroeid.’’ 
Zij ging op zoek naar een uni-
form dat eenvoudig moest zijn 
maar toch gedistingeerd en is 
daar goed in geslaagd. De mu-
zikanten dragen een bordeaux-
rood jasje met een donkere pan-
talon. Die kleur komt terug in 
de kraag en de stropdas. Op 
de manchet van het jasje is de 
naam van de hoofdsponsor ge-
borduurd die de aanschaf van de 
nieuwe uniforms mogelijk maak-
te: de Rabobank. ,,Maar we blij-
ven gewoon Soli heten’’, verze-
kert Outger Baron de aanwezi-
gen. ,,En wij blijven gewoon Ra-
bobank heten, al willen we van-
daag wel voor één dag de So-
li-Rabobank zijn’’, lacht directie-
voorzitter Franca Winkel, die na-
mens de bank Soli kwam felici-
teren.
Burgemeester Peter Cammaert 
zorgde nog voor een aangename 
verrassing: ,,Het heeft Hare Ma-
jesteit de Koningin behaagd om 
Soli de Koninklijke erepenning 
toe te kennen.’’
Seaport TV maakte opnames van 
de receptie. Die zijn van vrijdag 6 
maart tot en met donderdag 12 
maart elke dag om 17.30 uur en 
21.30 uur te zien. (Carla Zwart)

‘Schiphol moet 
verplaatst worden’
Regio - De ramp met de Boeing 
737-800 van Turkish Airlines on-
dersteunt het standpunt van de 
Vereniging Gezamenlijke Plat-
forms dat voor de periode ná 
2020 een nieuwe luchthaven 
moet worden aangelegd buiten 
dichtbevolkt gebied.
In het overleg over de toekomst 
van Schiphol op middellange 
termijn hebben de bewoners 
met succes het standpunt ver-
dedigd dat de groei van Schip-
hol moet worden beperkt. In de 
discussie over de luchtvaartno-
ta van het kabinet stelt de ver-
eniging zich op het standpunt 
dat Schiphol ná 2020 niet verder 
kan groeien op de huidige loca-
tie dan de 510.000 vluchten die 
voor de middellange termijn zijn 
overeengekomen. 
De argumenten van de bewo-
ners zijn de veiligheidsrisico’s, 
het aantal ernstig gehinderden 
en slaapgestoorden, en de ge-
zondheidsrisico’s van een lucht-
haven in dichtbevolkt gebied. Na 
de Bijlmerramp laat ook dit on-

geluk zien dat het niet om een 
theoretische veiligheidsdiscussie 
gaat maar om reële gevaren voor 
bewoners.
Het kabinet houdt de optie voor 
het doorgroeien van het lucht-
verkeer op Schiphol na 2020 
nog open. De VGP wijst deze af. 
De vereniging vraagt de Twee-
de Kamer om de verantwoorde-
lijke minister op te roepen het 
onderzoek naar de locatie voor 
een nieuwe luchthaven nog dit 
jaar op te starten. Doorgroeien 
van Schiphol zal leiden tot over-
schrijding van de bestaande vei-
ligheidsnormen terwijl het onge-
luk aanleiding geeft te onderzoe-
ken of deze verder moeten wor-
den aangescherpt.
Indien niet tijdig in de behoefte 
aan luchtvaartcapaciteit voor de 
toekomst wordt voorzien zal Ne-
derland met een dilemma wor-
den geconfronteerd. Ofwel de 
luchtvaartambities moeten wor-
den bijgesteld ofwel de kans op 
vliegrampen in dichtbevolkt ge-
bied zal aanzienlijk toenemen.

Santpoort-Noord - Dinsdag 10 
en woensdag 11 maart wordt 
weer oud papier ingezameld voor 
de Parnassiaschool. Op dinsdag 
is dat van 16.00 tot 16.30 en van 
18.30 tot 19.30 uur. Op woens-
dag van 18.30 tot 19.30 uur. Wie 
oud papier inlevert dingt mee 
naar de heerlijke slagroomtaart 
die maandelijks wordt verloot. 

Oud papier

Velsen - Gedeputeerde Staten 
(GS) heeft antwoord gegeven op 
een aantal vragen die statenlid 
G. Massom van de PvdA stelde 
over het ongeval met de draag-
vleugelboot op 2 februari. Daar-
bij voer de boot tegen een ka-
de. Van de 25 passagiers raakte 
er een lichtgewond. Het was het 
vijfde ongeval met een draag-
vleugelboot sinds juli 2001. G. 
Massom vroeg naar de oorzaak 
van de voorgaande ongevallen. 
In 2001 botsten twee draagvleu-
gelboten op elkaar, oorzaak was 
een stuurfout. In augustus 2002 
voer een draagvleugelboot op de 
kant door een technische sto-
ring, waardoor de boot onbe-
stuurbaar werd. Bij het onge-
val in februari 2003 tussen een 
draagvleugelboot en een sleep-
boot was een te snelle manoeu-
vre van de sleepboot vermoede-
lijk de oorzaak. In oktober 2003 
voer opnieuw een draagvleu-
gelboot op de kant, oorzaak een 
stuurfout, mogelijk veroorzaakt 
door een niet goed werkend be-
sturingssysteem. Tenslotte was 
er in oktober 2007 een aanva-
ring met een boot van de mare-
chaussee. Beide kapiteins wer-
den schuldig verklaard en kre-
gen een boete. Het onderzoek 
van de Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid is nog niet afgerond. Wat 
betreft het ongeval op 2 februa-
ri wil men nog geen uitspraken 
doen, in afwachting van het on-
afhankelijke onderzoek. Verder 
meldt GS dat alle kapiteins ver-
plicht de opleiding Snelle Vaar-
tuigen volgen. Verdere veilig-
heidsmaatregelen zijn het verto-
nen van de instructiefilm bij elke 
afvaart en veiligheidsgordels op 
elke zitplaats. De Inspectie voor 
Verkeer en Waterstaat contro-
leert en handhaaft.
GS gaat ervanuit dat de veilig-
heidssituatie van de draagvleu-
gelboten voldoen aan alle be-
staande veiligheidseisen.

Gratis cv-ketel voor 
eigenaar gezonken ark
Velsen-Zuid - Dinsdag zijn bij 
Erik Ouwens en zijn dochter De-
borah een gratis cv ketel ge-
bracht en geïnstalleerd op de 
woonark op zijkanaal B. De cv ke-
tel werd aangeboden door Bosch 
Cv Ketels en kosteloos gemon-
teerd en aangesloten door Gas-
servicebedrijf M. Walraven uit 
IJmuiden, die ook alle aansluit-
materialen gratis verstrekt. Har-
ry van Kaam, van Kaam Bouw uit 
Velsen-Zuid, bood spontaan zijn 
hulp bij het zware werk aan. Een 
servicemonteur van Bosch kwam 
bovendien aan het einde van de 
middag de ketel afstellen voor 
het branden op butagas.
Vorig jaar maart zonk de woon-

ark van Erik Ouwens nadat de-
ze door Rijkswaterstaat was ver-
plaatst. Wat de oorzaak was van 
het zinken is nog steeds niet bo-
ven water gekomen. Vader en 
dochter waren ineens dakloos 
en bivakkeerden tijdelijk in een 
caravan. Toen de winter kwam 
werd dit ondoenlijk. Hulpdien-
sten kwamen in actie, zeker na-
dat de zaak in de landelijke pers 
groot werd gebracht. Er kwam 
een woonark, meubels en zelfs 
een kerstboom. Het enige wat in 
de woonark ontbrak was een cv 
installatie, die is nu geïnstalleerd 
dankzij de goedgeefsheid van 
diverse partijen. Erik en Deborah 
zitten er nu weer warmpjes bij.

Vogelbeurs
IJmuiden - Zondag 8 maart or-
ganiseert vogelvereniging Fau-
na Felisena een gezellige Vogel-
beurs van 10.00 tot 14.00 uur in 
het verenigingsgebouw aan de 
Eksterlaan 8 in IJmuiden. Op de-
ze beurs kan men terecht voor 
een vogel, een kooitje, voer, di-
verse andere artikelen en de 
verzorging van uw vogel. Infor-
matie bij J. Verdikt, telefoon 06-
13216831.

CDA houdt thema-avond
IJmuiden - Het CDA organi-
seert voor leden, kiezers en be-
langstellenden een serie thema-
avonden. Op maandagavond 9 
maart om 20.00 uur is het the-
ma ‘De kracht van een gemeente 
is een wisselwerking tussen or-
ganisaties en het openbaar be-
stuur’. Naast de genodigden is 
een ieder van harte welkom.
Wat speelt er binnen onze sa-
menleving, onze gezinnen, scho-
len, kerken en organisaties? Op 
welke wijze kunnen zwakke-
ren of mensen met problemen 
worden ondersteund? Welke 

maatschappelijke ontwikkelin-
gen verdienen bijzondere aan-
dacht? Hoe kunnen wij het bes-
te respect voor ieders eigen-
heid en mogelijkheden bevor-
deren? Welke specifieke onder-
wijsaspecten verdienen politieke 
aandacht? Het zijn een greep uit 
mogelijke gespreksonderwerpen 
waarmee het CDA-Velsen haar 
politieke programma voor 2010-
2014 vorm en inhoud wil geven.
De thema-avond vindt plaats in 
Verenigingsgebouw De Bolder, 
Bloemstraat 124 in (Oud-)IJmui-
den.

John van Dijkfonds
Velsen - De scholen voor voort-
gezet onderwijs in Velsen heb-
ben meegedaan aan het scho-
lenproject van het John van Dijk-
fonds over het thema ‘de posi-
tie van Velsen in de Metropool-
regio Amsterdam; wat is belang-
rijk voor Velsen in 2040’. 
Zaterdag 7 maart is, tijdens een 

feestelijke middag, vanaf 13.00 
uur de prijsuitreiking van het 
scholenproject 2008-2009 in het 
gemeentehuis. Er is nog een be-
perkt aantal kaarten beschik-
baar. 
Deze zijn gratis af te halen bij de 
receptie van het Stadhuis op het 
Dudokplein in IJmuiden. 

Geen nieuws 
over ongeval
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Hoeveel van ons realiseren zich 
nog dat wij onze vrijheid en wel-
vaart van vandaag danken aan 
de solidariteit die anderen voor 
ons opbrachten? Solidariteit 
waarvoor in de Tweede Wereld-
oorlog tienduizenden Amerika-
nen, Britten, Hollanders èn an-
deren met hun leven hebben 
betaald. Solidariteit die ik op 4 
mei met groot respect en dank-
baarheid gedenk.
Het is in deze wereld vaak moei-
lijk te overleven zònder solidari-
teit. Dat gold toen en dat geldt 
vandaag nog. Vandaar dat de 
Partij van de Arbeid vindt dat 
wij solidair moeten zijn met hen 
voor wie het niet vanzelfspre-
kend is dat zij òf kunnen wer-
ken òf een beroep kunnen doen 
op een sociaal vangnet; voor wie 
niet voldoende voedsel en wa-
ter beschikbaar is; die geen toe-
gang hebben tot een goede ge-
zondheidszorg en die niet naar 
school kunnen. Solidair zijn 
ook met hen die worden ver-
volgd om bijvoorbeeld hun re-
ligie of etnische afkomst. Die, 
kortom, sociaal, economisch en 
emotioneel rechteloos in het le-
ven staan.
Dàt is voor mij het belang van 
onder andere Velsen Millenni-
umgemeente, de stedenband 
met Galle en mondiale bewust-
wording. Solidariteit! De men-
senrechten gelden niet alleen 
voor ons. Die gelden ook voor 

onze medemens in Sri Lanka of 
waar ook ter wereld. Zoals an-
deren het als hun plicht zagen 
ons te steunen toen wij het zelf 
niet meer aankonden, zo moe-
ten wij op onze beurt die men-
sen steunen die het nu zelf, bui-
ten hun schuld, niet meer kun-
nen redden. Zij hebben onze 
hulp nodig; praktische hulp, dat 
wel.  Handen uit de mouwen zo-
als veel Velsenaren al doen – en 
waar ik bewondering voor heb – 
en niet verzanden in het schrij-
ven van mooie nota’s.
‘Geen gekanker, Nederland 
blanker.’ 
Dat stond ergens in de Velser-
broek geschreven. Dat vind ik 
schokkend. Ik heb drieëneen-
half jaar in een Japans interne-
ringskamp op Java gezeten om-
dat ik blank en Nederlander 
was. Mijn familie en ik hebben 
de nakampse bersiaptijd over-
leefd omdat wij verdedigd wer-
den door Indiase soldaten; bruin 
tot donkerbruin van kleur en 
met een ander geloof. 
Diè accepteerden niet dat ik, 
omdat ik blank was, gediscri-
mineerd, vervolgd en gedood 
mocht worden. Ik op mijn beurt 
weiger te accepteren dat van-
daag de dag mensen in onze 
gemeente, jong of oud, anderen 
discrimineren op huidskleur, ras 
of geloof.

Kees Hindriks, PvdA

Detimmerfabriek.com 
officieel geopend
IJmuiden - Zaterdag was de of-
ficiële opening van detimmerfa-
briek.com aan Kromhoutstraat 
24. Bedrijven en particulieren 
kunnen hier een hoogwaardi-
ge kwaliteit ramen, deuren, ko-
zijnen, erkers en meer laten ma-
ken.
Zo maakt detimmerfabriek.com 
speciaal voor oudere woningen, 
zoals in Driehuis, dakkapellen 
die er uitzien als die van de ja-
ren ‘30, maar met het comfort uit 
2009. Zoals een draaikiepraam, 
HR++ beglazing en met topkwa-
liteit verf. 
Binnenkort is zo’n dakkapel in 

de showroom aan de Kromhout-
straat te zien.
detimmerfabriek.com werkt met 
FSC keurmerk hardhout en Sik-
kens verf en de modernste ma-
chines, zoals een superveilige 
afkortzaag met een optimalise-
ringsprogramma die zelf bere-
kent hoe een stuk hout optimaal 
kan worden gezaagd.
Eigenaar Klaas Ton vertelt dat hij 
ook opleidingsplek wil worden 
voor leerlingen die het vak van 
machinaal timmerman wil leren.
Meer weten? Kijk op www.de-
timmerfabriek.com of bel met  t 
0255-517510.

Cafetaria FF Wachten 
(bij de pont) weer open
Velsen-Noord - Wachten is 
niet altijd even leuk. Anders is 
het bij de pont in Velsen-Noord, 
waar cafetaria ‘FF Wachten’ weer 
open is. En onder het genot van 
een goed belegd broodje, een 
vers kopje koffie of een snack 
gaat de tijd razendsnel voorbij. 
Ondanks het feit dat de weg is 
opengebroken, is FF Wachten 
toch alvast geopend na de ver-
bouwing.
Cafetaria FF Wachten heeft nu 
een heel nieuw terras met mooie 
bomen, waar het straks echt ge-
nieten is met een heerlijk voor-
jaarszonnetje, zeker met een 
lekkere versnapering. Ook in 
de zaak is alles opgefrist en de 
koelvitrine onder de toonbank 
ligt weer bomvol lekkers. Be-
halve veel verschillende snacks, 

vindt men ook vis in het assor-
timent. Elke dag zijn er ande-
re smakelijke dagschotels, zoals 
kipsaté en hamburger of schnit-
zel. Zo’n dagschotel met salade 
en patat kost slechts 6 euro.
Bij FF Wachten hoef je niet te 
wachten als de pont bijna ver-
trekt, want in de automatiek zijn 
er snacks, snoep en broodjes uit 
de muur. Natuurlijk zijn ook de 
ijsjes van Ola niet vergeten, en er 
is schepijs van Otelli.
Cafetaria FF Wachten is geves-
tigd aan Pontweg nummer 1 in 
Velsen-Noord en dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 20.00 uur. 
Binnenkort gaat de cafetaria in 
Velsen-Noord ook bezorgen. Ide-
aal bij onverwachte gasten of zo-
maar lekkere trek. Het telefoon-
nummer is 06-30020333.

Stuurfout 
oorzaak 
ongeval boot
Regio - Een ‘stuurfout’ is de 
voornaamste oorzaak van de vijf 
ongelukken van de draagvleu-
gelboot tussen Amsterdam en 
IJmuiden/Velsen in de afgelopen 
elf jaar. Dat schrijft Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland in 
antwoord op schriftelijke vragen 
van Noord-Hollandse PvdA-sta-
tenlid Gohdar Massom. De oor-
zaak van het zesde ongeluk van 
begin februari 2009 is nog on-
bekend. De provincie wacht het 
onafhankelijk onderzoek van 
de Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid van Pieter van Vollen-
hoven af. Volgens Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland is 
slechts één ongeluk veroorzaakt 
door een technische storing. Al-
le overige ongelukken zijn ver-
oorzaakt door menselijke fouten 
van de stuurman van vervoers-
bedrijf Connexxion. De Inspectie 
voor Verkeer en Waterstaat con-
troleert en handhaaft. Statenlid 
Gohdar Massom concludeert dat 
de overheid tekort heeft gedaan 
in de handhaving. Massom: ,,Het 
is onacceptabel dat er zoveel 
ongelukken hebben plaatsge-
vonden en dat de veiligheid van 
een kwart miljoen passagiers per 
jaar in gevaar wordt gebracht 
door onervaren stuurpersoneel 
en slechte handhaving.” Door 
een betere handhaving kon mo-
gelijk een grotendeels van deze 
ongelukken voorkomen worden. 
Massom dringt aan bij het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat 
om betere handhaving van vei-
ligheidsmaatregelen van draag-
vleugelboten op het Noordzee-
kanaal. Tevens wil Massom dat 
de provincie de opleidingseisen 
van de bemanning van draag-
vleugelboten verscherpt.

Nieuwe maatregelen 
begraafplaats Duinhof
IJmuiden - Herten die de verse 
bloemen opeten die nabestaan-
den op het graf van hun geliefden 
leggen. Men kan zich voorstellen 
dat dit keer op keer pijn doet.  
Een familie uit IJmuiden die 
meerdere keren per week bloe-
men op het graf van hun jonge 
zoon leggen op begraafplaats 
Duinhof schreef onze krant een 
brief om te melden dat andere 
nabestaanden uit wanhoop de 
herten zelfs wilden afschieten 
of vergiftigen. ‘Leg maar geen 
bloemen meer neer’, wordt al ge-
zegd.
In januari heeft de gemeen-
te Velsen na eerdere meldin-
gen de hekken rond de begraaf-
plaats gerepareerd en tot in de 
grond doorgezet om te voorko-

men dat herten onder het hek 
doorkruipen. Vrijdag 23 janua-
ri werd een eerste poging ge-
daan om de herten van de be-
graafplaats te verjagen. Dit luk-
te slechts gedeeltelijk, er werden 
twee herten verjaagd. Omdat de 
stress voor de herten op een ge-
geven moment te hoog werd is 
ermee gestopt.
Omdat in februari nog steeds 
veel bloemen werden opgegeten  
is dinsdag 23 februari weer een 
actie geweest. Vier herten wer-
den verjaagd. Het vermoeden 
bestaat echter dat er nog steeds 
herten op het terrein zijn. Daar-
om zal ‘s morgens vroeg nog een 
controle worden gehouden. De 
gemeente blijft alert op de her-
ten.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Tilworkshop
bij MamaMia
Velserbroek – Goed tillen is be-
langrijk. Het voorkomt rugklach-
ten. Of het nu om het optillen van 
een kind gaat of om het sjouwen 
van een tafel. Daarom wordt er 
bij MamaMia een tilworkshop 
gegeven. Dit gebeurt op dinsdag 
10 maart om 10.00 uur in buurt-
centrum De Veste. Deelname is 
gratis. De workshop wordt gege-
ven door Jantiene Peereboom.

Kienavond
Velsen-Noord - Klaverjasver-
eniging Velsen-Noord organi-
seert vrijdag 13 maart om 20.00 
uur (zaal open 19.00 uur) weer 
de bekende kienavond. De kos-
ten zijn 5 euro voor de drie ron-
den en een staronde voor de da-
mes en de heren. Natuurlijk hou-
den zij ook weer de grote verlo-
ting. Het kienen vindt plaats in 
het dienstencentrum Watervliet, 
hoek Wijkerstraatweg/Doel-
manstraat in Velsen-Noord.

Kleding en speelgoed
Velserbroek - Woensdag 18 
maart organiseert basisschool 
Het Anker aan de Grote Buiten-
dijk 48 in Velserbroek een kle-
ding- en speelgoedbeurs. De 
beurs begint om 19.00 en is om 

20.30 afgelopen. Voor het inleve-
ren van kleding en/of speelgoed 
of informatie: kledingbeurshe-
tanker@gmail.com of bellen 
met Herma Pascal, telefoon 06-
28881356.
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Sparkle zingt
met Madeline Belle
Velserbroek - Vrijdag 20 febru-
ari beleefde Zanggroep Sparkle 
Velsen haar debuut als achter-
grondkoor bij een theaterconcert 
en nog wel bij niemand minder 
dan Madeline Bell.
Deze van oorsprong Amerikaan-
se  zangeres is sinds de jaren 
zestig een grootheid op het ge-
bied van soul, pop, jazz en gos-
pel en heeft diverse internationa-
le hits op haar naam staan. Ook 
werkte Madeline Bell samen met 
onder meer the Beatles, the Rol-
ling Stones en Elton John. Mo-
menteel toert zij door Nederland 
met haar nieuwe show ‘Another 
Touch’, waarbij zij begeleid wordt 
door The Dolf de Vries Music 
Train. Al twintig jaar treden zij 
samen regelmatig op. Als pia-
nist, orkestleider, arrangeur en 
muziekproducent behoort Dolf 
de Vries tot de absolute top. Sa-
men brengen zij in dit concert 
grote hits als ‘Fever’, Midnight 

Train to Georgia’, en ‘This will be’ 
ten gehore.
Tijdens het Korenlint in Haar-
lem, in september 2008,  werd 
Sparkle gespot door een arties-
tenbureau en onlangs volgde de 
uitnodiging om het concert van 
Madeline Bell & the Dolf de Vries 
Music Train op te luisteren in de 
grote zaal van de Philharmonie 
te Haarlem. Met enorm veel ple-
zier heeft Sparkle meegewerkt 
aan dit concert. Mede dankzij de 
uitstekende begeleiding, zowel 
muzikaal als mentaal, van Dolf 
de Vries, de professionaliteit, de 
humor en de zelfspot van Made-
line Bell en niet te vergeten het 
enthousiasme van hun ‘eigen’ 
drie zangeressen van het achter-
grondkoor werd het een avond 
om nooit te vergeten. Een schit-
terende primeur die naar meer 
smaakt. Van zenuwen was die 
avond niets te merken.  Sparkle 
sprankelde.

Koffieconcerten VG
Regio - Zondag 8 maart om 
12.30 uur in de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord is er weer een    
koffieconcert  van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap. 
In 2009 zijn er weer elf koffie-
concerten gepland. In de maand 
maart op zondag 8, 15 en 22, al-
le in de Naaldkerk om 12.30 uur. 
Deze concerten zijn bedoeld om 
de inwoners van Velsen ken-
nis te laten maken met de ‘rijke’ 
amateurverenigingen uit de ge-
meente. De verenigingen treden 
belangeloos op. Na afloop wordt 
wel een kleine vergoeding ge-
vraagd voor de gemaakte kos-
ten. Dit keer treden op: het Goe-
de Herderkoor IJmuiden-Oost en 
brassband Felison Brass uit Vel-
sen-Noord. Het Goede Herder-
koor IJmuiden-Oost bestaat al 
ruim 32 jaar en telt ongeveer 75 
leden. Zin om te zingen? Kom 
eens naar ons luisteren. Je kan 
ook, geheel vrijblijvend, een re-
petitie bijwonen op dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Petrazaal van de Petrakerk 
(ingang Spaarnestraat). Voor 
meer informatie kunnen onder-
staande bestuursleden gebeld 

worden: Peter de Bruijn, voor-
zitter, telefoon 0255- 513568 en 
Tineke Verwoort, secretaris, te-
lefoon 0255- 533456. Wederom 
heeft Felison Brass, onder lei-
ding van Alexander Zwaan, dit 
keer voor de luisteraars een toe-
gankelijk programma op de les-
senaar staan. In het programma 
is een mars, een solistisch werk 
en onder andere het zeer beken-
de MacArthurs Park te horen. 
De 50 jaar jonge vereniging is 
druk bezig met de voorbereidin-
gen voor haar jubileumconcert 
op 4 april om 19.30 uur. Tijdens 
dit concert in de Vredevorstkerk 
in Beverwijk zijn een tweetal so-
listen uit Engeland haar gasten, 
evenals de kampioen van Neder-
land, Brassband Rijnmond. Vlak 
voor de zomervakantie gaat Feli-
son Brass naar Engeland, de ba-
kermat van de brassmuziek, om 
daar mee te doen aan de Whit 
Friday Marches. Een hoge uit-
zondering: sinds 1880 de twee-
de Nederlandse band die deze 
eer te beurt valt. In het afgelo-
pen jaar werd promotie verdiend 
naar de derde divisie. Zie ook 
www.felisonbrass.nl.

Vesper in 
Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 
7 maart is er weer een muzika-
le en meditatieve vesper in de 
Dorpskerk. In deze vesper wor-
den  liederen gezongen uit al-
lerlei bronnen (Iona, Oosterhuis, 
et cetra) en volgen een cyclus 
meditatieve momenten en vra-
gen. Ook worden teksten en ge-
dichten gekozen passend bij de-
ze meditaties. Als leidraad voor 
de keuze van muziek en medita-
tieve momenten wordt gebruikt 
gemaakt van een relatief nieu-
we oecumenische gebedsarm-
band, de Levensparels. Als toe-
hoorder, is het niet nodig om 
zo’n gebedsarmband zelf te be-
zitten, de vesper heeft een dui-
delijke structuur en spreekt voor 
zichzelf. De gebedsarmband be-
staat uit achttien kralen, ook wel 
‘parels’ genoemd, in verschillen-
de kleuren (Pearls of Life). Zo zal 
de vesper ook achttien momen-
ten bevatten met steeds een an-
dere sfeer, muziek en inhoud. 
Wie ben ik? Wie ben ik ten diep-
ste? Wat brengt me geluk? Wat 
beweegt me? Hoe en waar vind 
ik kracht en inspiratie? Steeds 
afwisselend zijn er momenten 
om stil te worden, adem te ha-
len, te ontspannen, te luisteren 
en/of te zingen. Aanvang vesper 
om 19.00 uur. Organist en pianist 
Klaas Koelewijn. Teksten Henk 
Reefhuis. Dirigente Antje de Wit. 
Zang door de Dorpskerkcantorij. 
oegang gratis, vrijwillige collecte 
na afloop. De kerk is een half uur 
voor aanvang open. Dorpskerk, 
Burg.Enschedëlaan 67 in Sant-
poort-Noord.

Informatie
opvoeding
Velserbroek - Maandagavond 9 
maart organiseert gereformeer-
de basisschool Het Anker in sa-
menwerking met de Nederlands 
Gereformeerde Kerk een avond 
over opvoeding. Deze avond 
zal Nynke Dijkstra-Algra, be-
kend van boeken en tv, een le-
zing houden over ‘Geloofwaar-
dig Opvoeden’. De avond wordt 
gehouden in de Wilhelminakerk 
te Haarlem en begint om 19.45 
uur. Toegang is gratis, voor koffie 
en thee wordt gezorgd. Opgeven 
kan via school@gbshetanker.nl 
of mlbosman@filternet.nl.

Viool- en volksmuziek 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Zuid - Op vrijdag 
6 maart om 20.15 uur treden in 
’t Mosterdzaadje op de violiste 
Anastasia Kozlova en de pianist 
Bernd Brackman. Al bijna tien 
jaar een succesvol duo, en nu 
voor het eerst samen in ’t Mos-
terdzaadje met een programma 
vol hartstochtelijke romantiek 
en virtuositeit. Uitgevoerd wor-
den Beethoven, Brahms, Grieg 
en Ravel. 
Op zondag 8 maart om 15.00 uur 
krijgt het publiek een keur aan 
instrumenten te zien en te horen 
bij het optreden van Drie Fie-

re Vrouwen. Maisa van der Kolk, 
Marijke de Jong en Riet Duin-
meijer bespelen fluiten, kante-
le, strijkpsalter, cymbaal, draai-
lier, accordeon, zingende zaag 
en cello. Hun liedjes komen uit 
Friesland, Frankrijk en Finland, 
ook zullen er Jiddische muziek 
liedjes bij zijn.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord,  telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Uitzending Raadsplein 
begint extra vroeg
IJmuiden - De lokale zender 
Seaport TV begint donderdag 
5 maart extra vroeg met Raad-
splein Velsen. De rechtstreekse 
uitzending vanuit het stadhuis 
begint al om 18.15 uur een te-
rugblik op de extra raadsverga-
dering van maandag 23 februari 
jl. Deze vergadering ging over de 
procedure voor de benoeming 
van een nieuwe burgermeester. 
Voor deze gelegenheid was 
de commissaris van de konin-
gin Harry Borghouts aanwe-
zig. Seaport was erbij en maak-
te opnames en interviews, die u 
donderdag terug kan zien voor-
afgaande aan het rechtstreekse 
verslag van de raadscarrousel. 
In de verschillende sessies staan 
onder andere de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), 
het armoedebeleid, het politie-

jaarplan, het investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing en de ac-
ties in het kader van de econo-
mische crisis op de agenda.
De presentatie en de interviews 
worden gedaan door Gertjan 
Huijbens. Gast is journalist en 
columnist Bart Boele, die niet al-
leen de avond voorbeschouwt 
maar ook nader zal ingaan op 
zijn kandidaatsstelling voor het 
burgemeesterschap van Velsen. 
De uitzending van donderdag 
wordt een dag later herhaald. 
Dit gebeurt op vrijdag 6 maart 
om 10.00 en om 16.00 uur. Voor 
meer informatie en inhoud van 
Raadsplein Velsen: Seaport Text 
raadplegen. Vanaf teletekstpagi-
na 360 vindt u allerlei informatie 
rondom het carrousel-program-
ma van 5 maart 2009. Zie ook 
www.velsen.nl. 

Tuinwinkel Wijkeroog
Velsen-Noord - Zaterdag werd 
met veel enthousiasme de win-
kel van Volkstuinvereniging 
Wijkeroog geopend. Voorzit-
ter Kees van der Zwet Slotema-
ker schroefde de eerste steen 
aan de gevel. En na de ope-
ningshandeling was er voor al-
le aanwezigen een hapje en 
een drankje. De winkel is dank-
zij de inzet van veel vrijwilligers 
tot stand gekomen en met eigen 

(tuinbouw)handen gebouwd. In 
de winkel is alles te koop voor de 
volkstuinder: zaaigoed, gereed-
schap, planten, potaarde, mest-
stoffen en zelfs nestkastjes. Ook 
voor mensen met een siertuin zal 
er veel leuks te vinden zijn. De 
winkel wordt bij toerbeurt door 
vrijwilligers bemand. Meer infor-
matie over deze volkstuinvereni-
ging is te vinden op www.vtvwij-
keroog.nl.
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Liedjes van Guido van de Meent

‘Voor Wie’ van Plug In
IJmuiden – Dinsdag 10 en 
woensdag 11 maart is the-
atergroep Plug In te zien in 
het Witte Theater met het 
programma ‘Voor Wie’, waar 
de liedjes van Guido van de 
Meent centraal staan. Een 
compleet ander program-
ma dan waarmee Plug In drie 
keer eerder te zien was, maar  
wel heel bijzonder en verras-
send.

Sinds twee jaar is Guido muzikaal 
leider van Plug In. Hij studeer-
de compositie aan het conser-
vatorium van Utrecht, is nu be-
zig met de Masteropleiding. Een 
eigen programma is zijn uitein-
delijke hoofddoel, vorig jaar won 
hij het Concours de la Chanson. 
Guido is een liedjesschrijver en 
had nog veel liedjes op de plank 
liggen. Besloten werd om die 
de leidraad voor het program-
ma te laten zijn. Ook schreef 
hij speciaal voor deze voorstel-
ling een aantal nieuwe liedjes, in 
zijn eigen, authentieke stijl. Ma-
ria Eldering schreef het scena-
rio en voerde de regie. Voor wie 
schrijft een componist zijn lied-
jes? ,,Soms doe je dat heel be-
wust, als je bijvoorbeeld verliefd 

bent. Maar vaak overkomt het je, 
zie je achteraf pas de bedoeling’’, 
vertelt Guido. ,,Soms schrijf je 
om troost te bieden, of om je ei-
gen frustraties van je af te schrij-
ven. Je hebt een heel palet, soms 
wil je ook even in je tekst iemand 
anders zijn.’’
De sfeer van ‘Voor Wie’ om-
schrijft Guido als die van Medi-
terrane energie. ,,Het is pure mu-
ziek, ik wil terug naar de basis, 
naar de verleiding. Het gaat over 
van alles. Soms zijn het ernstige 
onderwerpen, afgewisseld met 
humor. Het gaat over vreugde 
en verdriet. Die afwisseling, de 
tegenstelling in emoties, dat is 
juist de kracht van dit program-
ma’’, vertelt hij. 
Het bevalt hem goed bij thea-
tergroep Plug In. ,,Het is een op-
recht gezelschap, ze barsten van 
de energie’’, zegt de componist. 
,,Ze gaan er enorm voor, geven 
zich voor honderd procent over 
aan het lied.’’ Meer over Guido: 
www.guidovandemeent.com. 
Kaarten voor het programma 
‘Voor Wie’ zijn te bestellen via 
plug-75@planet.nl of telefonisch 
bij Carrie Nupoort, tussen 17.00 
en 19.00 uur, via 06-42106818. 
(Carla Zwart)

Raad werkt aan profiel
‘Ik wil een burgemeester
zijn zoals Hans Romeyn’ 
IJmuiden – Omdat burgemees-
ter Peter Cammaert op 15 sep-
tember zijn functie neer zal leg-
gen, moet Velsen op zoek naar 
een nieuwe burgemeester. Hier-
voor werd een profielschets ge-
maakt en deze werd vorige week 
maandag op het stadhuis be-
sproken, in aanwezigheid van 
Harry Borghouts, Commissaris 
van de Koningin in Noord-Hol-
land. Wethouders gaven hier uit-
leg en ook de aanwezige inwo-
ners van Velsen 
hadden een ei-
gen inbreng.
De nieuwe bur-
gemeester moet 
inzicht hebben 
in de problema-
tiek van een ge-
bied met zware 
industrie, havens 
en zeevisserij in 
de nabijheid van 
natuur- en recre-
atiegebieden en 
oog hebben voor 
de milieubelan-
gen. Ervaring op 
het gebied van 
crisisbeheersing 
is gewenst, hij 
of zij moet ge-
zag uitstralen en doortastend en 
adequaat kunnen handelen. De 
burgemeester moet een team-
builder zijn, die verschillen van 
opvatting bij partijen kan over-
bruggen in het gemeenschap-
pelijk belang. Hij of zij informeert 
de raad over relevante zaken en 
beschikt over goede voorzitters-
kwaliteiten. Verder moet hij of zij 
een brede belangstelling heb-
ben, dicht bij de mensen staan 
en het liefst ook nog humor heb-
ben.
De inwoners van Velsen vinden 
onder andere een goede samen-

werking binnen de IJmond be-
langrijk, maar zien ook graag dat 
de nieuwe burgemeester de weg 
weet in Den Haag. Verder mag 
hij of zij de gemeentelijke orga-
nisatie best een zetje geven, ook 
vinden zij goede communicatie 
heel belangrijk.
Bart Boele, politiek verslagge-
ver en columnist voor de IJmui-
der Courant: ,,Ik vind het goed 
dat er niet persé gezocht wordt 
naar een kandidaat met veel er-

varing, maar 
wel naar ie-
mand die door-
tastend is. Ook 
vind ik het prima 
dat een assess-
ment onderdeel 
is van de pro-
cedure, zo kun 
je goed toetsen 
of iemand aan 
de profielschets 
voldoet.’’ Boe-
le stelde zich 
als eerste kan-
didaat voor de 
functie van bur-
gemeester. Veel 
mensen denken 
dat dit een grap 
is, maar hij is 

volkomen serieus: ,,Als Velsen ja 
zegt, dan zeg ik ook ja.’’ Hij loopt 
in ieder geval lang genoeg mee 
om te weten hoe het in deze ge-
meente in elkaar steekt. En van 
de misstanden op het stadhuis 
leerde hij, hoe het niet moet. De-
ze week liep Bart Boele een dag 
mee met Hans Romeyn, burge-
meester van Heiloo. ,,Iedereen 
kent hem, hij staat langs de lijn 
tijdens voetbalwedstrijden, komt 
op scholen, Hans is heel bena-
derbaar. Zo’n burgemeester wil 
ik ook zijn’’, aldus Boele. (Carla 
Zwart)

Regio - Woensdag 11 maart van 
20.00 tot 22.00 uur, geeft Jean-
nette Stengs, Reiki Master, een 
lezing over Reiki in Centrum voor 
de Kunsten Beverwijk, aan Kerk-
plein 3 te Beverwijk, op de eer-
ste etage.
,,Gedachtes zijn soms zo over-
duidelijk aanwezig dat men geen 
moment van innerlijke rust en 
ontspanning meer in zichzelf 
kan ervaren”, vertelt Jeannette. 
Bewustwording, innerlijke rust 
en zelfvertrouwen zijn één van 
de vele aspecten die door Reiki 
versterkt worden. Door zichzelf 
dagelijks te behandelen en zich 
af te stemmen op deze energie 
ontstaat er een ommekeer in het 
bewustzijn. Reiki ondersteunt bij 
het oplossen van levensproble-
men door mensen weer te ver-
binden met het aangeboren in-
zicht, de eigen kracht. 
Genezen door Reiki betekent 
meer dan het kwijt raken van 
storende lichamelijke kwalen: 
het betekent een warm, liefde-
vol contact opbouwen met je li-
chaam en geest, luisteren naar 
hun taal en ze te ondersteu-
nen, in plaats van jezelf voor-
bij te lopen en je ziektesympto-
men te negeren of te onderdruk-
ken. Er gaat minder energie ver-
loren aan zorgen, twijfels en ou-
de emotionele reactiepatronen. 
Daarnaast kan deze universele 
energie ook aan anderen wor-
den doorgegeven. 
Een Reiki cursus wordt gegeven 
op twee achtereen volgende da-
gen. Iedereen kan Reiki leren. De 
toegang is vrij en tijdens de le-
zing kan men een gratis kennis-
makingsbehandeling ontvangen. 
Gaarne vooraf aanmelden. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, lid van de Reiki Alliance, 
telefoonnummer 0251-657580 of 
06-30016054, www.reikicastri-
cum.nl of info@reikicastricum.nl.

Reiki
info avond

Koffie staat klaar bij Rap
Santpoort-Noord – Al 25 jaar 
is het bedrijf Rap bezig met de 
verkoop van keukens en badka-
mers. In Hillegom zijn 34 keu-
kenopstellingen en 20 comple-
te badkamers. Sinds 2000 wor-
den ook in Santpoort-Noord al-
le merken inbouwapparatuur en 
keukens verkocht. Door com-
binatie-inkoop zijn deze zeer 
scherp geprijsd.
De keukens zijn van hoge kwali-
teit, met de nieuwste technieken, 
scharnieren en ladegeleiders. 
Het personeel adviseert zonder 
verplichtingen, zij komen per-
soonlijk inmeten en ontwerpen. 
Er wordt een computertekening 
in kleur gemaakt en  de comple-
te plaatsing en het leiding- en 
tegelwerk wordt verzocht. Een 
prijsopgave gaat hieraan vooraf.
Rap is aangesloten en erkend bij 

de CBW, de Centrale Branche-
vereniging voor Wonen. Het be-
drijf geeft vijf jaar garantie op de 
keukens en twee jaar garantie 
op de inbouwapparatuur zoals 
vaatwassers, kookplaten, gas-
platen, elektrische en inductie-
kookplaten en afzuigkappen. Dit 
alles tegen interessante prijzen. 
Uiteraard wordt ook de inbouw 
van deze apparatuur verzorgd.
De koffie staat klaar in Hille-
gom en Santpoort-Noord. Ope-
ningstijden: in Hillegon van dins-
dag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur, in Santpoort-Noord 
dezelfde dagen van 10.00 tot 
17.00 uur. Donderdagavond op 
afspraak. Rap Keukens Hillegom: 
Satellietlaan 1, telefoon 0252-
520331. Rap Keukens Santpoort-
Noord: Hoofdstraat 195, telefoon 
023-5133030.

MiniCruise voordeliger 
door koopjes in Engeland
IJmuiden - Steeds meer Neder-
landers ontdekken koopjespa-
radijs Engeland. Dit constateert 
cruiseferrymaatschappij DFDS 
Seaways die dagelijks vaart op 
de route tussen IJmuiden en Ne-
wcastle. 
Moderne elektronica, video 
games, merkkleding en horloges 
worden massaal ingekocht van-
wege de ongekend lage koers 
van het Britse Pond. Veel pro-
ducten zijn zoveel voordeliger 
dat de koper de reiskosten ‘eruit 
haalt’. Een Nintendo WII kost bij-
voorbeeld in Nederland 249 eu-
ro en in Groot-Brittannië betaal 
je er nu 180 euro voor. 
Met deze besparing van 69 euro 
worden de reiskosten voor een 
3-daagse MiniCruise (vanaf 59 
euro per persoon in het voorjaar) 

teruggewonnen. Bovendien be-
rekent DFDS Seaways geen ex-
tra toeslag voor eventuele over-
bagage op de terugreis.
Daarnaast introduceert DFDS 
Seaways voordelige tarieven 
voor reizigers met eigen auto. 
Hiermee speelt de maatschap-
pij in op de vraag naar langere 
vakanties in Noord- en Midden-
Engeland en Schotland. Voor een 
enkele reis voor twee personen 
(met auto) betaalt men slechts 
129 euro. 
Dankzij de koersdaling zijn bo-
vendien hotels en restaurants 
in Groot-Brittannië aanmerke-
lijk voordeliger, maar ook de prij-
zen aan boord van DFDS Se-
aways zijn daardoor lager ge-
worden. Kijk voor meer informa-
tie op www.dfds.nl.

Politie zoekt 
getuigen
Velsen - De politie zoekt getui-
gen van een ongeval op de A9 
dat zondag omstreeks 06.30 uur 
heeft plaatsgevonden.
Een blauwe Opel Tigra, bestuurd 
door onbekend gebleven vrouw, 
is tegen de vangrail gereden met 
aanzienlijke schade aan zowel 
het voertuig als de vangrail als 
gevolg. 
Volgens getuigen zouden er op 
het moment van de aanrijding 
twee vrouwen in het voertuig 
hebben gezeten. Op het moment 
dat agenten ter plaatse kwamen 
bleken de vrouwen in een ande-
re auto te zijn gestapt en weg-
gereden. 
Getuigen die van het ongeval 
die zich nog niet hebben ge-
meld worden verzocht dit alsnog 
te doen en contact op te nemen 
met de politie in Velsen, telefoon 
0900-8844.
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Open dag 
Nova College
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt woensdag 11 maart 
van 17.30 tot 20.30 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met veel 
nieuwe opleidingen, én de juiste 
beroepshouding centraal. 

Het Nova College verzorgt een 
uitgebreid aanbod aan middel-
bare beroepsopleidingen Econo-
mie, Techniek en Zorg & Welzijn. 
Voor volwassenen verzorgt Nova 
College bovendien cursussen in-
burgering, lezen, schrijven, vm-
bo-tl, havo en vwo. Op het Nova 
College leren cursisten meer dan 
alleen een beroep. Niet alleen de 
nodige kennis en vaardigheden 
zijn belangrijk; de juiste menta-
liteit is ook van groot belang om 
succesvol te zijn. 
Vanaf september breidt het No-
va College het opleidingsaan-
bod sterk uit. In Beverwijk star-
ten opleidingen Beveiliging, Mo-
de Handel, Transport & Logis-
tiek en avondopleidingen Mo-
torvoertuigentechniek. In IJmui-
den start de opleiding Schipper 
Rondvaart. In Haarlem beginnen 
de opleidingen Coördinator Be-
veiliging, Medewerker Sociale 
Zekerheid, Medewerker Perso-
neel en Arbeid en Sociaal Cultu-
reel Werker. CIOS Haarlem komt  
met de nieuwe SB-opleiding 
Sport, Gezondheid en Vrijetijds-
management  en met de oplei-
ding Artiest: Theater. In Hoofd-
dorp wordt het aanbod uitge-
breid met de opleidingen Wo-
nen, Medewerker Sociale Zeker-
heid, Medewerker Personeel en 
Arbeid, Sociaal Cultureel Wer-
ker en avondopleidingen Mo-
torvoertuigentechniek. In Lisse 
starten opleidingen Verzorgen-
de, Kraamverzorgende, Mede-
werker Maatschappelijke Zorg, 
Onderwijsassistent en avondop-
leidingen Motorvoertuigentech-
niek.
Voor volwassenen verzorgt het 
Nova College overdag en ’s 
avonds voortgezet onderwijs: 
vmbo-tl, havo en vwo. Men kan 
kiezen uit de vakken Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Turks, aardrijkskunde,
geschiedenis, maatschappijleer, 
economie, informatica, manage-
ment & organisatie, wiskunde, 
natuurkunde, nask 1, scheikun-
de, nask 2, algemene natuur-
wetenschappen, biologie en te-
kenen. Er zijn ook schakelklas-
sen Frans, Duits, wiskunde A en 
B, wiskunde vmbo/havo en wis-
kunde havo/vwo.
Naast volledige vakken kan men 
kiezen uit een uitgebreid aanbod 
aan bijscholingen talen en wis-
kunde. Daarin kan men specifie-
ke vaardigheden leren en trai-
nen zoals spelling, grammatica 
of uitspraak. Kijk voor meer in-
formatie op www.novacollege.nl/
openhuis.

Bonasera weer open
IJmuiden – Sinds zaterdag kan 
er weer heerlijk Italiaans ijs ge-
geten worden: ijssalon Bonase-
ra opende die dag weer de win-
keldeur. Het was direct een druk 
weekeinde, zelfs op de druileri-
ge zondag kwamen veel mensen 
een ijsje kopen. Bert en Graziella 
van der Brink mochten veel oude 
bekenden begroeten. Ze zijn blij 
dat de winterslaap weer achter 
de rug is en hebben samen met 
het team veel zin in het nieuwe 
seizoen.
Bij Bonasera zijn maar liefst 30 
smaken verkrijgbaar. De stan-
daardsmaken zoals aardbeien 
en banaan doe het altijd goed. 
Maar Bert en Graziella zijn altijd 
op zoek naar nieuwe, bijzondere 
smaken om aan het assortiment 
toe te voegen. 
Zo ontwikkelde Bert whiskyijs, 
van een vijftien jaar oude malt 
uit Schotland. De smaak is niet 

echt scherp, maar wel heel vol. 
Hij maakte het ijs eenmalig voor 
een proeverij. Hij kreeg daar po-
sitieve reacties op en besloot de 
ijssmaak verder te ontwikkelen. 
,,Dat was nog niet gemakkelijk, 
want alcohol werkt als antivries, 
het maakt het ijs zacht’’, vertelt 
Bert. ,,En ik ben redelijk perfec-
tionistisch, als ik iets doe dan 
moet het wel goed zijn. Ik ben er 
nu tevreden over.’’
,,De verhuur van de ijskar loopt 
ook goed’’, zegt Graziella. ,,Die 
verhuren we met personeel er 
bij en vijf smaken ijs naar keu-
ze. Het is altijd heel gezellig om 
te doen.’’
Bonasera is te vinden aan de En-
gelmundusstraat 26 en telfonisch 
bereikbaar via 0255 531589.
De ijssalon is elke dag open van 
13.00 tot 22.00 uur, als het mooi 
weer is dan is de sluitingstijd 
22.30 uur.  

Ga mee naar China
China avond bij 
Star Travel Santpoort
Santpoort-Zuid - Na een ge-
slaagde Afrika avond vorig jaar 
organiseert Anita Böhm, Star 
Travel Mobiele Reisadviseur in 
Santpoort-Zuid, dit jaar in sa-
menwerking met VNC-Travel 
(Verre Oosten Specialist) een in-
formatieavond over China. Aan 
de hand van veel beeldmateriaal 
wordt verteld over de beziens-
waardigheden en mogelijkheden 
over het reizen door het prachti-
ge China. Er wordt onder ande-
re aandacht besteed aan de cul-
tuur, de bevolking, de geschie-
denis, de religie en het heden-
daagse China. 

Star Travel Mobiele Reisadviseur 
Anita Böhm komt bij de klant 
thuis, zodat deze in alle rust de 
juiste keuze kan maken voor 

een vakantie. Zij werkt met het 
aanbod van alle gerenommeer-
de touroperators. Deze service 
is geheel kosteloos en de klant 
hoeft er niet eens de deur voor 
uit. Ook kan men vrijblijvend 
reisadvies per mail of telefoon 
opvragen voor de meest uiteen-
lopende bestemmingen.
De China avond wordt gehou-
den op donderdag 2 april in Café  
Brasserie de Wildeman in Sant-
poort-Noord. Vanaf 19.00 uur is 
de ontvangst met een kopje kof-
fie. De avond begint om 19.30 
uur en eindigt om 22.00 uur. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
Geïnteresseerden dienen zich 
van te voren aan te melden via  
023-5391520 of 06-16038164 of 
e-mail naar santpoort.mobiel@
startravel.nl. 

Sponsors leren een 
goed biertje tappen
Driehuis - Het was vorige week 
donderdag gezellig druk in het 
clubhuis van Strawberries waar 
sponsors en leden het nutti-
ge met het aangename konden 
verenigen. Het 
nuttige be-
stond uit een 
p r e s e n t a t i e 
van de nieu-
we voorzit-
ter Kees Kuijt 
die de aanwe-
zigen op de 
hoogte bracht 
over de huidi-
ge stand van 
zaken en te-
vens toelichtte 
wat de nieuwe 
koers voor de 
komende peri-
ode gaat wor-
den.
Het aangena-
me startte aan-
sluitend met 
een presentatie van bierbrouwer 
Grolsch over de manier waarop 
een goed glas bier getapt moet 

worden en waarop verder moet 
worden gelet. Heel belangrijk is 
dat onder andere het glas goed 
schoon is, evenals de afstrijker 
voor het overtollige schuim. Na 

een geslaagde 
demonstratie 
was een aan-
tal aanwezigen 
aan de beurt 
om te probe-
ren of men 
het voorbeeld 
van de pro-
fessionals zou 
kunnen eve-
naren. Goed 
v o o r b e e l d 
doet goed vol-
gen, dat bleek 
wel nadat een 
aantal ‘ama-
teurs’ met 
goed gevolg 
een mooie 
schuimkraag 
op het glas 

bier hadden weten te toveren.  Al 
met al een geslaagde afsluiting 
van een gezellige avond.

KNRM onthult 
kledinglijn RESQ
IJmuiden - RESQ, het nieuwe 
merk kleding van de KNRM, is 
officieel gepresenteerd op de 
HISWA. Joop Braakhekke en 
Olympisch medaille winnares 
Lobke Berkhout onthulden de 
nieuwe kleding op de stand on-
der luid tromgeroffel. 
Achter de naam RESQ zit een 
verrassende kledingcollectie 
voor hem en haar. Hoge kwali-
teit, techniek en zichtbaarheid 
zijn enkele eigenschappen van 
de RESQ collectie. 

Naast shirts en polo’s treft de 
modebewuste consument tech-
nische fleeces, bodywarmers en 
jassen aan. De verkoop van de 
kleding vindt plaats via www.
knrmwebwinkel.nl. In de loop 
van 2009 wordt voorzichtig ge-
start met een zogenaamd shop-
in-shop systeem in bestaande 
winkels, die de RESQ-artikelen 
willen opnemen in hun assorti-
ment. Daarnaast zal de KNRM 
RESQ verkopen tijdens evene-
menten. 



MFA De Binnenhaven
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Thema “wind” voor evenementen
Voor de strand- en havengebonden 
evenementen is dit jaar het 
thema ‘wind’ gekozen. Door de 
unieke en goede omstandigheden 
op het strand, de golfslag 
die ontstaat door de pieren 
vinden er steeds meer wind- 
en watersportevenementen in 
IJmuiden plaats. 

Het aanstaande weekend zaterdag 
7 en zondag 8 maart wordt 
bijvoorbeeld het nationale Kitebuggy 
Kampioenschap gehouden op het 
strand bij IJmuiderslag. De finish van 
de zeilwedstrijd Ronde om noord-
Holland vindt plaats op zondag 20 
juni tussen de pieren van IJmuiden, 
waarna de zeilschepen afmeren in de 
Zeejachthaven marina seaport. 
ook het Havenfestival IJmuiden dat 

dit jaar plaatsvindt in het weekend van 
zaterdag 29 en zondag 30 augustus 
staat in het teken van het thema 
‘wind’.  Alle evenementen in velsen 
vindt u op www.toerismevelsen.nl

College wenst samenspraak 
Op donderdag 26 februari 
is het College van B&W van 
Velsen akkoord gegaan met een 
(concept) beleidskader voor 
burgerparticipatie met de titel 
“Inspraak en Samenspraak”. 

Dit beleidskader wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad met de 
vraag of de raad zich herkent in 
de uitgangspunten. Het College 
wenst daarna in gesprek te gaan 
met maatschappelijke organisaties 
in velsen waaronder ook de 
wijkplatforms. De gemeente heeft in 
de afgelopen jaren op uiteenlopende 
manieren inwoners, organisaties 

en wijkplatforms betrokken bij het 
opstellen van beleid en bij projecten. 
Hier wil het College mee doorgaan, 
waarbij zij de ambitie heeft om toe te 
werken naar meer digitale methoden. 
Het beleidskader geeft ook een aantal 
randvoorwaarden die nodig zijn om 
burgerparticipatie in velsen tot een 
succes te maken. 
ook initiatieven vanuit burgers 
en organisaties moeten direct en 
herkenbaar worden opgepakt. Zo 
moet het mogelijk worden om het 
proces van een burgerinitiatief beter 
te kunnen volgen. Het concept-
beleidskader is ook terug te vinden op 
internet: www.velsen.nl

Portefeuille Wethouder Edzes-Altena
In verband met het vertrek van mw. Margo Bokking 
als wethouder en het aantreden van mw. Ineke 
Edzes-Altena als nieuwe wethouder is er een 
nieuwe verdeling van de portefeuilles vastgesteld. 

Het College van burgemeester en wethouders heeft 
besloten dat mw. edzes-Altena alle portefeuilles 
van mw. Bokking overneemt met uitzondering van 
de aktiviteiten verband houdende met het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Het beleidsdeel Rode Kruis 
Ziekenhuis wordt toegevoegd aan de portefeuille 
van wethouder Annette Baerveldt. De portefeuille 
van wethouder Ineke edzes-Altena bestaat uit: Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), welzijn, 
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, KG-terrein, Groot Helmduin. 

LED-verlichting in Kalverstraat
momenteel wordt hard gewerkt aan 
een beleidsvisie voor de openbare 
verlichting van de gemeente velsen. 
Belangrijk onderdeel van deze 
beleidsvisie is de duurzaamheid 
en de energiebesparing die het 
gebruik van leD-verlichting in de 
straatlantaarns kan opbrengen. De 
straatverlichting verbruikt namelijk 
een groot deel van alle energie die 
gemeentes verbruiken. vooruitlopend 

op de behandeling van de beleidsvisie 
zijn in de Kalverstraat, bij wijze 
van proef, de afgelopen week tien 
nieuwe lichtmasten geplaatst die 
voorzien zijn van leD-verlichting. Bij 
deze proef wordt de lichtopbrengst 
opgemeten en de reacties van de 
bewoners gepeild. De resultaten van 
deze proef worden meegenomen 
in de besluitvorming van de nieuwe 
beleidsvisie openbare verlichting.

De Binnenhaven

Wonen, welzijn, zorg en ontmoeting op één locatie
Langs de Zeeweg in IJmuiden 
wordt hard gewerkt aan de nieuwe 
woonlocatie “De Binnenhaven”. 
Naast woningen (koop en huur) en 
woonvormen voor mensen die zorg 
en/of begeleiding nodig hebben 
komt hier een groot aanbod van 
voorzieningen op het gebied van zorg, 
welzijn en ontmoeting. Dit alles zorgt 
voor een nieuwe bijzondere locatie 
in IJmuiden voor alle inwoners van 
Velsen.

eind 2008 heeft de gemeente de 
plannen gepresenteerd voor een 
multifunctionele accommodatie 
speciaal voor welzijn en ontmoeting. 
In ieder geval zullen buurtcentrum 
De spil, wijksteunpunt de Delta en 
maatschappelijke dienstverlening, 
locatie Driehuis, naar dit nieuwe 
gebouw verhuizen. De stichting Welzijn 
velsen, de stichting maatschappelijke 
Dienstverlening midden-Kennemerland, 
Zorgbalans-CoB, Zorgbalans-Zorg en 
sKon-Kinderopvang zullen hier, zoveel 

mogelijk gezamenlijk, hun diensten gaan 
aanbieden. 

Wat kunt u er verwachten? 
naast het brede zorgaanbod komt er ook 
een breed aanbod aan welzijnsdiensten. 
Dan moet u denken aan een service- 
en Informatiepunt, het servicecentrum 
vrijwilligerswerk, maatschappelijke 
dienstverlening /sociaal raadslieden 
en jeugd- en jongerenactiviteiten. 
maar ook kinderopvang en 
peuterspeelzalen; buitenschoolse 
opvang; educatie en volwassenenwerk; 
meer bewegen voor ouderen. Binnen 
de multifunctionele accommodatie is 
ook een cafévoorziening/restaurant 
als ondersteuning van de aanwezige 
maatschappelijke functies en ruimte voor 
ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. 
De verschillende activiteiten bieden ook 
ruimte voor maatschappelijke stages. 
Het college van B&W heeft de plannen 
financieel opnieuw doorgerekend en op 
3 maart 2009 vastgesteld. Het college 
ziet financieel voldoende mogelijkheden 

om vanaf de start van de mfA voor een 
periode van 10 jaar garant te staan voor 
de huur van deelnemende partners tot 
een maximum bedrag. 

Uiterlijk 2012 moet de multifunctionele 
accommodatie klaar zijn. op 2 april 
aanstaande besluit de gemeenteraad 
over het voorstel.
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Burgemeester Cammaert overhandigt de Koninklijke Erepenning aan 
de heer O. Baron, voorzitter van Soli

De provincie Noord-Holland zal dit jaar 
circa 40 bushaltes langs de provinciale 
wegen verbeteren. De haltes worden 
opgehoogd tot 18 cm voor een 
gelijkvloerse instap, er komen gidsstroken 
voor blinden en slechtzienden en de 
haltekom waar de bus stopt wordt 
verruimd. Hiermee maakt de provincie het 
openbaar vervoer beter toegankelijk voor 
mensen met een handicap.

Werkzaamheden aan acht bushaltes
De provincie is momenteel bezig met 
voorbereidende werkzaamheden voor 
de aanpassing van acht bushaltes langs 
de provinciale weg N202. Het betreft 
de haltes bij de Skiheuvel, Zijkanaal-B, 
de Golfbaan in de gemeente Velsen 
en Pont Buitenhuizen in de gemeente 
Haarlemmerliede. Het verkeer ondervindt 
hier nog geen hinder van. Vanaf 9 maart 

2009 (week 11) start de daadwerkelijke 
aanpassing van de haltes, waarbij sprake 
is van enige verkeershinder. De totale 
uitvoering duurt circa zes weken.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door steeds vier haltes aan 1 zijde van 
de weg aan te pakken. Dat betekent 
dat er van maandag tot en met vrijdag 
van 09.30 tot 15.00 uur sprake is van 
verkeersoverlast over het hele traject. 
Gedurende deze periode wordt het 
autoverkeer in twee richtingen over één 
rijbaan langs het werk geleid. Fietsers 
worden omgeleid via het fi etspad van 
het Recreatieschap; de omleiding wordt 
ter plaatse met borden aangegeven. 
Voor 09.30 uur, na 15.00 uur en in 
de weekenden is de N202 vrij van 
afzettingen.

Provincie verbetert bushaltes aan N202

Veiligheid voorop bij 
zwembad De Heerenduinen
Zwembad De Heerenduinen heeft 
veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Als klant merkt u dit 
bijvoorbeeld aan de camerabewaking 
in de kleedaccommodatie, 
de camerabewaking onder 
water in het wedstrijdbad (het 
“drenkelingendetectiesysteem”) en 
de attitude van de toezichthouders 
in de zwemzalen en kleedafdeling. 
Ook de huisregels sluiten hierop 
aan: het is verboden om te duiken 
in het recreatiebad; kinderen 
zonder diploma mogen niet in het 
wedstrijdbad, moeten zwemvleugels 
dragen en dienen zich in de directe 
nabijheid van een volwassen 
begeleider te bevinden.

Onzichtbaar voor de klant is de 
bewaking van de waterkwaliteit van 
het zwembad. Een zwemwater-
monitoringsysteem neemt 24 uur 
per dag, elke 20 minuten, een 
watermonster van één van de 

bassins. Bij afwijking van de norm 
wordt alarm geslagen. Tevens worden 
maandelijks door een onafhankelijk 
laboratorium watermonsters genomen 
en geanalyseerd. De uitslagen 
hiervan gaan rechtstreeks naar de 
toezichthouder op de zwembaden 
(Provincie Noord-Holland). Net 
als alle voorgaande jaren heeft 
de Provinciaal Toezichthouder 
op basis van de uitslagen een 
verklaring afgegeven dat de 
zwemwaterkwaliteit van Zwembad 
De Heerenduinen in 2008 goed 
was. Ook Stichtingzwembadkeur 
houdt de veiligheid in de gaten. 
Deze Stichting ziet toe op de 
naleving van het aan het zwembad 
toegekende Keurmerk Veilig en 
Schoon. Belangrijk voor dit Keurmerk 
zijn de geldende milieuwetgeving, 
de gebruiksvergunning, periodieke 
inspecties van de ophangsystemen 
van de plafonds en van de technische 
installaties.

Eind januari is in de media aandacht 
geschonken aan de (on)veiligheid 
rondom scholen. In IJmuiden hebben de 
toezichthouders en de Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de 
gemeente Velsen de afgelopen weken 
toezicht gehouden op parkeeroverlast 
en fi etsen op het trottoir en hebben zij 
ook verbaliserend opgetreden. Dit om 
de verkeersveiligheid te verbeteren, 
zodat het voor kinderen veiliger wordt en 
ouders eerder geneigd zijn hun kinderen 
op de fi ets of lopend naar school te 

laten gaan. De komende weken wordt 
extra toezicht gehouden bij de scholen 
in Santpoort en Driehuis. Ook wordt 
extra gecontroleerd op honden- en 
jeugdoverlast.

De schoolomgeving
Bij diverse scholen heeft de aanpak 
van knelpunten rondom de school 
al geleid tot verkeersmaatregelen 
en wegaanpassingen. Bij sommige 
scholen zitten er nog maatregelen in de 
pen of worden die al zeer binnenkort 

Actie veilige (basis)schoolomgeving in Santpoort en Driehuis

Fotograaf: Reinder Weidijk

uitgevoerd, al dan niet in combinatie met 
rioolvervangingswerkzaamheden. 

Onoverzichtelijke situaties
Bij veel scholen is de omgeving voor 
kinderen erg onoverzichtelijk door 
stilstaande en/of foutgeparkeerde 
voertuigen. Op kinderooghoogte 
belemmeren geparkeerde 
motorvoertuigen rondom 
oversteeklocaties het zicht op naderend 
verkeer, terwijl voor passerende 
weggebruikers deze overstekende 
kinderen vaak onzichtbaar zijn. 
Regelmatig wordt de veilige doorgang 
voor kinderen geblokkeerd door 
foutgeparkeerde voertuigen, maar ook 
door op het trottoir wachtende ouders, al 
dan niet met fi ets. Er kan veel verbeterd 
worden door meer begrip voor elkaar 
te tonen. Het besef dat kinderen speels 
zijn, vooral als ze uit school worden 
losgelaten en aanvankelijk nog een 

zeer beperkt gezichtsveld en beperkt 
vermogen tot het goed verwerken van 
waarnemingen hebben, is van groot 
belang om te komen tot een veiliger 
verkeersgedrag.

Naleving en handhaving van de 
maatregelen
Aan alle verkeersregels en -maatregelen 
hebben we natuurlijk niets als die niet 
worden nageleefd. Dit is vooral voor de 
veiligheid van kinderen van groot belang. 
Helaas beseffen niet alle weggebruikers 
dat in voldoende mate. Uiteraard geldt 
naleving van de regels niet alleen voor 
de ouders maar ook voor de kinderen. 
Handhavingsmaatregelen zijn helaas 
noodzakelijk als blijkt dat wegmisbruik 
kan leiden tot gevaar. Ouders, kinderen 
en de school kunnen er samen ook 
voor zorgen dat de route van en naar 
school weer een veilige route wordt voor 
iedereen.

Op zaterdag 28 februari 2009 heeft 
het bestuur van muziekvereniging 
Soli uit Driehuis de Koninklijke 
Erepenning ontvangen uit handen 
van burgemeester Cammaert. 
De uitreiking vond plaats in 
het verenigingsgebouw aan de 
Hagelingerweg 325 in 
Santpoort-Noord.

De Koninklijke Erepenning is 
toegekend ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van 
muziekvereniging Soli. De 
muziekvereniging voldoet verder 
aan alle voorwaarden die verbonden 
zijn aan de toekenning van deze 
Koninklijke Erepenning.
In verband met het 100-jarig bestaan 
heeft de gemeente Velsen tevens een 
eenmalige subsidie van € 2.500,- 
toegekend aan Soli.
Muziekvereniging Soli vervult een 
belangrijke rol in het sociale leven 

van Velsen. Ze organiseren een groot 
aantal evenementen per jaar, waarbij 
zichtbaarheid binnen de Velsense 
gemeenschap en maatschappelijke 
betrokkenheid belangrijke drijfveren 
zijn, naast uiteraard plezier voor 
de leden. In deze tijd is het moeilijk 
de jeugd langdurig aan een 
vereniging te binden. Door de goede 
opleidingsmogelijkheden weet 
muziekvereniging Soli nog altijd 
voldoende jeugdinstroom te krijgen 
en vertrouwen te hebben in het 
voortbestaan op lange termijn.
Muziekvereniging Soli is fi nancieel 
een gezonde vereniging. De aanschaf 
en reparaties van instrumenten 
evenals het onderhoud en reparaties 
aan het gebouw worden door de 
contributies, donaties, optredens en 
de exploitatie van het eigen gebouw 
en allerlei jaarlijkse acties, zoals 
bijvoorbeeld de hyacintenverkoop, 
bekostigd.

Koninklijke Erepenning 
voor muziekvereniging Soli 
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AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS
 
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich tele-
fonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecreta-
riaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl.
 
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

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

 
Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

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

 
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automati-

sering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieks-
dienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

 
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 

coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waar-
onder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omge-
vingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder 
Arjen Verkaik

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

 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek 
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uit-
voerig onderzoek is gebleken dat onderstaande perso-
nen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in 
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor 
formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Ali, L. M. Geb. 26-06-1969
Myumyun, I.M. Geb. 05-03-1977
Ali, M. Y. Geb. 12-11-1956
Schaasberg, E.M. Geb. 26-12-1988
Braam, A. J. M. Geb. 16-01-1947
Valkov, Y.V. Geb. 16-06-1985
Cheng, P. Geb. 06-07-1956
Voort van ‘t, H. Geb. 20-09-1980
Dam, J.J.M. Geb. 18-01-1975
Wang, B. Geb. 07-01-1976
Dos Santos, A. Geb. 18-06-1990
IJlstra, R. Geb. 09-04-1967
Gomes, E. Geb. 06-11-1990
Yönet, H. Geb. 15-05-1967
Kraaij, C. Geb. 23-10-1984
Yordanova, K.Z. Geb. 08-05-1987

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling Burgerzaken, telefoon (0255) 56 73 40.

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon: (0255) 56 72 00, fax: (0255) 56 77 60
E-mail: info@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl
 
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op 
 donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop
 
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en 
 infolijn van Burgerzaken, telefoon (0255) 56 73 23. 
 
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

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

ReinUnie
Telefoon: (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
 
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bij-
zondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 

terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
te Beverwijk op ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, telefoon (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.
 
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten  
 en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing  
 en urgenties
 
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: adm.brandweer@velsen.nl
E-mail: preventie@velsen.nl (voor vragen over 
 preventie)

Bezwaren
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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders.

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- het onverplicht tweerichtingsfietspad aan de Duin- 

en Kruidbergerweg (tussen de doorgaande rijbaan en 
het parkeerterrein nabij het Amstelduin) in te trekken 
door middel van het verwijderen van de borden G13 
met onderbord ‘in twee richtingen’ zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990; 

- een voorrangskruispunt in te stellen tussen de Duin- 
en Kruidbergerweg (tussen de doorgaande rijbaan en 
het parkeerterrein nabij het Amstelduin) en het 
onverplicht tweerichtingsfietspad (noord-/zuidverbin-
ding parallel aan de Duin- en Kruidbergerweg) waar-
bij het verkeer op de Duin- en Kruidbergerweg 
voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer op het 
onverplicht tweerichtingsfietspad door middel van 
het aanbrengen van stopstrepen zoals bedoeld in 
artikel 79 van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en het plaatsen van de borden B3 
en B7 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.



Vakkanjer-
wedstrijd
Breda - Volgende week wordt er 
gestreden om eremetaal in de fi-
nale van de Junior Vakkanjer-
Wedstrijd. VDL Steelweld in Bre-

da is van 10 tot en met 13 maart 
het toneel van de landelijke eind-
strijd van deze techniekwedstrij-
den voor derde- en vierdejaars 
vmbo. De N-H Junior Vakkanjers 
wisten zich vorige maand tijdens 
de regionale kampioenschappen 
in een veld van ruim 600 deel-

nemers te kwalificeren voor de 
eindstrijd. De 97 finalisten strij-
den in Breda om eremetaal in 
zes wedstrijdvakken: CAD-te-
kenen, metalektro, metaaltech-
niek, lassen, elektrotechniek en 
techniekbreed. Er staat ook een 
Teamchallenge (met zes teams 

van vijf Junior Vakkanjers) op 
het programma. Op vrijdagmid-
dag 13 maart wordt bekend ge-
maakt welke Junior Vakkanjers 
zich een jaar lang kampioen van 
Nederland mogen noemen. Van 
het Technisch College uit IJmui-
den doen twee leerlingen mee: 

Lesley Engelbarts met lassen en 
John Oudendijk in de metaal-
techniek. Zij doen hun best om 
de eer van Velsen hoog te hou-
den. Meer info op www.jrvak-
kanjerwedstrijden.nl. Via de site 
kun je de Junior Vakkanjers ook 
digitaal aanmoedigen. 

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

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

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

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Duinlustparkweg 47 3 eikenbomen              
(bomen mogen worden gekapt omdat deze dood zijn)
Harddraverslaan 56 1 beuk en 1 eik            
Stolstraat 3  1 blauwspar en 

1 goudiep
K. Zegelstraat 6  1 eikenboom                

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
3 maart 2009
                                   
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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-29-2009  Emplacementsweg ong. te Velsen-

Noord; het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

BP-30-2009  Kweekensteinsweg ong. te Velsen-Zuid; 
het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

BP-31-2009  Wijkeroogstraat 170 9000 te Velsen-
Noord; het plaatsen van een overdekte 
opstelplaats voor fietscrossers

BP-32-2009  Kromhoutstraat 60 te IJmuiden; het 
legaliseren van een gevelwijziging van 
een kantoorgebouw

BP-34-2009  Kennemerlaan 143 te IJmuiden; het 
veranderen van een praktijk voor tand-
heelkunde (inpandig)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-31-2009 Van Dalenlaan 22 te Santpoort-Zuid; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-32-2009 Oude Pontweg 171 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van 2 schuttingen en een 
groendrager

BL-33-2009 J. Paxtonstraat 43 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (voorgevel)

BL-34-2009 Roos en Beeklaan 32 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 

een woning met een erker
BL-35-2009 Zeeweg 331 te IJmuiden; het oprichten 

van een garage/berging
BL-36-2009 Jan Pieterszoon Coenstraat 117 te 

IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel)

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-14-2009 Middeloolaan 9 te Driehuis NH; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde)

BL-16-2009 Trawlerkade 22 te IJmuiden; het verande-
ren van een installatie voor telecommu-
nicatiedoeleinden

BP-240-2008 Valckenhoeflaan 27 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een drive-inwoning 
en het plaatsen van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 maart t/m 16 april 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 6 t/m 19 maart 
2009 ter inzage.
PS-22-2007 C. van der Doesstraat 22 te IJmuiden; 

verzoek ontheffing van de gebruiksbepa-
lingen (t.b.v. fitness)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-4-2009 Van den Bergh van Eysingaplantsoen 73 

t/m 120 te Santpoort-Zuid; het vernieuwen 
van balkonhekken bij 48 woningen

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

BL-15-2009 Snippenbos 106 te IJmuiden; het plaat-
sen van een dakkapel (voorgevel)

BP-149-2008 Linnaeusstraat 143 te IJmuiden; 
het veranderen van bedrijfsruimte in 

woonruimte
BP-286-2008 Uitweg ong. te Velsen-Noord; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-22-2009 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het veran-

deren van een dakopbouw van een 
woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.23 WRO)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:

BL-377-2008 Vleetstraat 42 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BP-270-2008 Kerkerinklaan 64 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakopbouw

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

BEKENDMAKING ACTIEPLAN 
LUCHTKWALITEIT REGIO IJMOND 
  
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat conform het bepaalde in artikel 5.9 Wet 
milieubeheer het Actieplan luchtkwaliteit regio IJmond 
6 weken ter inzage ligt. De termijn loopt van 6 maart 
tot en met 17 april 2009. 
  
Dit actieplan is door de IJmondgemeenten regionaal 
opgepakt. Met dit actieplan beogen de colleges van 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in 
de regio IJmond. 
Aan het actieplan wordt uitvoering gegeven met een 
aantal, variërend per gemeente (gesubsidieerde) pro-
jecten, zoals onderzoeken naar de verbetering van 
doorstroming van verkeer richting Industrieterrein 
IJmond, de stimulering van fietsgebruik en schonere 
wagenparken.
  
Met het actieplan is tevens een bijdrage geleverd aan 
het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(RSL) en het Nationaal Samenwerkings-programma 
Luchtkwaliteit (NSL). 
  
Algemene informatie 
Stukken liggen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Stukken liggen tevens ter inzage bij de Milieudienst 
IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 263 88 88. 
E-mail: info@Milieudienst-IJmond.nl 


