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Velsen-Zuid - Het voorjaar dient zich aan in de vorm van krokussen, lammetjes en biggen. Op Infor-
matieboerderij Zorgvrij krioelt het van het jonge spul, waarvan een groot deel tweebenig. Want al dat 
aaibare jonge leven trekt veel kinderen en hun ouders aan. Net als vorig jaar mag het publiek niet di-
rect bij de pasgeboren lammetjes komen. Vanwege een landelijke Q koorts maatregel moeten scha-
pen met hun lammetjes twee weken in afzondering blijven. Maar na die twee weken is de kraamvisi-
te van harte welkom. (foto: Reinder Weidijk)

Voorjaar dient zich aan

‘De eerste burgemeester die ik een hand geef’

Mevrouw Groot 100 jaar
IJmuiden - ,,U bent de eerste 
burgemeester die ik een hand 
kan geven,’’ zei de honderdja-
rige Mieke groot-tielen harte-
lijk tegen burgemeester franc 
Weerwind. ,,Ik had nooit ge-
dacht zo oud te worden. oud 
worden is een eer, maar het 
valt niet mee om zo afhanke-
lijk te zijn.’’

Toch genoot mevrouw Groot zeer 
van haar honderdste verjaardag, 
die ze vierde in de huiskamer van 
Breezicht. Maar mevrouw Groot 
woont nog bijna zelfstandig in de 
Sam Vlessinghof, waar ze maan-
dagochtend de burgemees-
ter ontving. Het werd een ge-
noeglijk praatje tussen de twee. 
Burgemeester Franc Weerwind 
vroeg honderduit naar de bele-
venissen van mevrouw Groot. Zij 
heeft in haar leven veel meege-
maakt. Zo trouwde zij in 1931 met 
Jan Abram Groot die als musicus 
trombone en contrabas speelde 
in het Haarlems Orkest. Als pas 
getrouwd stel trokken zij van ho-

tel naar hotel door Europa. In de 
oorlog moest haar man onder-
duiken. Zij woonden toen in Rot-
terdam en kregen drie kinderen. 
Mevrouw Groot en haar man, die 
les gaf op het conservatorium, 
hadden veel bekende vrienden, 
zoals Lou Bandi, Louis Davids en 
Piet Muijzelaar, waar ze veel goe-
de herinneringen aan heeft.Sinds 
1957 woont mevrouw Groot in 

IJmuiden. En dat komt goed uit 
want ze is dol op vis.  ,,Ze is een 
heel vrolijke en lieve vrouw,’’ zegt 
haar ‘pleegdochter’ Ada, die veel 
voor mevrouw Groot doet. ,,Zij 
ziet mijn familie nu ook als de ha-
re.’’ Zelf zegt mevrouw Groot: ,,Ik 
snap zelf niet dat ik zo oud ben 
geworden, maar ik heb een bij-
zonder gelukkig leven gehad.’’ 
(Karin Dekkers)

Regio - De recherche is druk 
doende met het onderzoek naar 
de 37-jarige verdachte, die zon-
dag op politie en burgers is in-
gereden. De man wordt verdacht 
van betrokkenheid bij een in-
braak in Spaarndam en voor de 
levensgevaarlijke dollemans-
rit. Tegen de 37-jarige verdach-
te zijn meerdere aangiften op-
genomen, zowel van burgers als 
van politiemensen. Twee poli-
tiemensen raakten lichtgewond 
door toedoen van de verdach-
te en zij hebben zich onder dok-
tersbehandeling moeten stel-
len. Aan diverse voertuigen, zo-

Onderzoek
naar 37-jarige 
verdachte

wel van burgers als van de politie 
is schade ontstaan door toedoen 
van de verdachte. De 37-jarige 
man blijft in voorlopige hech-
tenis. De politie roept getuigen 
van deze levensgevaarlijke dol-
lemansrit om zich melden bij de 
recherche, telefoon 0900-8844. 

IN HET HART
VAN DE ZORG
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vrijdag van 9.00-15.00 uur

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring 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,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Vijfentachtig schaats-
diploma’s uitgereikt
Velsen - In de aula van het 
Technisch College Velsen was 
het zaterdagmiddag een drukte 
van belang. Maar liefst 85 kinde-
ren met ouders, grootouders en 
familie zorgden voor een geheel 
gevulde aula in afwachting van 
het belangrijke moment van de 
uitreiking van de schaatsdiplo-
ma’s en de schaatsvaardigheids-
bewijzen. 
Bij de inleidende woorden van de 
voorzitter van Schaatsvereniging 
Velsen, Ronald Linthout, hoorde 
natuurlijk een woord van dank 
aan alle vrijwilligers die zich had-
den ingespannen om er ook dit 
jaar weer een geslaagd schaats-
seizoen van te maken.  Daar-
na was voor de in spanning zit-
tende kinderen dan het moment 
aangebroken dat wethouder An-
nette Baerveldt met de uitreiking 
van de eerste diploma’s kon be-
ginnen.
Maar eerst maakte zij van de ge-
legenheid gebruik om er op te 

wijzen dat het voor haar al een 
traditie begint te worden nu zij al 
voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar de diploma’s mag over-
handigen. Ook sprak zij haar 
waardering uit voor de ouders 
die toch weer elke zaterdagoch-
tend om kwart over acht op de 
ijsbaan aanwezig moesten zijn 
met hun kroost. En tenslotte be-
nadrukte ze nog eens dat de ge-
meente heel blij is met het feit 
dat er door de jeugd zoveel ge-
sport wordt, waarbij tevens de 
enige jaren geleden geïntrodu-
ceerde JeugdSportPas een be-
langrijke rol speelt.
Dan is het grote moment daar 
dat de eerste tien jongens en 
meisjes naar voren worden ge-
roepen om uit handen van de 
wethouder het fel begeerde di-
ploma in ontvangst te mogen, 
waarna een stormloop volgt op 
de bestuurstafel waar de overige 
gelukkigen hun diploma kunnen 
afhalen. (Joop Waijenberg)

Gelijkspel voor
dames Strawberries
Driehuis - De dames van KHC 
Strawberries hebben zondag 
de eerste wedstrijd na de win-
terstop met 1-1 gelijk gespeeld 
tegen HC Catwyck. Halverwege 
het seizoen heeft het team van 
Simon de Hoog en Friso Huizin-
ga zeven keer gewonnen, drie 
keer gelijk gespeeld en slechts 
één keer verloren.
Strawberries kwam binnen 
tien minuten op een 1-0 voor-
sprong, door een doelpunt van 
Daisy Schut, die attent reageer-
de nadat een schot van Rens-
ke van Driel aanvankelijk nog 
werd gered. Kort daarop over-
leefde Strawberries een straf-
corner in een eerste helft waar-
in beide teams overigens rela-
tief weinig kansen creëerden. 
Na ruim een kwartier zag Fio-
na Dalhuijsen een doelpunt af-
gekeurd worden en vlak voor de 
pauze had de eerste strafcorner 
van de middag van Strawberries 
van Willemijn van Faassen niet 
het gewenste resultaat.
In de tweede minuut na de 

pauze was Strawberries mid-
dels een grote kans van Fem-
ke Joustra dichtbij de 2-0, maar 
ze bleek echter niet in staat de 
goalie van Catwyck te verschal-
ken. Een minuut later was het 
Annemijn Zuiderduin die een 
Katwijkse strafcorner onscha-
delijk maakte en daarna volgde 
een paar fraaie aanvallen van 
Strawberries. De koploper ver-
gat echter te scoren. Met nog 
vijftien minuten te spelen be-
paalde Catwyck met een direct 
genomen strafcorner de eind-
stand op 1-1.
Tijdens de attractieve eindfase 
van de wedstrijd had Strawber-
ries nog diverse mogelijkheden 
om het duel te beslissen. Noor-
tje Visser was twee keer dicht-
bij een doelpunt. Maar Straw-
berries moest tegen Catwyck - 
net als in de uitwedstrijd - dus 
genoegen nemen met een ge-
lijkspel. 
Zondag spelen de dames van 
Strawberries uit tegen midden-
moter Reigers. (WB)
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Looptraining met 
Christiaan van Os
Velsen-Zuid - Wekelijks start, 
op zaterdagochtend, een en-
thousiaste groep sporters van-
uit CareworX, het sport- en or-
thopedisch beweeg- en zorg-
centrum gevestigd in het Tata 
Steel Stadion aan de Minister 
van Houtenlaan, aan een be-
weeg- en looptraining. Het uit-
gangspunt voor deze training, 
die enkele jaren geleden is op-
gestart, was gelegen in het feit 
dat men onder meer patiënten 
die uitbehandeld zijn een spor-
tief en vooral ook gezellig ver-
volg wilde bieden.
Maar niet alleen patiënten van 
CareworX kunnen aan deze 
training deelnemen, ook men-
sen die het goede voornemen 
hebben opgevat om wat meer 
te gaan bewegen zijn van har-
te welkom.

De training vindt plaats on-
der de enthousiaste leiding 
van Christiaan van Os, 25 jaar 
jong en al vele jaren actief in de 
sportwereld met name op het 
gebied van de atletiek. Chris-
tiaan vertelt: ,,Ik vind het leuk 
om mensen in mijn groep met 
plezier te laten sporten, veel 
te variëren en om te proberen 
ze naar een wat hoger niveau 
te tillen. Maar de training blijft 
laagdrempelig waarbij iedere 

deelnemer op zijn eigen niveau 
kan sporten, zonder competitie 
of hoge verwachtingen. We zijn 
geen hardloopgroep die 10 ki-
lometer gaat hardlopen, maar 
ik wissel hardlopen af met on-
der meer wandelen en leuke 
oefeningen zoals loop- en ba-
lanstechniek en krachtoefenin-
gen’’.

De training vindt zowel binnen, 
in de trainingsruimte van Ca-
reworX, plaats als in het rond 
het stadion gelegen bosgebied 
van Velserbeek en Beeckestein. 
,,We beginnen om 09:00 uur 
met het losmaken van de spie-
ren en doen dan tevens spier-
versterkende oefeningen. Daar-
na gaan we de frisse boslucht 
opsnuiven en doen dan loop-
trainingen in de mooie, bosrijke 
omgeving om het uithoudings-
vermogen wat op te krikken’’, 
aldus Christiaan.
De laagdrempeligheid komt 
ook naar voren in de deelna-
meprijs. Voor vijf euro kan we-
kelijks aan zijn training wor-
den deelgenomen en een eer-
ste kennismakings les is van-
zelfsprekend gratis. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen via info@
careworx.nl of bellen met 06-
12085252. (Joop Waijenberg)

bertuskerk, Ringweg, Spaarn-
dam, 10.00-12.00 uur.
‘Tussen Kunst en Koe’ in 
Winkelcentrum Velserbroek 
van 12.00 tot 16.00 uur. Diver-
se teams strijden vanaf 12.00 
uur tegen elkaar om een kun-
stig bouwwerk van duizend lat-
ten te maken.
Klussen met NL DOET bij 
Speeltuin Santpoort. De deu-
ren gaan om 14.00 uur open.
Promo vor handbal bij SB 
Groep/Hcv90 voor jeugd van 4 
tot 12 jaar van 15.30 tot 16.45 
uur en van 12 tot 18 jaar van 
16.45 tot 18.00 uur. In de Kin-
heim Sporthal in Beverwijk.
Voorronde IJmondpopprijs in 
Café Camille in Beverwijk. Zie 
www.ijmondpopprijs.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mr. Boogie Woogie. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Arjen Lubach en 
Tim Kamps. Aanvang 20.30 uur.
In2disco van 21.00 tot 03.00 
uur in Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Uitver-
kocht.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: 80’s Ver-
antwoord met 7 Inch Twins & 
Whiplash. 21.00-03.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 21 jaar. Klei-
ne zaal: Techno Scene ft. Mike 
Drama, Chris Baxter en Ramos. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,50 
vvk/15,- add. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Haarlems Reggae Move-
ment: Roots Reggae Vibrati-
ons. 21.30-03.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 20 maart
Vlooienmarkt in het Kenne-
mer Sportcenter aan de IJs-
baanlaan 4A van 09.00 tot 
16.30 uur. Toegang 3,50, par-
keren gratis. Zie ook www.va-
naerlebv.nl.
Runnersworld Spaarnwou-
deloop. Start en finish bij het 
Buitenhuis vanhet Spaarn-
woude Resort. Zie ook www.
spaarnwoudeloop.nl.
Themadienst ‘Kappers be-
staan niet, Hoe kun je dat nou 
zeggen’ in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat  250 IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
‘Vroege Vogelexcursie in de 
Groene Weelde Hoofddorp. 
Van 08.00 tot 11.00 uur. Verza-
melen op parkeerterrein Pan-
nenkoekenhuis nabij museum 
Cruquius.
Klaverjastoernooi bij kjv Kla-
versientje in De Delta, Rijn-
straat IJmuiden. Aanvang 10.30 
uur. 
Lezing door drs. ir. Ria Stoop-
Quist over Compassie. De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Grote overdekte rommel-
markt in sporthal De Zien, Uit-
geest. 12.00 tot 16.00 uur, en-
tree 1,50 euro, kinderen tot 12 
jaar gratis. 
ZoMiPo in De Veste, Vesting-
plein Velserbroek. Aanvang 
14.00 uur. Optreden van Mal-

Donderdag 17 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
Edwin Rutten speel ‘Dokter 
Dolittle’. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Mark van der 
Veerdonk met ‘Totaal de vlo-
godre kiwjt’. Aanvanf 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! van 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar, studenten gratis. Ca-
fé: Puta Madre Brothers, Dad 
Horse Experience. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 18 maart

Klussen met NL DOET bij de 
IJmondtrekkers in IJmuiden. 
Klussen met NL DOET bij 
De Dwarsligger, Planetenweg 
338, IJmuiden. Van 09.00 tot 
17.00 uur.
Klussen met NL DOET bij 
Speeltuin Santpoort. De deu-
ren gaan om 14.00 uur open.
Kinder- en speelgoedbeurs 
bij De Ark, Platbodem 201 Vel-
serbroek. Van 19.00 tot 20.30 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Edwin Rutten speel ‘Dokter 
Dolittle’. Aanvang 19.30 uur.
Russische muziek in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Eenzaam-
heid van de Priemgetallen’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Lydia Lunch & The 
Big Sexy Noise. 20.30 uur. Toe-
gang 12,50. 24.00-04.00 uur: 
Afterparty Chef’Special. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Dom-
melsch zaal: Chef’Special (cd-
presentatie). 21.00 uur. Toe-
gang 8,-. Café: Palalalaka. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 19 maart

Open Dag van de Zorg, di-
verse zorginstellingen openen 
hun deuren. Programma: zie 
www.infopuntzorg.nl.
Klussen met NL DOET bij de 
IJmondtrekkers in IJmuiden. 
Excelsior DTS tocht. Keuzes 
uit drie afstanden, 50, 70 en 
100 kilometer. Zie ook www.
toerclub-excelsior.nl.
Kledinginzameling voor 
‘Mensen in Nood’ In de Adal-

le Babbe.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Peter Zegveld. 
(vanaf 5 jaar) Aanvang 14.30 
uur. Om 17.00 uur: Als De 
Brandweer in de Foyer.
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Open Podium bij Café Fort-
Zuid in Spaarndam. Van 15.00 
tot 18.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Club Funday: Eregast Eric 
Davidson, zanger New Bomb 
Turks. 16.30 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag 21 maart

Lezing over ‘De laatste resul-
taten van het Velsen 2 onder-
zoek’ door Arjen Bosman in 
de grote zaal in De Hofstede, 
Aletta Jocobsstraat 227 Velser-
broek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 22 maart
 

Lezing over de Engels-Rus-
sische invasie van 1799 op de 
Noord-Hollandse kust, door D. 
Aten van 20.00 tot 22.00 uur in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid.
Stadsschouwburg Velsen: 
Sterrencast speelt ‘In Wankel 
Evenwicht’. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Nathalie 
Baartman in ‘Vreemd maar wel 
lekker’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 23 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
Peuterfesival met Dirk Schee-
le en kabouterbos. Aanvang 
15.00 uur.
Informatieavond over alco-
holverslaving bij de Brijder 
Stichting, Spaarne 106, 19.30 
uur. Info en aanmelding: 023-
5307400.
Open repetitieavond bij 
zanggroep Sparkle, Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Velser-
broek. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Donderdag 24 maart

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 10. 
Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Carry Tefsen, Henk Poort e.a. 
in musical met hits uit ‘De Jan-
tjes’ en ‘Rooie Sien’. Aanvang 
2015 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Grande Mo-
thers Re:invented. 20.30 uur. 
Toegang 17,50 vvk/20 add. Klei-
ne zaal: Next Best Band: Woot 
+ F. 20.30 uur. Toegang 7,- 
vvk (5,- CJP), 9,50 add. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, stu-
denten gratis. Café: The Seven-
teenth Century. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Gerenommeerde 
kunstenaars in Velsen
IJmuiden - De gehele maand 
maart exposeren Marie-Jeanne 
Estaquier en Francois Lodewij-
ckx in de Centrale Bibliotheek. 
Het kunstenaarsechtpaar woont 
en werkt al jaren in Velserbroek. 
Hun werk bevindt zich onder an-
dere in de NAM-collectie, het 
Prentenkabinet te Brussel en het  
Museum voor Moderne Kunst in 
Parijs. 
Beide schilders studeerden aan 
Het Koninklijk Nationaal Ho-
ger Instituut voor Schone Kun-
sten te Antwerpen. De compo-
sities van Marie-Jeanne Estaqui-
er laten zich het beste omschrij-

ven als lyrische abstracties. Het 
ingehouden kleurgebruik ken-
merkt de afgewogen composi-
ties die soms doen denken aan 
landschappen, dan weer aan 
stillevens. Francois Lodewijckx 
is vertolker van een droomwe-
reld waarin mens en dier cen-
traal staan. Hij laat een grote 
veelzijdigheid aan techniek zien 
bij een zeer doordacht en gevoe-
lig kleurgebruik. 
Eerder hadden beide kunste-
naars al tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland, waaron-
der Antwerpen, Oostende, Brus-
sel en Paramaribo.
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Met Rijschool ABC stap 
voor stap naar rijbewijs
IJmuiden – Kwaliteit is zeer be-
langrijk op weg naar het rijbe-
wijs. Een goede rijschool uitkie-
zen kun je doen door te luiste-
ren naar de ervaringen van an-
dere cursisten en checken wat 
het slagingspercentage van een 
rijschool is op de site van CBR. 
Wat die twee zaken betreft, zit je 
bij Rijschool ABC goed. En ook 
qua kosten is Rijschool ABC een 
uitschieter, ook omdat je hier 
met minder lessen eerder slaagt. 
Hoe dat kan vertelt Edwin Bak-
ker van de rijschool graag: ,,Dat 
heeft te maken met de kwalitei-
ten van de instructeurs. Wij wer-
ken allemaal op dezelfde ma-
nier: rustig de lessen opbouwen, 
zodat de cursist steeds meer in-
zicht en vertrouwen in eigen 
kunnen krijgt.’’
Cursist Pedro (zie foto) beaamt 
dat de aanpak werkt: ,,In overleg 
met de instructeur ga ik steeds 
een stap verder, op de momen-
ten dat je er aan toe bent. Ze-
nuwen heb ik niet tijdens het rij-
den.’’
Rijschooleigenaar Edwin Bak-
ker begeleidt ook angstige men-
sen die (weer) veilig de weg op 
willen. ,,Soms kun je in een paar 
lessen al een heel eind komen. 
We beginnen altijd met een ge-
sprek en gaan dan opbouwen. 

Belangrijk daarbij is vertrouwen, 
er gebeurt niets waar de cursist 
niet aan toe is. Het kan gaan om 
angst voor de snelweg, de tun-
nel of om in een auto te stap-
pen. Je hoeft niet te blijven zitten 
met die angsten, er is iets aan te 
doen. In een aantal gevallen sa-
men met een therapeut.’’ 
Deze aanpak werkt niet alleen 
voor angstige mensen, want ie-
dereen die gaat leert autorijden, 
zal wat nerveus zijn. Het is dan 
prettig dat er begrip is en ver-
trouwen wordt gekweekt, zodat 
men zelfbewust het rij-examen 
doorloopt.
Bij Rijschool ABC wordt niet al-
leen gewerkt aan de theorie en 
praktijk die benodigd is voor het 
rij-examen, maar er wordt ook 
verder gekeken. ,,Zo leer ik cur-
sisten verder te kijken dan het 
groene stoplicht en altijd reke-
ning te houden met onverwach-
te situaties,’’ zegt Edwin. ,,Daar-
door krijgen zij een breder ver-
keersinzicht, wat de veiligheid 
van alle weggebruikers ten goe-
de komt.’’ Voor meer informatie 
over deze kwalitatief hoogwaar-
dige Bovag-rijschool kan men 
kijken op de vernieuwde web-
site www.rijschool-abc.nl of bel-
len met Edwin Bakker via 06-
46230776.

Enthousiaste ondernemers
Bloemen- en Planten-
beurs bloemrijk succes
Santpoort-Noord – De kleurrij-
ke uitstalling bij de nieuwe Bloe-
men en Plantenbeurs aan Hage-
lingerweg 22 trekt automatisch 
veel klanten naar binnen. Sinds 
1 maart is deze bloemrijke zaak 
in handen van Michel Goemaat 
en Jan van der Horst, die met en-
thousiasme de zaak van de da-
mes Duin hebben overgenomen.
Echt nieuw is de zaak (nog) niet, 
want er is nog weinig gelegen-
heid geweest tot verbouwen. 
Toch oogt de zaak door de in-
deling en het brede assortiment 
ruim, licht en fris. Alle planten 
zien er gezond en groen uit en 
de fleurige boeketten roepen bij-
na ‘Koop mij’. Ook de creatief sa-
mengestelde plantenbakjes vra-
gen de aandacht van de klanten 
en vliegen als de spreekwoor-
delijke warme broodjes over de 
toonbank. Ja, de Bloemen en 
Plantenbeurs van Michel en Jan 
is nu al een succes. ,,Kwaliteit 
is belangrijk,’’ zegt Michel. ,,Op 
het gebied van snijbloemen let-
ten we erg op versheid. We ko-
pen dan ook dagelijks zelf in bij 
de veiling.’’
Michel en Jan kennen elkaar 
van hun werk in het vak. Beiden 
hadden de droom ooit een eigen 

plantenzaak te beginnen. Met de 
Bloemen en Plantenbeurs is die 
droom meer dan geslaagd.
De grootste verandering voor de 
zaak is het assortiment. Het aan-
bod voor ‘binnen’ is nu uitge-
breid naar buiten. En het assorti-
ment is in belangrijke mate ver-
breed. Dus kan men nu ook te-
recht voor tuinplanten en heeft 
men op alle gebieden een rui-
mere keus. 
Wat hetzelfde blijft als bij de ‘ou-
de’ Bloemen en Plantenbeurs 
zijn de vertrouwde medewer-
kers, die hun eigen creativiteit 
volop kwijt kunnen in de arran-
gementen die zij maken. Dus 
schitterende bloemen- en plan-
tenbakjes, zorgvuldige samen-
gestelde boeketten en veel ad-
viezen op groengebied. Ook voor 
grafwerk kan men trouwens heel 
goed bij de Bloemen en Planten-
beurs terecht.
Ondanks het feit dat de win-
kel bomvol planten en bloemen 
staat, is de ruimte overzichtelijk 
en doet deze heel prettig aan. 
En dat laatste geldt trouwens 
ook voor de prijzen. Jan zegt een 
aanbod voor elke beurs te heb-
ben. En dat klinkt wel heel aan-
trekkelijk. 

Als De Brandweer
in het Stage Café
IJmuiden - Zondag 20 maart 
speelt Als De Brandweer in het 
Stage Café in het Witte Theater. 
Deze van oorsprong Santpoortse 
band zag in de herfst van 2009 
het levenslicht, tijdens een van 
de vele jamsessies in het San-
poortse muziekcafe De Halve 
Maan. 
Tijdens een van deze jams die 
door veel muzikanten werd be-
zocht, kwam oprichter van de 
Als de brandweer. Mike Jan-
maat, op het idee om een Po-
lice-coverband te beginnen. In-
middels heeft de band het Poli-
cewerk op een laag pitje staan, 

want de band timmert aardig 
aan de weg en treedt veelvuldig 
op. Als De Brandweer speelt ver-
geten covers waar andere bands 
zich niet gauw aan wagen, bij-
voorbeeld Crazy Horses - Jet - 
maar ook nummers van 10CC  
kunnen zo maar voorbij komen. 
Als De Brandweer neemt je mee 
voor een verzorgde muzikale reis 
in de tijd die je blijft verrassen.
Als De Brandweer bestaat uit: 
Mike Janmaat - Francis Hand-
graaf - Robin van Rijswijk - 
Frank Barnhoorn - Frank Duin-
dam. Aanvang: 16.30 uur. Toe-
gang gratis.

Regio - Op zondag 20 maart is 
er van 09.00 tot 16.30 uur een gi-
gantische, bomvolle, voorjaars 
vlooienmarkt in het Kennemer 
IJsbaan Sportcenter aan de IJs-
baanlaan 4A (Randweg) in Haar-
lem. 
Nu het voorjaar weer in het land 
is, hebben veel mensen hun zol-
ders, kelders of schuurtjes op-
geruimd op zoek naar bruikba-
re artikelen, die mooi uitstalbaar 
en vooral nog verkoopbaar zijn. 
Ruim 300 standhouders bieden 
de meest uiteenlopende spullen 
aan. Je kunt het zo gek niet op-
noemen of men kan het aantref-
fen: glas, aardewerk, porselein, 

tin, instrumenten, vintage, meu-
bels, zeldzame boeken, verlich-
ting, verzamelartikelen, email-
le keukengerei, verkadealbums, 
enzovoort.
Veel belangstellenden kijken 
reikhalzend uit, of er bij die bon-
te mengeling van spulletjes uit 
grootmoeders en moeders tijd 
iets voor hun gading tussen zit. 
Kom ook eens een kijkje nemen 
op deze populaire vlooienmarkt. 
De toegang bedraagt 3,50 euro. 
Parkeren is gratis. Meer infor-
matie: Van Aerle, telefoon 0492-
525483, 06-53848622 of vanaer-
le@chello.nl. 
Zie ook www.vanaerlebv.nl.

In Kennemer IJsbaan Sportcenter

Voorjaarsvlooienmarkt
Manifestatie 
over verkoop 
woningen 
De Voorwaarts
IJmuiden - Met een informa-
tieve verkoopmanifestatie start 
op zaterdag 26 maart de ver-
koop van woningen van De 
Voorwaarts in Oud IJmuiden. 
De bijeenkomst vindt plaats 
van 11.00 tot 14.00 uur in het 
kerkje aan de Helmstraat 9 in 
Oud IJmuiden. Gegadigden 
kunnen hun voorkeur kenbaar 
maken op een inschrijfformu-
lier dat tot uiterlijk donderdag 
14 april 17.00 uur kan worden 
ingeleverd bij Bon & Breed Ma-
kelaardij. Toewijzing geschiedt 
op basis van loting.
Het complex bestaat uit 30 wo-
ningen waarvan AWV Eigen 
Haard er twaalf gaat verkopen, 
vier eengezinswoningen met 
tuin, zes eengezinswoningen 
met terras, twee stadswonin-
gen met balkon. Alle woningen 
beschikken over een eigen par-
keerplek. De prijzen variëren 
van 172.500 euro tot 237.500 
euro vrij op naam inclusief par-
keerplek. De prognose van de 
oplevering van dit complex is 
medio 2012. 
Belangstellenden voor de 18 
huurwoningen zijn  ook van 
harte welkom op de manifes-
tatie, om een goede indruk te 
krijgen van het wonen in De 
Voorwaarts.
Zij kunnen zich aanmelden 
voor de belangstellingsregi-
stratie en worden dan (per 
email) op de hoogte gehou-
den wanneer de officiële in-
schrijving voor de huurwonin-
gen start.
De mooie woningen en appar-
tementen maken deel uit van 
een vernieuwingsplan voor het 
oudste, meest karakteristie-
ke stukje IJmuiden.  In navol-
ging van de appartementenge-
bouwen De Vreede en De Vrij-
heit bouwt AWV Eigen Haard 
verder  met de Voorwaarts. Het 
wordt een prachtig complex 
met een gevarieerd aanbod van 
woningen.
In de appartementengebouwen 
De Vreede en De Vrijheit zijn in 
beide gebouwen nog twee ap-
partementen te koop. Heeft u 
interesse in deze appartemen-
ten bezoek dan ook de ver-
koopmanifestatie op 26 maart.
Bezoekers van de manifestatie 
krijgen een zo realistisch mo-
gelijk beeld van de woningen. 
In de verkoopbrochure is alles 
thuis nog eens rustig na te le-
zen. Wie niet in de gelegenheid 
is om de manifestatie te bezoe-
ken, kan deze brochure na de 
verkoopmanifestatie ophalen 
bij Bon & Breed Makelaardij, 
Zon Bastion 2 in Velserbroek. 
Zie ook www.bon.nl. Tijdens 
deze manifestatie is ook Bouw-
fonds aanwezig voor de ver-
koop van 42 woningen in het 
naastgelegen blok.
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Velsen - Na de overwinning op 
Cambuur Leeuwarden volgde af-
gelopen vrijdag een koude dou-
che in Den Bosch: 3-0 verlies. De 
uitslag was geflatteerd, want in 
de eerste helft was Telstar de be-
tere ploeg. Het verzuimde echter 
om doelpunten te maken. In de 
tweede helft waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd, maar 
was Den Bosch gelukkiger in de 
afronding. Vrijdag speelt Telstar 
uit tegen FC Dordrecht. Door de 
interlandweek die volgt spelen 
de Witte Leeuwen pas op 1 april 
weer thuis. Dan komt FC Zwolle 
op bezoek.

Telstar verliest 
van Den Bosch

Overdekte 
rommelmarkt
Regio - Op zondag 20 maart    
wordt een grote overdekte rom-
melmarkt gehouden in sporthal 
De Zien in Uitgeest. Het is een 
markt met meer dan 75 kramen 
en er zijn nog kramen te huur. 
De rommelmarkt is van 12.00 tot 
16.00 uur, entree 1,50 euro, kin-
deren tot 12 jaar gratis. Meer 
weten? Bel 0251–254067. 

Grote open dag bij
LTC de Heerenduinen
IJmuiden - Zondag 27 maart 
organiseert LTC de Heeren-
duinen een groots opgezette 
open dag op haar tennispark 
aan de Heerenduinweg. De 
open dag start om 10.00 uur 
en rond 17.00 uur is het offi-
ciële programma afgelopen. 

LTC de Heerenduinen staat al 
jaren bekend om haar unie-
ke speelsysteem (vaste speel-
tijd waardoor je snel mensen 
leert kennen en altijd op je ei-
gen niveau speelt), lage contri-
butie, mooie park en gezellige 
sfeer en op deze dag is ieder-
een, zowel leden als niet-leden, 
van harte welkom om daarmee 
(opnieuw) kennis te maken!
Diverse gratis tennisactiviteiten
Tennisschool Kennemerland or-
ganiseert deze dag diverse gra-
tis tennisactiviteiten: proefles-
sen, tennisclinics en tennis voor 
kids en er worden demonstra-
tiewedstrijden gespeeld. Je 
kunt de snelheid van je service 
meten bij een speciale snel-
heidsmeter en een wedstrijdje 
spelen tegen het ballenkanon. 
Voor rackets en ballen wordt 
gezorgd, je hoeft dus zelf geen 
tennisspullen te hebben om aan 
alles mee te kunnen doen! Je 
hoeft ook geen tenniservaring 
te hebben!
Naast alle tennisactiviteiten 
valt er deze dag nog veel meer 

te beleven. Rondom het ter-
ras staan diverse kramen. In-
formeer bij de Heerenduinen 
kraam eens naar de specia-
le aanbieding voor nieuwe le-
den: gratis racket voor nieuwe 
jeugdleden en geen inschrijf-
geld en korting op de lessen 
voor nieuwe senior-leden!! Bij 
de kraam van Brederode Sport 
kan iedereen goedkoop zijn of 
haar tennisoutfit aanschaffen. 
En tegen sterk gereduceerd ta-
rief kun je deze dag je racket la-
ten bespannen of tennisballen 
kopen.
Voor alle kinderen staat er een 
springkussen klaar, ze kunnen 
meedoen aan tennis voor kids, 
er is een ballonnenclown en ze 
kunnen zich de hele dag laten 
schminken.
Aan het eind van de middag 
komt Cock Zwanenburg naar 
het park en zal een aantal op-
tredens verzorgen. Cock is een 
bekende zanger uit de regio en 
dat worden gegarandeerd een 
aantal hele gezellige muzika-
le uurtjes op het park! Dansen 
mag!
De kantine van het park is net 
grondig verbouwd en het assor-
timent is enorm uitgebreid. Ook 
is er deze dag een speciale ca-
tering aanwezig en zij verzorgen 
diverse hapjes, alles tegen zeer 
kleine prijsjes! Zie ook www.ltc-
deheerenduinen.nl.

Auteur van ‘Bewezen diensten’
Katja Schoondergang 
signeert in de regio
Regio - De Velsense Kat-
ja Schoondergang, auteur van 
‘Bewezen diensten’ signeert za-
terdag 19 maart haar boek van 
12.00 tot 13.30 uur Boekhandel 
Erasmus, Marktplein 33 IJmui-
den en van 15.00 tot 16.30 uur 
in de Beverwijkse Boekhandel, 
Breestraat 77 in Beverwijk.
In het boek Bewezen diensten 
wordt in de duinen van IJmuiden 
het skelet van een grote man op-
gegraven. Een kogelgat in zijn 
schedel wijst in de richting van 
een misdaad. De grote onbe-
kende laat Onno Braks, journa-
list van de plaatselijke krant, niet 
los. Zijn speurtocht brengt hem 
naar het IJmuiden en Amster-
dam van begin jaren zeventig, 
de tijd dat Italiaanse gastarbei-
ders op schepen in het Noord-
zeekanaal woonden en dat Am-
sterdam op het strand van IJmui-
den een immense voorhaven wil-
de aanleggen.
Onno begint in een geschie-
denis te spitten, die ook de zij-
ne is. Hij stuit op een onmoge-
lijke liefde tussen een IJmuidens 
meisje en een jonge Sardiniër, 
op een speculant die ooit actie 
voerde tegen de voorhaven, en 
op een drugsbaron die zijn im-

perium startte met een van de 
eerste coffeeshops van Amster-
dam. Onno merkt al snel dat niet 
iedereen er belang bij heeft dat 
het verleden wordt opgerakeld.
Katja Schoondergang (Velsen 
1961) studeerde in 1985 af aan 
de beeldhouwafdeling van de 
Gerrit Rietveld Academie te Am-
sterdam. Na een paar jaar hield 
ze het beeldhouwen voor ge-
zien en vertrok ze naar Madrid 
om aan de flamenco-academie 
Amor de Diós te dansen. Ze zou 
er jaren blijven. Toen ze terug-
kwam werd ze freelance copy-
writer. Het gaf haar de vrijheid 
om zich naast haar werk ook 
op andere vlakken te ontwikke-
len: als flamencodanseres én als 
scenarioschrijver. In 2005 ver-
scheen haar eerste roman ‘Het 
grote feest’ bij uitgeverij Gianot-
ten. In 2011 kwam ze bij Q met 
haar thrillerdebuut: ‘Bewezen 
diensten.’ Het is een genre waar 
ze zich helemaal in thuis voelt 
en zich op zal blijven richten. Al-
thans, voorlopig.
Katja Schoondergang Bewe-
zen diensten Literaire thril-
ler, 288 bladzijden, ISBN 
9789021439594, verkoopprijs: 
18,95 euro, Uitgeverij Q.

Zondag 20 maart
Uitvaartverzorging 
Eeken houdt open dag
Beverwijk - Uitvaartverzor-
ging Eeken houdt op zon-
dag 20 maart van 12.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag 
in haar uitvaartcentrum aan 
Laan van Meerestein 10 in 
Beverwijk. Tijdens deze dag 
kunnen mensen een kijkje 
nemen achter de schermen 
en wordt antwoord gegeven 
op alle vragen betreffende uit-
vaarten.

Blikvanger van deze dag is de 
uitvaarttruck. Deze vrachtwagen 
rijdt mensen op een unieke ma-
nier naar hun laatste rustplaats. 
Ook is onder meer notaris Ba-
tenburg aanwezig om alle vragen 
over nalatenschappen te beant-
woorden en geeft Jeroen Komen 
van Vast en Zeker Adviesgroep 
over de mogelijkheden wat be-
treft uitvaartverzekeringen.
 Uitvaartondernemer Eeken vindt 
het belangrijk dat mensen zich 
goed laten informeren en wil 
graag een stukje onwetendheid 
wegnemen door de gang van za-
ken binnen een uitvaartonderne-
ming bloot te leggen. 
Eeken: ,,Onverhoopt krijgt ieder-
een vroeg of laat te maken met 
de dood. Door middel van deze 
dag hoop ik dat er meer begrip 

en acceptatie ontstaat.’’ Verder 
kunnen belangstellenden infor-
matie vragen aan Hans van Son 
over hulp bij financiële afwikke-
ling na het overlijden en geeft 
Leontien Emmaneel van Santile-
da advies in hulp bij rouwverwer-
king. Een speciale stand is in-
gericht voor Memorial gedenk-
tekens. Zij adviseren in de mo-
gelijkheden van asbestemming. 
Denk hierbij aan sieraden, ver-
schillende urnen en fotolijstjes. 
Uitvaartverzorging Eeken staat 
voor Bekwaam, Betrokken en 
Betaalbaar. Bekwaam omdat 
Eeken door zijn  jarenlange erva-
ring  goed aanvoelt waar mensen 
naar verlangen tijdens een peri-
ode van rouw. Betrokken omdat 
de familie alle persoonlijke zorg 
en aandacht krijgt na het overlij-
den van een dierbare. En betaal-
baar omdat de uitvaartverzorging 
een basistarief hanteert dat voor 
iedereen toegankelijk is. ,,Als 
mensen voor ons kiezen, kie-
zen zij voor eerlijke betaalbaar-
heid, goede voorlichting en een 
duidelijke uitleg betreffende prij-
zen en tarieven’’. legt uitvaartver-
zorger Eeken uit. ,,Wij bieden een 
complete uitvaart vanaf 2975 eu-
ro.’’ Zie ook www.uitvaartverzor-
gingeeken.nl.

100 Wijnen onder 5 euro
Gall & Gall: veel
wijn voor weinig geld
Velsen - Goed nieuws van de 
Gall & Gall-winkels in Velsen. 
Vanaf 14 maart zijn hier altijd 100 
wijnen onder de 5 euro verkrijg-
baar. ,,Smaken verschillen, maar 
over de prijs wil Gall & Gall dui-
delijk zijn. Daarom hebben we 
nu altijd honderd heerlijke wij-
nen onder de 5 euro in het as-
sortiment. Daarmee bewijzen we 
dat een fles lekkere wijn niet duur 
hoeft te zijn’’, aldus de Gall & Gall 
winkelmanagers.
Bij Gall & Gall is het vanaf nu al-

tijd prijs. Het huidige assortiment 
wordt uitgebreid tot een vast aan-
bod van 100 grootse wijnen voor 
een klein prijsje. Lekkere wijnen 
voor ieder moment en voor iede-
re smaak. Wit, rood en rosé. Frui-
tig, fris, soepel, zoet, vol of krach-
tig. Wereldse wijnen uit alle wind-
streken – van Frankrijk, Chili, 
Zuid-Afrika en Australië tot Ar-
gentinië en Californië. In de Gall 
& Gall-winkels in Velsen zijn ze 
nu alle honderd te vinden. Heel 
veel wijnen dus voor weinig geld.

Santpoort-Noord - De ver-
keerspolitie heeft vorige week 
vrijdagavond en zaterdagnacht 
een grote alcoholcontrole ge-
houden op de Hoofdstraat. In 
een auto trof de politie diver-
se wikkels cocaïne, amfetami-
ne-pillen en een boksbeugel 
aan. Die waren eigendom van de 
31-jarige bestuurder van de au-
to, die afkomstig was uit IJmui-
den. Zijn bijrijder, een 21-jarige 
man uit Haarlem, bleek voor een 
bedrag van ruim 3000 euro aan 
boetes op zijn naam te hebben 
staan. Beide mannen zijn aange-
houden. De openstaande boe-
tes zijn zaterdagmiddag betaald. 
Door de politie werden in totaal 
580 blaastesten afgenomen en 
10 bestuurders bleken onder in-
vloed van alcohol te hebben ge-
reden. Van de 10 drankrijders 
blies een bestuurder nèt onder 
de maximum toegestane limiet. 
Deze bestuurder kreeg een tij-
delijk rijverbod. De overige 9 be-
stuurders bleken ernstiger onder 
invloed van alcohol te verkeren; 
zij werden aangehouden en te-
gen allen is proces verbaal op-
gemaakt. Onder hen bevonden 
zich drie beginnend bestuurders. 
Twee aangehouden drankrijders 
bleken zo zwaar onder invloed, 
dat de politie direct hun rijbewijs 
invorderde. De politie verricht re-
gelmatig alcoholcontroles om de 
verkeersveiligheid. In Kennemer-
land gebeuren regelmatig ver-
keersongevallen die veroorzaakt 
worden door drankrijders. Neem 
geen risico: zoek een BOB of rij 
alcoholvrij. 

Rijden
onder invloed
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Laad je kruiwagen 
maar vol bij Groenrijk
Santpoort-Noord - Van 16 tot 
en met 20 maart is er letterlijk 
bakken vol voordeel te behalen 
bij Groenrijk Santpoort. Met de 
Kruiwagendagen is het vijf da-
gen lang tuinfeest. Het voor-
deel bestrijkt vele tuinartike-
len en planten, zowel voor bin-
nen als buiten. En zelfs de krui-
wagen is voordelig te verkrijgen. 
Het wordt wel rennen, want de 
Kruiwagendagen duren slechts 
tot en met zaterdag 20 maart.
Wat dacht je van zes grootbloe-
mige violen, potmaat 9 cm, voor 
1,59 euro. Je tuin of kleurrijke 
potten (ook in de aanbieding) 
kun je voordelig vullen met 
vlinderlavendel (voor 1,99 eu-
ro), madeliefjes of zomerbollen 
voor zeer scherpe prijzen. Voor 
het werk in de tuin kun je aan 
de slag met gloednieuw gereed-
schap, zoals een verticuteerma-
chine om je grasmat aan te pak-

ken, een Groenrijk drukspuit 
voor diverse werkzaamheden of 
zakkenvol tuin- of potgrond te-
gen bodemprijzen.
Geen tuin? Fleur dan je balkon 
op met mooie potten in lande-
lijk ‘willow grey’ of modern in 
fleurig kunststof. En er is volop 
keuze om je potten mee te vul-
len, compleet met potaarde dus. 
Zelfs voor de vijver en voor bin-
nen is er kruiwagenvoordeel. 
En hoe het werkt met die Krui-
wagendagen? Pak een winkel-
dagen (of toch maar die handi-
ge kruiwagen voor 44,95 euro) 
en pak wat je aan staat. De bon 
bij de kassa zal je zeker opfleu-
ren, net als wat je net hebt ge-
kocht.
Groenrijk Santpoort, Biezenweg 
70, Santpoort-Noord. Dagelijks 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur, 
op zaterdag tot 17.00 uur. Zie 
ook www.groenrijk.nl.

Kennismaken met zorgcentra
Zorgbalans doet mee 
aan open dag zorg
Velsen - Verpleeghuis Velser-
duin IJmuiden en verschillen-
de woonzorgcentra van Zorgba-
lans in de regio Velsen zetten op 
zaterdag 19 maart hun deuren 
open. Mensen met een zorgbe-
hoefte, bewoners, hun mantel-
zorgers, maar ook belangstellen-
den uit de buurt, potentiële me-
dewerkers, studenten, vrijwilli-
gers, vakantiekrachten en ande-
re geïnteresseerden zijn van har-
te welkom. Bezoekers kunnen 
kennismaken met de diversiteit 
aan zorg en dienstverlening die 
Zorgbalans biedt en allerlei acti-
viteiten die er plaatsvinden.
Verpleeghuis Velserduin IJmui-
den zet van 11.00 tot 15.00 uur 
haar deuren open. Een kleine 
greep uit hun activiteiten:  Op-
treden Jan Zwanenburg, bezoek 
aan de dagbehandeling en snoe-
zelruimte, Oudhollandse spelle-
tjes,  informatie over werken bij 
Zorgbalans, rondleidingen, erw-
tensoep en patat voor de bezoe-
kers. Woonzorgcentra Breezicht 
en W.F. Visserhuis in IJmuiden 
zetten  ook van 11.00 tot 15.00 
uur hun deuren open. Een klei-
ne greep uit de activiteiten bij 
woonzorgcentrum Breezicht; 
rommelmarkt met rad van for-
tuin, haringkar, vitrine verkoop, 
patat of erwtensoep. Bij woon-
zorgcentrum W.F. Visserhuis 
kunt u ondermeer bloedsuiker 
prikken, bloeddruk meten, vet-
percentage laten meten en ook 
daar kunt u genieten van erw-
tensoep en patat. Woonzorgcen-
trum De Moerberg zet van 14.30 
tot 17.00 uur haar deuren open. 
Bezoekers krijgen daar eigen ge-
maakt gebak en kunnen luiste-
ren naar viool en piano muziek. 
In Huis ter Hagen is er van 12.30 
tot 16.00 uur een bazaar.
Niet alleen de verzorging in de 
huizen staat deze dag centraal. 
Ook de thuiszorg van Zorgba-
lans krijgt de nodige aandacht, 
thuiszorg die 24 uur per dag ge-
boden wordt. 
Naast deze praktische onder-
steuning biedt Zorgbalans ook 

gespecialiseerde zorg. De ge-
specialiseerde verpleegkundi-
gen ondersteunen op het gebied 
van oncologie, hart- en vaatziek-
ten, diabetes, astma en CVA. Zij 
begeleiden ook dementerenden 
en bieden intensieve verpleging 
aan mensen in hun laatste le-
vensfase. Volledig Pakket Thuis 
zal deze dag ook gepresenteerd 
worden. Met dit nieuwe product 
van Zorgbalans, krijgen mensen 
volledige zorg, diensten en ser-
vices aan huis, met als doel zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis in 
de vertrouwde omgeving te blij-
ven wonen. De thuiszorg en het 
team van Volledig Pakket Thuis is 
in het W.F. Visserhuis aanwezig.
De medewerkers van Service-
paspoort laten bezoekers graag 
kennismaken met het brede 
pakket aan diensten dat moge-
lijk is via een lidmaatschap op 
Servicepaspoort. Hiermee maakt 
men gebruik van uitgebreide 
dienstverlening in en rondom 
huis zoals personenalarmering 
en alarmopvolging, een klussen-
dienst,  kapper, pedicure. Ook is 
het mogelijk deel te nemen aan 
cursussen en bijeenkomsten. Zie 
ook www.servicepaspoort.nl.
Heeft u interesse in het werken in 
de zorg als student, vrijwilliger of 
beroepskracht? Maak dan ken-
nis met de variëteit aan werkge-
bieden in de verschillende werk-
omgevingen binnen Zorgba-
lans. Van basiszorg tot gespeci-
aliseerde verzorging en begelei-
ding thuis, in aanleunwoningen, 
of in een van de woonzorgcen-
tra of verpleeghuizen. Zorgba-
lans investeert continu in oplei-
ding en training van haar men-
sen. Samen met erkende oplei-
dingsinstituten verzorgt Zorgba-
lans beroepsopleidingen op ver-
schillende niveaus voor onder 
andere helpenden, verzorgen-
den en verpleegkundigen waar-
bij leren en werken samengaan. 
Ook is Zorgbalans regelmatig op 
zoek naar vrijwilligers en vakan-
tiekrachten. Zie ook www.wer-
kenbijzorgbalans.nl.

Nog 200 kaarten
voor 2Generations
Haarlem - Voor het feest 2Ge-
nerations van 26 maart in de 
Philharmonie te Haarlem wor-
den naar verwachting deze week 
de laatste kaarten verkocht. Met 
nog twee weken te gaan zijn er 
nog slechts 200 tickets verkrijg-
baar. De laatste editie van 2010 
in de Philharmonie was een 
week voor het evenement uitver-
kocht.
Zaterdag 26 maart verschijnen 
op het podium de soulband Ir-
ma Derby & the Dazzle Party, DJ 
Miss Smile, Saskia Laroo, Funky 

Diva Ezz en Swadeep. Kenneth 
Leeuwin verzorgt een workshop 
Zumba en DJ Bert staat achter 
de draaitafels.
Toegangskaarten kosten 25 euro 
en zijn te bestellen op de web-
site www.2Generations.nl. Daar-
naast vermeldt de website ook 
een aantal voorverkoopadres-
sen, waarvan een aantal nog tic-
kets in de verkoop hebben. Voor 
het bestellen van kaarten kan de 
bezoeker ook terecht bij alle Free 
Record Shops of Van Leest (zo-
lang de voorraad strekt).

Laatste optreden
van Tim Kors bij LEFF
Santpoort-Noord - Zondag 
20 maart is coverband LEFF 
te gast in café De Halve Maan 
in Santpoort-Noord. Het gra-
tis optreden begint om 17.00 
uur. Op deze zondag is gitarist 
Tim Kors voor het laatst te zien. 
Kors heeft vanaf het begin in 
2006 bij LEFF gespeeld. 
Hij voegde zich als een van de 
eerste muzikanten bij de band 
en heeft vanaf het begin een 
nadrukkelijk bijdrage gele-
verd aan de muziek van LEFF 
en het geluid dat zij in de loop 
der jaren hebben ontwikkeld. 
De muzikanten van LEFF vin-
den het erg jammer dat Tim 
de band gaat verlaten en zijn 

Tim zeer dankbaar voor zijn ge-
weldige muzikale inzet voor de 
band.
LEFF bestaat uit zeven muzi-
kanten die het spelen niet kun-
nen laten. De repertoirelijst 
van LEFF is omvangrijk en zeer 
gevarieerd. De Dijk, Herman 
Brood, Doe Maar, Amy Wine-
house, The Monkees, Meredith 
Brooks, Abba, niets is LEFF te 
dol. De band bestaat uit Ni-
colette Seggelink (zang), Rob 
Sweijen (gitaar, zang), Ruud 
van Zijl (toetsen en zang), Paul 
Foole (gitaar), Rini van Beelen 
(bas), Willem Smit (saxofoon 
en fluit) en Frans Looij (drums). 
Zie ook www.leff-coverband.nl.

Sportuitleen 
samen met 
Bovelander
Regio - Per 1 januari 2011 hebben 
de Sportuitleen Pim Mulier Haar-
lem en Bovelander & Bovelander 
hun verhuuractiviteiten gebundeld 
en gaan zij gezamenlijk verder als 
Bovelander Attractieverhuur. Beide 
bedrijven zijn al meer dan 15 jaar 
goede bekenden in Haarlem en het 
Kennemerland.
De Sportuitleen sterk in laagdrem-
peligheid en ondersteuning aan de 
vele scholen en verenigingen, Bo-
velander & Bovelander sterk in de 
sport, organisatie en ondersteu-
ning van diverse (sport)evenemen-
ten. Met Bovelander Attractiever-
huur wordt het beste van twee we-
relden verenigd en kunnen zij nog 
meer voor u, uw school, uw vereni-
ging of uw bedrijf betekenen.
Zij beschikken over een zeer breed 
assortiment aan attracties, Oud-
hollandse spelen en diverse sport-
materialen. Uiteraard kunnen zij 
ook aanvullende diensten zoals 
transport, begeleiding, opslag en 
op- en afbouw verzorgen. Verder 
introduceert Bovelander Attractie-
verhuur de Bovelander Attractie-
club. Een lidmaatschap met vele 
voordelen. Zie ook www.bovelan-
derattractieverhuur.nl voor uitge-
breide informatie.
Bovelander Promotional Support
Bovelander Attractieverhuur maakt 
deel uit van de nieuwe tak van Bo-
velander & Bovelander, Bovelander 
Promotional Support. ,,Topsport is 
plannen, voorbereiden, de juiste 
materialen en pieken op het goe-
de moment”, aldus Floris Jan Bo-
velander, voormalig tophockeyer 
en boegbeeld van de nieuwe or-
ganisatie. ,,Wij verzorgen professi-
onele ondersteuning op het gebied 
van productlancering, promotione-
le acties, sport & spel, logistiek en 
attractieverhuur. Met Bovelander 
Promotional Support gebruiken 
wij onze ervaring en kennis om net 
dat extra’s te geven aan uw evene-
ment, bedrijfsdag of actie.” Zie ook 
www.promotionalsupport.nl.

IJmuiden - Vorige week donder-
dag, even na 21.00 uur, hoorde een 
getuige in de Marconistraat het 
geluid van glasgerinkel, waarna hij 
een kijkje ging nemen. Bij een van 
de huizen bleek het raam van de 
voordeur te zijn vernield en trof hij 
een inbreker aan. Deze inbreker, 
een blanke man van rond de 1.84 
meter met donker kort haar, wan-
delde er bij het zien van de getui-
ge redelijk rustig vandoor. De ge-
tuige schakelde de politie in, waar-
na er in de omgeving gezocht is 
naar de man. Hij werd helaas niet 
meer aangetroffen. Als er mensen 
zijn die deze man voor, tijdens of 
na de inbraak in de omgeving heb-
ben zien lopen, dan worden zij ver-
zocht om contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Inbreker 
overlopen
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Rabobank Velsen en Omstreken
6VWO Ichthus wint 
Jongeren Ideeënprijs
IJmuiden - De Rabobank is er 
ook voor jongeren. Dat is het 
idee. Daarom reikt Rabobank 
Velsen en Omstreken jaarlijks 
de klassikale Rabo Jongeren 
Ideeënprijs uit. Een prijs die 
een klassikale ambitie beloont 
op het gebied van sport, studie, 
kunst of onderzoek. Maandag 
14 maart jl. werd tijdens het 
VISGALA in de Stadsschouw-
burg de prijs ter waarde van 
2500 euro uitgereikt aan klas 
6VWO van het Ichthus Lyceum. 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken ontving ruim 20 inzendin-
gen van 4 middelbare scholen 
in Velsen en Omstreken. De 
Commissie van Aanbeveling, 
bestaande uit ledenraadsleden 
van Rabobank Velsen en Om-
streken, nomineerde drie klas-
sen voor de jongerenprijs. De 
leerlingenjury van het VISGA-
LA, bestaande uit leerlingen 
van de middelbare scholen in 
Velsen en Omstreken, besloot 
uiteindelijk dat het idee van 
6VWO van het Ichtus Lyceum 
het beste idee had.
Het idee van 6VWO om een 
virtueel platform op te starten 
voor bijvoorbeeld het checken 
van roosters en wijzigingen 
sprak direct aan. ,,De klas gaat 
tijdens de informaticales het 
systeem bouwen dat nodig is 

om het idee te realiseren. Ook 
schaffen zij van de toegekende 
geldprijs een computer en de 
pasjes aan. Hiermee slaan we 
een paar vliegen in één klap: 
Er wordt gezamenlijk een toe-
passing gebouwd die het stu-
denten en de school makkelijk 
maakt om informatie uit te wis-
selen. De hele klas werkt mee 
om het idee uit te werken en 
te realiseren. Rabobank Velsen 
en Omstreken ondersteunt dit 
initiatief graag’’, aldus Edwin 
Abee, directeur Particulieren.
Ook volgend schooljaar wordt 
de prijs weer uitgereikt. Aan 
het begin van het nieuwe 
schooljaar worden de middel-
bare scholen in Velsen en Om-
streken hierover benaderd. 
Klassen kunnen zelf ook het 
initiatief nemen om hun idee 
in te dienen. Het advies van 
de Rabobank luidt in dit geval: 
Houd www.rabobank.nl/vel-
sen goed in de gaten voor het 
startsignaal van de nieuwe Ra-
bo Jongeren Ideeënprijs. Want 
wie weet, wint jouw klas vol-
gende jaar de Rabo Jongeren 
Ideeënprijs! Kijk op www.rabo-
bank.nl/velsen voor een  com-
pleet overzicht van de voor-
waarden en om inspiratie op te 
doen voor eigen, nieuwe idee-
en. (foto: Ichthus College)

Blijvend afslanken met 
programma’s Lijntje 88
Regio - Lijntje 88 bestaat nu 23 
jaar. Sinds 3 jaar is Rosita Tesse-
laar de nieuwe eigenaresse. Na 
de overname zijn heel veel din-
gen hetzelfde gebleven, omdat 
sinds de start van Lijntje 88 be-
wezen is dat het programma van 
Lijntje 88 nog altijd de beste ma-
nier is om verantwoord af te val-
len.
Echter, de tijd staat niet stil en 
aanvullend op het bestaande 
programma heeft Lijntje 88 sinds 
januari een Bio HCG-kuur toege-
voegd aan het programma. De Bio 
HCG-kuur helpt om het afslank-
proces te versnellen. In combina-
tie met het beproefde program-
ma van Lijntje 88 is dit de sleutel 
tot (afslank) succes. Verbluffende 
en vooral blijvende afslankresul-
taten hebben ervoor gezorgd dat 
het de Bio HCG-kuur één van de 
bekendste diëten werd.
Nu, dankzij geavanceerde com-
putertechnologie, is het mogelijk 
om geweldige resultaten te beha-
len als met de originele HCG af-
slankkuur maar dan geheel hor-
moonvrij! Een uitgebreid pakket 
met 24 ampullen, 24 tabletten vi-

tamine B12, een duidelijke hand-
leiding, dieetadvies en extra tips 
zorgt voor een afslankkuur die 
ideaal te volgen is, met uiteraard 
altijd de steun en zekerheid van 
het Lijntje88 team op de achter-
grond. Maak het afslanken nog 
eenvoudiger en doeltreffender 
met de dagelijks in te nemen vi-
tamine B12 die u nu bij elke Bio 
HCG-kuur gratis ontvangt. Zie 
ook www.lijntje 88.nl, bel 0251-
234490 of 06-41459528.

Collectanten gezocht 
voor Kinderhulp
Regio - De landelijke collecte 
van het Nationaal Fonds Kin-
derhulp wordt in 2011 gehou-
den in de week van 10 tot en 
met 16 april. 
In Driehuis en Velserbroek is 
nog behoefte aan extra vrijwil-
ligers voor deze collecte. Daar-
om doet Kinderhulp een oproep 
aan iedereen die een paar uur-
tjes vrij kan maken voor kin-
deren met minder kansen, om 
zich aan te melden als collec-
tant. 
Kinderhulp zet zich al meer dan 
50 jaar in voor kinderen in Ne-

derland die te maken krijgen 
met jeugdzorg. Maar liefst 1 op 
de 20 kinderen zit zodanig in de 
problemen dat professionele 
hulp noodzakelijk is. In (pleeg)
gezinnen met financiële beper-
kingen of jeugdzorginstellin-
gen is vaak geen geld voor ex-
traatjes.
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 
maart bij Monique van der Vel-
den, via mvdvelden@quick-
net.nl of telefonisch via 06-
29565835. Zij organiseert de 
collecte voor Kinderhulp in 
Driehuis en Velserbroek.

Open dag bij
de Klavier-
schippers
Driehuis - Traditie getrouw 
houdt accordeonvereniging de 
Klavierschippers op 26 maart 
haar open dag in Dorpshuis de 
Driehoek, Driehuizerkerkweg 
(achter de Jan Campertschool). 
Gekoppeld aan deze open dag 
wordt een rommelmarkt gehou-
den vanaf 10.00 uur, vanaf 12.00 
uur kan men genieten van so-
listen en duo’s die bij het orkest 
spelen. De open dag zal tot on-
geveer vier uur duren. Een dag 
die ook in het licht zal staan van 
het 30-jarig bestaan van de Kla-
vierschippers. Zoals ook de show 
zal zijn welke op 21 en 22 okto-
ber zal plaatsvinden in de LTS in 
IJmuiden. Tijdens de open dag 
treden zowel het opleiding-en-
semble als het showorkest op. 
Speelt u accordeon en/of gitaar 
dan is het zeker de moeite waar-
de om even langs te komen. Ook 
zijn zij op zoek naar een slagwer-
ker voor opleiding-ensemble. Zie 
ook www.klavierschippers.nl.

Grootouderrouw
Grootouder worden is een bij-
zondere ervaring. Iemand zei 
hierover: ‘Kinderen krijgen is 
meestal een bewuste keuze, 
kleinkinderen krijg je zomaar.”
De band tussen kleinkinderen 
en hun opa’s en oma’s is speci-
aal. Zij hebben plezier in elkaar 
en genieten van het samen-
zijn. Soms wordt de oppasrol 
opgenomen en vormen de 
kleinkinderen het middelpunt. 
De inrichting wordt aangepast 
en de speelhoekjes en speel-
goedboxen sieren opnieuw de 
woonkamer.
Een zo geliefd kleinkind ver-
liezen heeft dan ook grote 
impact. Er wordt een dubbel 
soort verdriet gevoeld, zowel 
om het verlies van het klein-
kind, maar het doet ook grote 
pijn je eigen kind zo verdrietig 
mee te maken. Voorop staat 
dat ze hun eigen kind willen 
steunen en ze willen niet met 
hun eigen verdriet tot last zijn. 
Dus wordt het eigen verdriet in 
de koelkast gezet. Tegelijkertijd 
zijn er ook gevoelens van onze-
kerheid: mogen wij die pijn wel 
voelen? Met al deze gevoelens 
kunnen grootouders worstelen 
en dat kan de band met eigen 
kind tijdelijk moeizaam maken.
Er is behoefte aan aandacht 
voor het verdriet. Maar omdat 
het naar de buitenwereld niet 
zo zichtbaar is, is die aandacht 
ook minder. Dit kan eenzaam-
heid tot gevolg hebben.
Vrienden, familie en kennissen 

kunnen hierin een belangrijke 
rol vervullen en gelukkig is de 
erkenning hiervoor steeds gro-
ter.
Een troost is dat de onderlinge 
verbondenheid tussen ouders 
en kind er uiteindelijk toe kan 
leiden dat kinderen en ouders 
elkaar vinden in het verdriet. 
De band wordt daarmee juist 
versterkt en verdiept.
Grootouderrouw is eigenlijk 
een beetje koorddansen met 
gevoelssprieten op scherp, 
maar ook geduld als het alle-
maal niet zo snel gaat.
In het boek “Het regent in mijn 
toekomst’ zijn ervaringen van 
grootouders die een kleinkind 
verloren gebundeld.

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Verlies 
voor Mini’s 
IJmuiden
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was op Sportpark Schoo-
nenberg RKVV Velsen de te-
genstander in de minicompe-
titie voor VV IJmuiden. Hoe-
wel de oefenwedstrijd in no-
vember vorig jaar nog werd ge-
wonnen bleek het jongste elftal 
van Velsen dit keer te sterk voor 
het IJmuidens miniteam. Velsen 
kwam duidelijk voor een revan-
che,  zag en overwon. Al gauw 
kwam IJmuiden op een 0-1 ach-
terstand. Hierdoor waren de mi-
ni’s even uit het veld geslagen. 
Langzaam kwam de vechtlust 
terug en met heuse tackles, sli-
dings en een schwalbe probeer-
de de hummeltjes nog meer te-
gendoelpunten te voorkomen. 
Wat betreft spelregels, beleving 
en acties gaat het team zichtbaar 
vooruit. Nieuw keepers talent 
Jos ‘The Boss’ Bomans verdedig-
de het IJmuiden doel met hand 
en tand. Met mooie acties dook 
hij op de bal, kwam zijn doel uit, 
gaf duidelijke aanwijzingen aan 
zijn team en baalde zichtbaar als 
hij toch een bal niet kon stoppen. 
De verdediging van Velsen stond 
echter als een huis. Hierdoor 
was scoren in het thuisvoordeel 
zo goed als onmogelijk. Velsen 
ging, eenmaal aan de bal, direct 
weer in de aanval. De 0-3 poeier 
was voor iedere keeper onhoud-
baar en de 0-4 kwam voort uit de 
rebound. De penalty serie na af-
loop van de wedstrijd werd ook 
in het voordeel van Velsen be-
slecht: 2-4. Zaterdag 19 maart 
spelen de mini’s van IJmuiden 
tegen het jongste elftal van EDO 
op de Jan Gerritszlaan 2 in Haar-
lem. Aanvang om 10.30 uur. 
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PVM Toverboerderij 
met magie geopend
Driehuis - Op zondag 13 maart 
werd de tentoonstelling ‘Tover-
boerderij’ geopend in het Pie-
ter Vermeulen Museum. Bij een 
tentoonstelling met een dergelij-
ke titel kan je wel een beetje op 
magie rekenen. De openingsact 
voldeed ruimschoots aan deze 
verwachting. 
Nadat twee boeren hun beto-
verde dieren presenteerden, een 
koe die limonade gaf en een var-
ken dat dropjes poepte, was de 
verrassing nog niet compleet. 
De boeren lieten de mysterieu-
ze knecht die verantwoorde-
lijk was voor alle gekkigheid op 
het toneel verschijnen. Deze to-
verknecht bleek een ware illusi-
onist en gaf samen met de kin-
deren uit het publiek een gewel-
dige show weg. Zo werd er bij 
Teun een kraantje op zijn hoofd 
gezet waar na een mooie tover-
spreuk melk uit kwam lopen. 
Daarna toverden Luna en Wou-
ter met heel veel vuur voor ieder-
een een koekjes. Al snel was het 
tijd voor alle kinderen om zelf te 
toveren. De knecht had voor ie-
dereen een toverstok meegeno-
men. Gewapend met deze stafjes 
konden de aanwezige kinderen 
de Toverboerderij verkennen en 
was de tentoonstelling geopend. 
Bij de interactieve tentoonstel-
ling kunnen kinderen met be-
hulp van het toverstokje dieren 
laten praten en zo ontdekken zij 
van alles over de boerderijdieren. 
Schoolgroepen 1 tot en met 5 
kunnen op afspraak tegen gere-
duceerd groepstarief de educa-

tieve tentoonstelling bezoeken. 
De tentoonstelling is uiteraard 
ook toegankelijk voor individuele 
bezoekers. De doelgroep is kin-
deren van 3 tot en met 8 jaar. De 
Toverboerderij is tot 28 augus-
tus te bezoeken. Alle bezoeker-
tjes krijgen een toverstokje om te 
horen wat de boerderijdieren al-
lemaal te vertellen hebben. 
Het leukst is de tentoonstelling 
wanneer kinderen het verkleed 
beleven als boertje/boerin of 
als schattig schaapje. Er liggen 
petjes, zakdoeken, klompjes en 
heerlijk zachte schapenpakjes 
klaar om aan te trekken. 
De tentoonstelling is sfeervol op-
gebouwd en zeer interactief. Kin-
deren worden uitgedaagd om 
zelf te ontdekken en te doen. Er 
zijn tekstbordjes, geluiden, ont-
dekklepjes, voeldozen, vraag- en 
antwoordspelletjes, puzzels, een 
kruip- en sluipdoor-hooiberg, 
een ruikmuur en hele gezelli-
ge boerenhoek. De boerenhoek 
is een muur die nog moet wor-
den aangekleed. Alle bezoeker-
tjes mogen een boertje of dier 
knutselen om deze vervolgens 
op de wand te plakken. Zo wordt 
de boerderij steeds gezelliger en 
mooier.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d, 1985 EL, 
Driehuis, 0255–536726. Ope-
ningstijden woensdag, vrijdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Tijdens schoolvakanties van 
dinsdag tot en met vrijdag en op 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Feestdagen gesloten.

Informatieavond
over alcohol en drugs
Velserbroek - Dinsdag 29 maart 
wordt van 19.30 tot 21.30 uur  
door Ouder- en kindcentrum 
MamaMia en Brijder Versla-
vingszorg een ouderavond geor-
ganiseerd in buurthuis De Veste 
aan het Vestingplein 58.
Op deze avond spreekt Marion 
Kooij. Zij is preventiemedewer-
ker bij de Brijder. U denkt mis-
schien als ouder ‘mijn kind doet 
dat niet’. Toch blijkt in de praktijk 
dat vele nog jonge kinderen al 

snel geconfronteerd worden met 
alcohol en/of drugs en vele van 
hen gaan het experiment aan. 
De Brijder probeert een even-
wichtige boodschap mee te ge-
ven. Daarbij verplaatsen zij zich-
zowel in de situatie van de ou-
ders als van de jongeren.
Op het einde van de ouderavond 
krijgt men nog wat foldermateri-
aal mee, zodat het één en ander 
op een rustig moment nog even 
kunt doornemen. 

VSV blijft lang in het 
spoor van de koploper
Velserbroek - Vooraf hield VSV  
al rekening met een nederlaag 
bij de ongenaakbare koploper 
De Dijk. Hoe anders had het de-
ze zondagmiddag in Schelling-
woude kunnen lopen?
De Dijk miste maar liefst vier ba-
sisspelers en dat had wel eni-
ge invloed op hun veldspel. Ook 
VSV miste twee spelers, Williams 
en Wilmink. Zodoende speelde 
Maat nu rechtsback en Bouma 
linkshalf. VSV had zich goed in-
gesteld op het spel van De Dijk 
en kreeg zelfs een uitgelezen 
kans op de 0-1. Henk Martens 
kon alleen op de vijandelijke 
doelman afgaan, maar de nor-
maliter trefzekere speler schoot 
voorlangs.
Na twintig minuten werd het dan 
toch 1-0. Maat schoot de bal te-
gen een tegenstander en na 
eerst nog drie spelers uitgekapt 
te hebben wist Clobus de ope-
ningstreffer binnen te schieten.
Hierna kreeg De Dijk de over-
hand en twee grote kansen die 
echter beide gemist werden.
Plots wist VSV vijf minuten voor 
de rust de gelijkmaker te sco-
ren. De goed doorzettende Pit-
stra wist de bal onder de doel-
man door te frommelen en de 
1-1 was een feit.
Lang kon VSV niet genieten van 
deze stand. Twee minuten la-
ter stond het alweer 2-1. Clo-

bus won een sprintduel van Vis-
kil en schoot de bal op de bin-
nenkant van de paal. De meege-
lopen Wondel kreeg de bal op de 
arm en zo caramboleerde de bal 
binnen.
Na de pauze waren de ploegen 
qua veldspel in evenwicht. Al-
hoewel De Dijk wel meer moge-
lijkheden kreeg vooral via de bij-
kans ongrijpbare linksbuiten van 
de thuisclub. Deze speler schoot 
de wedstrijd één minuut voor tijd 
ook in het slot. Een prachtige so-
lo bekroonde hij met een fraaie 
goal. Zo gaf de individuele klas-
se uiteindelijk de doorslag in de-
ze wedstrijd. 
Hopelijk herstelt VSV zich snel 
van deze domper want volgen-
de week wacht Vitesse’22. Een 
tegenstander waar VSV zelden 
van wint, maar die nu in een 
niet zo goede periode zitten. Als 
VSV weet te winnen zetten ze de 
Castricummers op zeven pun-
ten, wordt er daarentegen verlo-
ren dan is het verschil nog maar 
één punt. Kortom weer een ui-
terst belangrijke wedstrijd voor 
de Rood-Witten.

Ook VSV 2 leed een 2-1 neder-
laag bij Concordia. Volgende 
week de kraker tegen Stormvo-
gels 2. VSV 1 en 2 spelen beiden 
thuis. Dus tot volgende week op 
sportpark de Hofgeest.

Velserbroek - De inschrij-
ving voor de avondvierdaagse 
Velserbroek is gestart. Ieder-
een die dat wil, kan zich aan-
melden voor het wandelevene-
ment van Velserbroek. Deelna-
me kost 4 euro. De avondvier-
daagse is van dinsdag 21 tot 
en met vrijdag 24 juni. Ook dit 
jaar is de organisatie in han-
den van Dorpsvereniging Vel-
serbroek. Dit is het derde jaar 
en dit jaar willen ze het nog 
grootser maken dan het altijd 
al geweest is. De laatste avond 
wordt nog feestelijker. Er zullen 
vanaf 18.30 uur dj’s aanwezig 
zijn op het Vestingplein om de 
lopers feestelijk te ontvangen. 
Inschrijven kan door het invul-
len van het formulier op websi-
te http://www.dorpsvereniging-
velserbroek. Voor vragen kan 
men contact opnemen met Jac-
queline Staats op telefoonnum-
mer 023-5490282. Dorpsvereni-
ging Velserbroek is met spoed 
op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen bij de avondvier-
daagse. De route vraagt dit jaar 
meer verkeersregelaars, dan 
voorgaande jaren om de kin-
deren veilig te hlepen overste-
ken. Men is op zoek naar vrij-
willigers die tussen 17.30 en 
20.30 uur beschikbaar zijn. Men 
hoeft niet alle dagen beschik-
baar te zijn. Lijkt dit u wat, of 
wilt u meer informatie dan kunt 
u contact opnemen met Patrick 
Bellaart op 06-55371866 of via 
e-mail a4d@dorpsvereniging-
velserbroek.nl

Vierdaagse 
Velserbroek

Velserbroek - In buurthuis 
De Veste presenteert het Zon-
dagMiddagPodium zondag 20 
maart een optreden van Mal-
le Babbe.
Vrouwenkoor Malle Babbe ont-
leent haar naam aan het schil-
derij van Frans Hals waarop een 
vrouw is afgebeeld die duidelijk 
de vrolijke kanten van het leven 
kent. Dit Haarlemse koor (40 le-
den) is opgericht in juni 1982 
door dirigente Leny van Schaik. 
Haar stimulerende en inspire-
rende leiding heeft gemaakt dat 
vouwenkoor Malle Babbe is uit-
gegroeid tot een koor met een 
eigen stijl en sfeer en een zeer 
gevarieerd repertoire; van klas-
siek tot kolderiek. Vrouwenkoor 
Malle Babbe kreeg (inter)natio-
nale bekendheid door de vertol-
king van de stemmenorkestmu-
ziek ‘Song of Survival’. Deze mu-
ziek werd in de Tweede Wereld-
oorlog gezongen door een koor 
van dertig vrouwen, opgesloten 
in een Japans interneringskamp 
op Sumatra. Kaarten à 4 euro 
voor dit prachtige optreden zijn 
al verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-
locaties en zondag aan de zaal.
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Zie ook www.buurthuis-
debrulboei.nl.

ZoMiPo

‘t Mosterdzaadje
Russische Romantiek 
en Haarlems duo 
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 18 maart om 20.00 uur is in 
’t Mosterdzaadje een program-
ma vol Russische muziek ge-
bracht door de uit Moskou over-
gevlogen pianiste Basia Schul-
man en de in Amsterdam neer-
gestreken Russische zange-
res Anna Azernikova. Muziek 
vol passie en drama geschre-
ven door Boelachov, Goerilev, Li-
adov, Tsjaikovski, Dargomyzski, 
Rachmaninov en Sjostakovitsj. 
Het is alweer wat langer geleden 

dat de Haarlemse violiste Su-
zanne Groot in ’t Mosterdzaadje 
een concert gaf. Op zondagmid-
dag 20 maart om 15.00 uur  is zij 
samen met de pianiste  Brigitte 
Bovée te beluisteren in een pro-
gramma met werken van Franck, 
Prokofiev en Debussy.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.
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Fantastisch 
weekend SC 
Santpoort
Velserbroek - De schakers 
van Santpoort spelend in het 
Polderhuis Velserbroek had-
den een geweldig weekend, 
allereerst het eerste die won-
nen met 4,5-3,5 van Utrecht 3, 
de punten kwamen van Mar-
tijn de Roode, topscoorder 
Wim Eveleens, Rob Lathau-
wers, Ilias van der Lende en 
Peter de Roode zorgden voor 
het laatste beslissende halfje, 
het kampioenschap zit er niet 
meer in maar ze kunnen nog 
wel beste tweede worden. Het 
tweede van Santpoort won nu 
van Krommenie nadat verle-
den week koploper Purmerend 
verslagen was, Bas en Daan 
Haver hadden hun wedstrijd 
vooruit gespeeld en hadden al 
voor een 2-0 voorsprong ge-
zorgd, Gijsbert de Bock boek-
te zijn eerste overwinning dit 
seizoen; voorzitter Wim Gra-
vemaker won ook en Nathalie 
en Brain speelden remise, 5-3. 
Het derde knoopte Kromme-
nie 2 op en rukte daardoor op 
naar de tweede plaats, inval-
lers Sjoerd Haver en Ouker de 
Jong wonnen beiden hun par-
tij, de rest speelde remise, een 
5-3 overwinning. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries blijft groeien en toch 
kan de club voor de teams nog 
steeds extra jongens gebruiken. 
Daarom heeft de hockeyclub 
speciaal voor jongens een leu-
ke uitdaging: in twee trainingen 
proeven wat hockey inhoudt en 
laten zien wat je kan. Deze intro-
ductietrainingen zijn gratis. Ben 
je tussen de 6 en 12 jaar dan kun 
je meetrainen op woensdag 6 en 
13 april van 16.00 tot 17.00 uur. 

Voor jongens van 12 tot 16 jaar 
zijn deze trainingen  op vrijdag 
8 en 15 april van 17.00 tot 18.00 
uur. Hockey is een snelle en 
technische sport. Lekker buiten 
met je team en daarnaast is het 
leuk en gezellig op de club met 
veel extra activiteiten voor zo-
wel jongens als meisjes. Wil je de 
uitdaging aangaan en twee keer 
komen meetrainen bij Straw-
berries? Meld je aan via de site: 
www.khc-strawberries.nl.

Introductietraining 
Strawberries

60ste Mini bij RKVV
Driehuis - Afgelopen week 
heeft voetbalvereniging Velsen 
de 60ste Mini mogen begroe-
ten in dit seizoen. Het is Anouk 
Broersen, 6 jaar oud en ze heeft 
er zin in (zie foto). Dit betekent 
dat de mini’s aardig groeien dit 
jaar, maar er is nog voldoende 
ruimte voor meer leden. Op de 
training staan maar liefst tien 
enthousiaste trainers klaar om 
de jongste leden het voetbalspel 
bij te brengen. Van deze zestig 
mini’s spelen er, sinds de win-
terstop, al twaalf in de F-pupillen 
om vast te ruiken aan het grote-
re veld. De andere mini’s spelen 
hun competitie tegen de vereni-
gingen in de omgeving op een 
kwart (senioren)veld.
Volgend seizoen gaan er 33 mi-
ni’s over naar de F-pupillen en 
komt er weer plaats voor nieu-
we leden. Kinderen die geboren 
zijn in 2004, 2005, 2006 en 2007 
(vanaf 4 jaar) die het graag eens 

een keer willen proberen bij RK-
VV Velsen (geldt natuurlijk niet 
alleen voor de mini’s), nodig ze 
uit en neem ze eens mee. 
Op de woensdagmiddag van 
14.15 tot 15.15 uur trainen zij op 
het hoofdveld van Velsen. Voor 
meer informatie: www.rkvv-vel-
sen.nl, jeugd -> mini’s -> info 
nieuwe mini’s. De voetballertjes 
mogen drie keer mee trainen, 
daarna is het de bedoeling dat 
zij worden aangemeld waarna 
zij de rest van het seizoen gra-
tis mogen mee trainen. De nieu-
we voetballertjes spelen nog niet 
mee met de competitie. 
Omdat enkele trainers door-
schuiven naar de F-pupillen zijn 
zij voor het volgende seizoen op-
zoek naar oud-voetballers die 
het leuk vinden om jonge kinde-
ren het voetbalspelletje te leren. 
Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met Ans Huybers-Vis-
ser, hoofdtrainer mini’s.

Tussen Kunst en Koe
Zaterdag vier leuke 
kunstzinnige activiteiten
Velserbroek - Op zaterdagmid-
dag 19 maart is van 12.00 uur tot 
16.00 uur in Winkelcentrum Vel-
serbroek ‘Tussen Kunst en Koe’. 
In het kader van 25 jaar Velser-
broek organiseert Jongeren-
centrum de Koe dan vier leu-
ke kunstzinnige activiteiten. De 
winkeliers, die het evenement 
sponsoren, komen zelf met een 
spectaculaire ‘make-over’-actie.
Diverse teams strijden vanaf 
12.00 uur tegen elkaar om een 
kunstig bouwwerk van duizend 
latten te maken. Een deskundi-
ge jury beoordeelt niet alleen het 
bouwwerk, maar ook de samen-
werking. Overigens worden er 
nog teams gezocht voor dit bou-
wen met latten.
Al weken zijn veertien meiden 
in de Koe bezig om een extra-
vagante jurk te maken. Op 19 
maart lopen ze rond 14.30 uur 
over de catwalk om tijdens een 
modeshow hun creatie aan het 
publiek te tonen. Ook hier be-
oordeelt een deskundige jury 
het werk en is er voor de maak-
sters van de mooiste drie jurken 
een prijs.
Tijdens ‘Tussen Kunst en Koe’ 
wordt er vanaf 13.00 uur ook een 
auto met graffi ti bespoten. Ie-
dereen kan hier gratis aan mee-
doen. Er is een echte graffi ti-ar-
tist ingehuurd om dit onderdeel 
te begeleiden.
De afgelopen weken hebben 
veel mensen een koetje opge-
haald in het jongerencentrum  

en deze prachtig versierd. Rond 
de 150 versierde koetjes worden 
in het winkelcentrum verkocht. 
De mooiste koetjes worden om 
15.30 uur geveild. De opbrengst 
van deze koetjes en de veiling 
gaat naar Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Rond het evenement op 19 
maart organiseert Winkelcen-
trum Velserbroek een specta-
culaire actie. Van 9 tot en met 
18 maart krijgen klanten in al-
le winkels voor elke 25 euro 
die zij besteden een lot. Hier-
mee maken zij kans op een ‘ma-
ke-over’ ter waarde van 300 eu-
ro of een van de andere mooie 
prijzen. Deze loten kunnen van-
af 12.00 uur worden ingeleverd, 
om 14.15 uur worden de win-
naars bekend gemaakt. Zie ook 
www.25jaarvelserbroek.nl.

Velserbroek - Vorige week 
donderdag, omstreeks 07.55 
uur, kwam de melding bin-
nen dat op de rijksweg A9 een 
aanrijding was ontstaan waar-
bij meerdere auto’s betrokken 
waren. Van het dak van een 
vrachtwagen was een stuk van 
de windgeleider afgewaaid en 
in de middenberm terecht ge-
komen. Het stuk stak te ver 
uit over één van de rijstroken. 
Doordat automobilisten moes-
ten uitwijken, waardoor de 
aanrijding ontstond. In totaal 
waren acht auto’s betrokken. 
Twee mensen zijn met nek-
klachten afgevoerd naar een 
ziekenhuis, ter controle. Een 
aantal auto’s is afgevoerd.

Acht auto’s 
betrokken bij 
aanrijding

Als hondenbezitter betaal ik 
hondenbelasting die naar mijn 
inziens fors is: voor de eer-
ste hond 97,65 euro en voor de 
tweede 123,70 euro. Wij moe-
ten de hondenpoep met een 
zelf gekocht poepzakje oprui-
men. De paardenbezitter be-
taalt 0 euro aan belasting. Er 
worden ruiterpaden voor ze 
aangebracht die ook nog eens 
worden onderhouden en die 
door de gemeenschap wor-
den betaald. Vaak gebruiken 
ze de ruiterpaden niet maar 
rijden zij op wandel- en fi ets-
paden. En dan hebben ze nog 
bezwaar dat een paard een 

poepzak moet dragen. Waar 
halen ze de moed vandaan om 
bezwaar te maken? Ze beta-
len geen belasting en de ge-
meente honoreert dit bezwaar 
ook nog, onder voorwaarden 
om de uitwerpselen op te rui-
men of aan de kant van de 
berm te vegen. Gelooft de ge-
meente nog in sprookjes? Zo 
ja, dan wil ik deze regeling ook 
voor de hondenbezitters. Of de 
gemeente gaat eens paarden-
belasting heffen, met dezelfde 
regels die voor hondeneigena-
ren gelden!

A. ten Brink, Santpoort-Zuid

Velsen-Zuid - De politie heeft 
op de Parkweg in Velsen-Zuid 
een alcoholcontrole gehou-
den in de avond- en nachtelij-
ke uren. De politie nam bij 80 
bestuurders een blaastest af 
en hield twee drankrijders aan. 
Een 23-jarige Haarlemmer (be-

ginnend bestuurder) bleek zo 
ernstig onder invloed van al-
cohol te verkeren, dat de poli-
tie direct zijn rijbewijs invorder-
de. Ook een 45-jarige Velsenaar 
bleek onder invloed van alcohol: 
tegen hem is proces verbaal op-
gemaakt.

Bestuurder raakt 
rijbewijs kwijt
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Santpoort-Noord - Nederland 
doet vrijwilligerswerk op zater-
dag 19 maart met NL Doet. Ook 
in Speeltuin Santpoort aan de 
Valckenhoeflaan 2, tegenover 
Santpoort-Noord is veel te doen. 
Leden van de speeltuin en om-
wonenden zijn van harte welkom 
om samen aan te pakken. Zo 
moeten er blaadjes worden ge-
harkt en hebben alle speeltoe-
stellen een sopbeurt nodig om 
de groene aanslag te verwijde-
ren. Ook het gebouw is aan een 
poetsbeurt toe. Men is van 10.00 
tot 16.00 uur welkom om mee te 
helpen met NL Doet. Ook ouders 
met kinderen zijn welkom. 

NL Doet in 
Speeltuin 
Santpoort

Leerlingen Jan Campert 
ruimen zwerfafval op
Driehuis - Vrijdag 11 maart is 
de Jan Campertschool met twee 
groepen 7 naar buiten getrokken 
om het zwerfafval uit de buurt op 
te halen. Dit omdat het zaterdag 
12 maart landelijke opschoon-
dag was. Nederland ging mas-
saal de straat op om het zwerf-
afval op te ruimen.
De groepen zeven hebben van-
daag ontzettend goed hun best 
gedaan en de handen uit de 

mouwen gestoken voor een 
schone buurt. Uiteindelijk heeft 
dit 15 vuilniszakken vol afval op-
geleverd. De kinderen en leer-
krachten waren verbaasd over 
het afval dat te vinden was.
Er waren plastic mandjes, kar-
tonnen dozen, heel veel blikjes, 
glaswerk, plastic speelgoed en 
ook een heleboel niet bezorg-
de kranten/ reclamefolders ge-
vonden.

Mooi concert van Soli
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
en zaterdag gaf muziekvereni-
ging Soli het voorjaarsconcert 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Het thema was dit keer ‘Dans’. 
En gedanst werd er. Door de 
leerlingen van Dans- en Ballet-
studio Jolein, die in verschillen-
de gedaantes hun beste been-
tje voorzetten. Onder andere als 
Ierse dansgroep, als cheerlea-
ders en er was een komische rol 
voor ze weggelegd tijdens de Vo-
geltjesdans. De majorettes lieten 
op onnavolgbare wijze hun kun-
sten zien. Marloes van Hamburg, 
die normaliter meespeelt in het 
Harmonieorkest, liet samen met 
danspartners Timo Auler en Vin-
cent Mars een fraai staaltje ball-
roomdansen zien. Aan het einde 
van het concert was er zelfs een 
buikdanseres te zien.
De jongste muzikanten, van de 
Opstapklas en de Samenspel-
klas, gaan het grote podium nog 
niet op. Zij speelden in de foy-
er om zo de gasten muzikaal te 
begroeten. Het concert werd 
geopend door de slagwerk-
groep onder leiding van Hen-
nie van Veenendaal. Hun op-
treden liep als een rode draad 
door de avond heen. Als het po-
dium klaargemaakt moest wor-
den voor het volgende orkest, 
dan roffelden zij stevige arran-
gementen. Of Eelco Graafsma, 
die de avond op humoristische 
wijze presenteerde, nam het 
woord. Als eerste is het podium 

voor het Opleidingsorkest on-
der leiding van Henk Veldt. Het 
begin is wat aarzelend, maar al 
spelende groeit het zelfvertrou-
wen om tenslotte te eindigen 
met het swingende nummer Fa-
me. Het Klein Orkest is ooit ont-
staan uit de bijna ter ziele zijnde 
drumfanfare. Nu is het een snel 
groeiend en bloeiend orkest. Het 
was de laatste keer dat dirigent 
Jos Heutmekers voor het orkest 
stond, hij gaat terug naar zijn 
geboortegrond Limburg. En dat 
is net even te ver om wekelijks 
over te komen voor de repetitie 
in Driehuis. Opvolger is Andre-
as Mehringer. Het Klein Orkest 
liet onder andere mooie werken 
van Kurt Weil horen en een swin-
gende medley uit The Blues Bro-
thers. Na de pauze liet het Har-
monieorkest onder leiding van 
Vincent van den Bijlaard werk 
horen, waarmee zij in november 
zullen deelnemen aan het vijf-
jaarlijkse concours.
Dit was wat zwaar, maar niet 
minder mooi. Het ging wat meer 
swingen, toen de slagwerkgroep 
zich bij het orkest voegde. En tij-
dens de finale verschenen al-
le 200 deelnemers aan dit con-
cert op het podium en swingde 
het de pan uit. Tijdens het laatste 
nummer YMCA stonden de ma-
jorettes aan de zijkanten van de 
zaal en zorgden zo voor een dei-
nende en swingende schouw-
burg. (Carla Zwart, foto: Willy 
Slingerland)

Week van het 
Christelijke Boek 2011
IJmuiden - Van 16 tot en met 
26 maart wordt de Week van het 
Christelijke Boek in de christelij-
ke boekhandels gehouden. Met 
deze promotiecampagne wil de 
boekhandel de aandacht extra 
op het christelijke boek richten. 
Het thema van de Week van het 
Christelijke Boek 2011 is ‘Verha-
len van leven’. In IJmuiden doet 
de Gospel Boektiek aan deze 
campagne mee. 
Het indrukwekkende actieboek 
van de Week van het Christelijke 
Boek zal evenals de afgelopen 
jaren gratis weggeven worden, 
bij aankoop van 12,50 euro aan 
boeken. Het actieboek ‘De trein 
van 10:11’ is speciaal voor de 

Week van het Christelijke Boek 
geschreven door Henk Stoorvo-
gel. Henk Stoorvogel was oprich-
ter en directeur van Athletes in 
Action en van mannenbeweging 
de 4e Musketier. Hij is voorgan-
ger van een evangelische ge-
meente in Zwolle. Behalve spre-
ker is hij (mede)auteur van ver-
schillende boeken, o.a. Geboren 
om te vliegen, Knock-out en De 
vierde musketier. De trein van 
10:11 is zijn fictiedebuut.
Bezoekers zijn van harte welkom 
in de Gospel Boektiek, Kenne-
merlaan 224. Zie ook www.gos-
pelboektiek.nl. De winkel is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zaterdag.

Play-in 2011 dit keer 
met Kunstencentrum
IJmuiden - Op zondag 10 april 
2011 organiseert de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap 
weer een ‘Play-in voor muzikan-
ten in opleiding’. Dit keer in sa-
menwerking met het Kunsten-
centrum Velsen (KCV). Deze 
Play-in is vooral bedoeld ter sti-
mulering van het ‘samen spelen’ 
en ‘samen muziek maken’. De-
ze dag is voor iedereen die een 
instrument bespeelt, ongeacht 
haar/zijn leeftijd, een leerzame 
dag. Men moet wel het diploma 
‘A’ van de HaFaBra (bij de blaas- 
en slagwerkinstrumenten) of een 
gelijkwaardig niveau hebben.
Het inschrijfgeld voor deze Play-
in bedraagt 3 euro per persoon, 
inclusief lunch en uiteraard de 
muziek. 
De dag begint om 10.00 uur met 
het uitdelen van de muziek en 

een repetitie van circa 60 mi-
nuten. Daarna een korte pau-
ze gevolgd door weer een repe-
titie van circa 60 minuten. Hier-
na volgt omstreeks 12.30 uur een 
lunchpauze. Deze repetities en 
lunch vinden plaats in het KCV. 
Daarna gaat men naar het Wit-
te Theater waar de tutti-repeti-
tie zal zijn en uiteraard ook het 
concert. 
Deze repetitie is omstreeks 15.00 
uur afgelopen om even bij te ko-
men en om zich voor te bereiden 
op het concert dat om 15.30 uur 
begint. Het concert is voor ieder-
een gratis toegankelijk.  
Meer informatie: Betty Wubbolts,  
0255–518165, 06-47814966 of 
bejawubbolts@quicknet.nl. Dick 
Wardenier, 0255–513467 of  
d.wardenier@quicknet.nl. Uiter-
ste inschrijfdatum is 31 maart.

De Dwarsligger 
participeert in NL DOET
IJmuiden - Buurtcentrum De 
Dwarsligger en Tiener- en Jon-
gerencentrum De Branding doen 
op vrijdag 18 maart mee aan NL 
DOET. De grootste vrijwilligers-
actie van Nederland, georgani-
seerd door het Oranje Fonds. Het 
betreffen vaak klussen waar een 
organisatie normaal nauwelijks 
aan toe komt. Vrijwilligers steken 
op die dag in het hele land de 
handen uit de mouwen. In 2010 
waren maar liefst 150.000 men-
sen actief.

Van 9.00 tot 17.00 uur zullen de 
deuren aan de binnenkant van 
De Dwarsligger aan de Plane-
tenweg worden geschilderd. 
Ook Tiener- en Jongerencen-
trum De Branding wordt die dag 
onder handen genomen. Mate-
riaal is aanwezig, de koffie staat 
klaar en voor een lunch wordt 
gezorgd. Wie mee wilt doen kan 
contact opnemen met de be-
heerder Pim Janssen, telefoon 
0255-512725. Vele handen ma-
ken immers licht werk!

Goede 
prestaties TVIJ
IJmuiden - Ook de twee-
de plaatsingswedstrijd leg-
de TVIJ geen windeieren. Mel 
van der Kolk die vorige week al 
een mooie eerste plek verover-
de moest er deze week harder 
voor vechten. Bij de tussenstand 
stond hij tweede maar door een 
goede laatste oefening werd hij 
wederom eerste in de E-klas-
se. Voor Drew de Niet was het 
haar tweede wedstrijd in de E-
pupillen. Na een goede zeven-
de plek vorige week, ging het 
deze week helaas mis maar vol-
gende week zijn er nieuwe kan-
sen. In de meisjes D-klasse had-
den de zusjes Jennifer en Seli-
na een goede week. Niet alleen 
wonnen zij een gouden en bron-
zen medaille individueel maar 
konden zij het goud meenemen 
voor hun synchroniteit oefening. 
De meiden in de C-klasse had-
den het moeilijk. De trampoline 
veerde meer dan gewend en bij 
het inspringen werd al meerdere 
keren de mat geraakt. Helaas na 
de mooie derde plek van vorige 
week viel Britney bij haar eerste 
oefening. Ook Maaike ging mis 
in de tweede oefening en Ta-
ra landde in plaats van in de zit 
op haar buik, maar bleek alsnog 
tien sprongen te hebben. Tessa 
sprong haar oefeningen goed 
uit. Maaike werd negende, Brit-
ney achtse, Tara vijfde en Tes-
sa vierde. Bij synchroon haalde 
Tara en Maaike de derde plek 
en Tessa en Britney de tweede. 
Over twee weken na de laatste 
plaatsingswedstrijd wordt be-
kend wie een plekje heeft be-
machtigd voor de (halve) finale 
van het NK
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IJmondtrekkers doen
IJmuiden - NL DOET is de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en stimuleert ieder-
een om op 18 en 19 maart de 
handen uit de mouwen te ste-
ken. Scoutinggroep de IJmond-
trekkers neemt ook deel aan de-
ze actie en biedt iedereen op za-
terdag de mogelijkheid de han-
den uit de mouwen te steken.
De klussenploeg van de IJmond-
trekkers is voortdurend bezig de 
clubhuizen te onderhouden. Op 
19 maart gaan ze tussen 11.00 
en 16.00 uur de hal en toilet-
ten voorzien van een fris kleur-
tje. Ook zullen diverse deuren in 
het clubhuis onderhanden ge-
nomen worden. De verf hiervoor 
is gesponsord door Rigo Verf in 
IJmuiden. Via de website van NL 
DOET kunt u zich voor deze klus 
aanmelden. Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal zal zich 
ook deze dag actief inzetten bij 
de scoutinggroep. Volgt u zijn 
voorbeeld?

Daarnaast bieden de IJmond-
trekkers ook een buitenklus aan. 
Onlangs is namelijk een boom op 
de fi etsenstalling gevallen en de-
ze heeft een fl inke opknapbeurt 
nodig. Deze klus staat niet op de 
website van NL DOET vermeld, 
maar hiervoor kunt u zich per e-
mail aanmelden via ijmondtrek-
kers@live.nl of even bellen met 
de kluscoördinator Maurice Bok, 
telefoon 06-20707048. Ook voor 
meer informatie over de klussen 
kan men contact met hem opne-
men.
Geïnteresseerd om vaker dan 
één dag in het jaar iets van vrij-
willigerswerk te doen? Tijdens 
de actiedag kunt u al een beet-
je kennis met hen maken. De 
IJmondtrekkers zoeken boven-
dien ook nog mensen die zich 
actief bezig willen houden met 
het spelaanbod voor de jeugd 
en toe willen treden tot de lei-
ding. Meer informatie hierover: 
ijmondtrekkers@live.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag kwamen zeventien leden 
van sportvereniging Full Speed 
naar het clubhuis. Na de loting 
gingen vier teams op het koeien-
parcours hun kunsten laten zien. 
Daar in Spaarnwoude was het 
weer prima om te gooien, niet te 
koud en niet te warm. De teams 
lagen dicht bij elkaar, alle vier 
rond de 75 schoten. Team 2 met 
Willem, Jan St., Harm en Son-
ja werd eerste met 74 schoten 
en 28 meter. Team 3 met Dries, 
Bertie, Jan Sch. en Sander werd 
tweede met 74 schoten en maar 

23 meter. Team 4 met Ingrid, As-
trid, Ina en Nico werd derde met 
75 schoten en 20 meter. Team 1 
met Ton, Rob, Bertus, Elly en Bi-
anca, werd vierde met 76 scho-
ten en 62 meter. Elke schot of 
meter lag op een weegschaal, 
winnen of verliezen zaten dicht 
op elkaar.
Op de agenda staat nog steeds 
de marathon zondag 27 maart 
over 11 kilometer. Voor info bel 
Harm Jongman, telefoon 0255-
514780 of Sieraad, telefoon 
0255-515602. Zie ook www.sv-
fulspeed.nl.

Al jaren is er aan de Halkade in 
IJmuiden een braakliggend ter-
rein. Daar stonden altijd bussen 
en vrachtwagens geparkeerd. 
Binnenkort kan dit niet meer: de 
ingang wordt dan smaller ge-
maakt, zodat alleen personen-
auto’s er door kunnen. Waar 
moeten de chauffeurs van bus-
sen en vrachtwagens, die in de 
buurt van de Halkade wonen, 
dan naar toe? Moeten zij soms 
buiten de plaats gaan parkeren?
De aanleiding van dit parkeer-
beleid waren de buitenland-
se chauffeurs, die er een zooitje 
van maakten.
De andere chauffeurs zijn hier 
de dupe van. Personenauto’s, 

daar heb je wat aan: asbakken 
legen en vuil uit hun auto naar 
buiten gooien. En wat te den-
ken, als ze om 4.00 uur vroeg in 
de morgen moeten werken en 
elkaar tegenkomen op dat par-
keerterrein? Lekker als je in je 
bed ligt. Ach, vroeger reed hier 
de vistrein. Toen had je herrie en 
rommel. De klagers zijn tegen-
woordig niets meer gewend.
Zeehaven IJmuiden en bewo-
ners Bik en Arnoldkade, be-
dankt namens alle chauffeurs 
die van het nieuwe parkeerbe-
leid de dupe zijn.

Naam en adres bij de redactie 
bekend.

Arjen Lubach en Tim 
Kamps in Witte Theater
IJmuiden - Nadat Monica da 
Silva in 2009 wegens een gênant 
meningsverschil besloot het trio 
te verlaten, zagen haar twee 
overgebleven begeleiders Tim 
Kamps en Arjen Lubach geen 
reden om te stoppen. Of om de 
naam te veranderen. Of om op-
tredens af te zeggen. Ze ver-

deelden de zangpartijen en sta-
ken de liedjes in een nieuw jas-
je. Het tot duo verworden trio 
bestaat uit Tim Kamps (Rooyac-
kers, Kamps & Kamps) en Arjen 
Lubach (Op Sterk Water, Koef-
noen). En is te zien op zaterdag 
19 maart om 20.30 uur in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257.

2,- KORTING 
tegen inlevering van deze bon voor ‘ARJEN LUBACH EN TIM 

KAMPS’ op 19 maart 2011 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Dick Beijer vestigt
zich op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Studio Tuinkunst 
Dick Beijer vestigt zich binnen-
kort als eerste ondernemer in 
het gerestaureerde hoofdgebouw 
op Beeckestijn. De internatio-
naal bekende ontwerper van tui-
nen betrekt met zijn medewer-
kers een deel van de eerste ver-
dieping.
Dick Beijer komt met vier mensen 
naar Beeckestijn. Zijn zakenpart-
ner Philip Biesot is de man die 
zich vooral met de praktische ver-
taling en uitvoering van de ont-
werpen bezighoudt. De twee zijn 
zeer geïnspireerd door de ambi-
ance op de buitenplaats. ,,Voor 
ons een prachtige plek om van 
alles te gaan doen’’, vertelt Be-
ijer. ,,We zijn natuurlijk bekend 
als tuinontwerpers, maar ik ben 
ook gek op het houden van lezin-
gen en het organiseren van work-
shops. Wat dat betreft zijn de mo-
gelijkheden hier legio.’’
Dick Beijer heeft zich ontwikkeld 
tot een van de meest toonaan-
gevende tuinarchitecten van Ne-
derland. In het groene vormge-
ven verstaat hij vooral de kunst 
van het weglaten. Zijn ontwerpen 
kenmerken zich door een gro-
te ingetogenheid. ,,Less is more’’, 
zegt hij zelf. Tuinen moeten har-
monie, balans en rust uitstralen.  
Dick Beijer is ook actief betrok-
ken bij het populaire tv-program-

ma Eigen Huis & Tuin van RTL. 
Hij heeft er wel oren naar om in 
de tuinen van  Beeckestijn iets 
met het programma op locatie te 
gaan doen.
Zakenpartner Philip Biesot uit 
Amsterdam runt met D’Exterior 
nog een eigen bedrijf, dat met 
name is gespecialiseerd in totaal-
concepten bij tuinarchitectuur.  
Directeur van Beeckestijn Ma-
rieke Berendsen is erg blij met 
de komst van Dick Beijer. ,,Dit 
is precies het soort ‘groene’ be-
drijf dat we hier graag verwelko-
men. Op de eerste verdieping van 
het hoofdgebouw en in het zuide-
lijk koetshuis is nog meer ruimte 
voor verhuur. We bieden hier ook 
gelegenheid voor het houden van 
de meest uiteenlopende zakelijke 
bijeenkomsten; van kleine verga-
dering tot aan grote bijeenkom-
sten als symposia en congres-
sen.’’
Beeckestijn als ‘podium voor 
Tuin- en LandschapsCultuur’ is 
een initiatief van de nieuwe eige-
naren Natuurmonumenten (tui-
nen) en de Vereniging Hendrick 
de Keyser (gebouwen). Een spe-
ciaal daarvoor opgerichte stich-
ting houdt zich bezig met de ex-
ploitatie. 
Zie ook www.dickbeijer.com, 
www.d-exterior.nl en www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.

Velsen - Onlangs viel op de 
deurmat van menig Velsenaar 
de jaarlijkse nota voor de be-
taling van de Onroerend Zaken 
belasting (OZB). Deze heffi ng is 
een onvrijwillige bijdrage aan de 
samenleving. Dit jaar, maar ook 
vorig jaar, was een opmerkelij-
ke constatering waar te nemen. 
In Velsen stijgt de huizenprijs in 
plaats van de landelijk trend te 
volgen van forse daling. Het Ka-
daster en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek melden, dat 
in de regio west –waar Velsen 
toebehoort- vanaf 2009 de hui-
zenprijs is gedaald met 9 pro-
cent per jaar. Dit gegeven riep 
bij vele huiseigenaren vragen op 
over de soms enorme verhogin-
gen van de waarde van hun be-
zit in één jaar. Om die redenen 
heeft Velsen Lokaal een onder-
zoek gedaan met de vraag hoe 
men tot die tegenstrijdigheid is 
gekomen. Dat onderzoek lever-
de vele vragen op, die nu aan het 
college zijn gesteld om te beant-
woorden. Zie ook www.velsenlo-
kaal.nl

Gestegen 
huizenprijzen 
in Velsen?

Nieuw in 
IJmuiden: 
Zumba Toning
IJmuiden - Ben je iemand die 
graag beweegt, maar niet te-
veel wil dansen en ingewikkeld 
doen dan is zumba toning echt 
iets voor jou. Vanaf 29 maart 
begint RKGV met Zumba To-
ning lessen. De toning les-
sen zijn anders dan de gewone 
zumbalessen vanwege het ge-
bruik van de toning-sticks. Het 
tempo in de toningles ligt een 
stuk lager dan in de norma-
le zumbales. Dat is logisch, de 
bewegingen met een gewicht-
je moeten op een verantwoor-
de manier worden uitgevoerd. 
Met toning is de muziek net zo 
opzwepend, maar toch is het 
tijdens een zumba toningles 
heerlijk knallen. De basis zum-
babewegingen zie je zeker in 
de zumba toning terug. De be-
wegingen zijn vrij basic en niet 
zo moeilijk. Daarom is deze les 
zeer geschikt voor beginnende 
zumbagangers maar ook voor 
gevorderde zumbafans heel 
leuk om te doen. Inschrijven 
kan via www.rkgv-velsen.nl of 
stuur een mail naar biancavan-
veen77@hotmail.com  Zumba 
toning is van 19.00 tot 20.00 uur 
en zumba van 20.00 tot 21.00 
uur in de Sluiswijkzaal, Kerk-
straat 93 te IJmuiden. De zaal 
bevindt zich in Oud- IJmuiden, 
aan het einde van de Kenne-
merlaan over de brug meteen 
achter KIiniek Noordzee . De 
betaling van 52,50 geschiedt 
door éénmalige automatische 
incasso, dus neem uw bankre-
keninggegevens mee. 
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Konijnen en hazen 
krijgen rust door raster
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
hebben vrijwilligers van Natuur-
monumenten hard gewerkt aan 
een raster bij duiningang Mid-
den-Herenduin. Nu kunnen 
honden niet meer het grasland 
en duinbos inrennen achter ko-
nijnen en hazen aan.
Het prikkeldraad tussen het 
veldje bij de tankval en het 
duingebied aan de Duin en 
Kruidbergerweg is vervan-
gen door een gaasraster. Er is 
een klein overstapje gemaakt 
voor wandelaars zonder hond. 
Daar werd tijdens het werk di-
rect al dankbaar gebruikt van 

gemaakt! Voor de vrijwilligers 
was dit even de laatste duin-
klus. In het broedseizoen, dat 
nu begonnen is, wordt niet met 
groepen in het duin gewerkt. 
In september begint de groep 
weer. Ze werken twee zater-
dagen per maand aan allerlei 
grote en kleine klussen in Duin 
en Kruidberg, Midden-Heren-
duin en soms in Koningshof. 
De groep kan altijd versterking 
gebruiken. Wie interesse heeft 
kan zich aanmelden bij Marloes 
Pouw van Natuurmonumenten 
via m.pouw@natuurmonumen-
ten.nl.

Buurtzorg Velsen 1 
timmert aan de weg
Velsen - Buurtzorg Velsen 1 is 
vorig jaar juli gestart met het ge-
ven van thuiszorg in IJmuiden, 
Driehuis, Velsen-Zuid en Velsen-
Noord.
Het team bestond uit 7 wijkver-
pleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden. Dit team is ondertus-
sen – vanwege de toegenomen 
drukte – uitgebreid met 2 nieu-
we collega’s.
Buurtzorg Velsen 1 is nu al be-
kend bij artsen en cliënten om 
haar uitstekende (verpleegkun-
dige) zorg, het nakomen van af-
spraken, de secuurheid van wer-
ken en de vriendelijkheid van het 
team. Cliënten zijn zeer te spre-
ken over de persoonlijke bena-
dering en de bekwaamheid van 
het personeel. Doordat Buurtzorg 
Velsen 1 een relatief klein team is, 
zijn de lijnen naar de cliënten en 
naar de collega’s kort. Er is 1x per 
week overleg in het team, waar-
bij alle bijzonderheden worden 
doorgesproken. Hierdoor staan 
de wijkzusters nooit voor verras-
singen.

Het is misschien goed om te we-
ten dat Buurtzorg Velsen 1 geen 
particuliere organisatie is. Buurt-
zorg Velsen 1 is voor iedereen 
toegankelijk, via ziektekosten, 
AWBZ, PGB enzovoort. Nog een 
sterk punt van Buurtzorg Velsen 
1 is, dat de cliënten zoveel moge-
lijk op een vaste tijd worden ge-
holpen. Deze tijd wordt in overleg 
met de cliënt vastgesteld en zal 
niet meer worden veranderd, ten-
zij er omstandigheden zijn die het 
nodig maken om deze tijd een-
malig of langdurig te veranderen. 
Dit gaat altijd in overleg met de 
cliënt, zodat deze nooit lang op 
de wijkzuster zit te wachten.
Er is ondertussen een twee-
de Buurtzorg team opgestart in 
de Velserbroek (Buurtzorg Vel-
sen 2). Dit team verzorgt de cli-
enten in Velserbroek en Sant-
poort –Noord. Buurtzorg Velsen 1 
is gevestigd aan de Celsiusstraat 
27 in IJmuiden. Per 1 juli verhui-
zen zij echter naar de Tromp-
straat 153. Voor vragen: telefoon 
06-12140640.

Get Together 
Again zoekt
gospelzangers
Velsen - Gospelkoor GTA tim-
mert de laatste tijd aardig aan 
de weg en heeft het afgelopen 
jaar diverse succesvolle optre-
dens achter de rug waaron-
der die in Villa Westend en in 
Stadsschouwburg Velsen tij-
dens het jubileumconcert van 
Shantykoor ‘t Staende Tuygh. 
Om het koor nog beter te laten 
klinken en de optredens nog 
mooier te laten worden is het 
koor druk op zoek naar uitbrei-
ding. Het koor wil op korte ter-
mijn uitbreiden en zou derhalve 
graag kennismaken met enkele 
sopranen en bassen. Op repe-
titie-avonden zal men merken 
dat bij zowel dirigente Chris 
Fröhlich als het koor het en-
thousiasme er vanaf spat. Het 
repertoire varieert van moder-
ne popachtige gospel tot tra-
ditionals en authentieke Afri-
kaanse nummers. Nieuwsgie-
rig geworden? De repetitie-
avond is elke donderdag van 
20.00 tot 22.00 uur. Verdere in-
fo bij mevrouw H. Koster, 023-
5388892 of www.gospelkoorg-
ta.nl.

Fans naar FC Dordrecht
Velsen-Zuid - De busreis van 
de supportersvereniging naar FC 
Dordrecht - Telstar gaat definitief 
door. De bus vertrekt om 17.40 
uur bij Cineworld in Beverwijk en 
om 18.00 uur vanaf het Tata Steel 
Stadion in Velsen-Zuid. Kom op 
tijd de bus, want de bus vertrekt 
stip op tijd. De kosten voor deze 
reis bedragen 15 voor leden. Als 
je nog geen lid bent kost deze 
reis 20 euro. Voor dit bedrag ge-
niet je vervoer per luxe touringcar 

en krijg je toegang tot het stadi-
on. Opgeven kan tot vrijdag 12.00 
uur via info@svtelstar.nl met ver-
melding van naam, leeftijd en 
woon adres,en eventueel imail 
adres. Graag met gepast geld be-
talen voor de reis en consumpties 
(verkrijgbaar in de bus). Een gel-
dige legitimatie is verplicht. De 
jaarlijkse feestavond van de sup-
portersvereniging Telstar vindt 
plaats op vrijdag 15 april, na de 
wedstrijd Telstar–FC Emmen.

Vrijwilliger worden bij 
Tandem: ‘n mooie kans
Velserbroek Tandem is een non-
profitorganisatie die met subsidies 
van gemeenten mantelzorgers en 
chronisch zieken ondersteunt. De-
ze ondersteuning wordt bij Tan-
dem door een grote groep vrijwil-
ligers geboden. Vrijwilliger zijn bij 
Tandem geeft veel voldoening en 
is voor werkzoekenden een goede 
ervaring ter aanvulling op hun cv. 
Ligt uw hart bij mensen die ziek 
zijn of een beperking hebben? 
Tandem is op zoek naar zorgvrij-
willigers en buddy’s. Als zorgvrij-
williger wordt iemand ingezet om 
de mantelzorger te ontlasten. De 
zorgvrijwilliger ondersteunt on-
geveer twee maal per maand de 
mantelzorger die de zorg heeft 
voor iemand die chronisch ziek is 
of een beperking heeft. Zo heeft 
de mantelzorger even zijn handen 
vrij. Ook zet Tandem mensen in als 

vrijwilliger bij chronisch zieken, 
dit wordt een buddy genoemd. 
De buddy is een maatje voor een 
chronisch zieke, gaat met hem of 
haar op pad, begeleidt bij zieken-
huisbezoek of gaat samen gewoon 
leuke dingen doen. 
Mensen van verschillende leeftij-
den en verschillende achtergron-
den doen een beroep op een vrij-
williger. Het werk als vrijwilliger is 
daardoor divers en er wordt goed 
gekeken of er een klik is tussen 
de vrijwilliger en de cliënt. Men 
kan altijd in een vrijblijvend ge-
sprek de mogelijkheden bespre-
ken. Voor elke functie wordt een 
onkostenvergoeding aangeboden. 
Mail of bel naar vrijwilligershulp@
tandemzorg.nl of 023-8910610 
(maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur). Zie ook www.
tandemzorg.nl.

Forteiland 
Re-enactment 
2011
IJmuiden - Zondag 6 maart 
hebben een kleine vierhonderd 
mensen genoten van de maan-
delijkse Publieksdag op het For-
teiland. Onder leiding van een 
gids hebben zij het oude fort be-
keken en zich verbaasd over de 
rijke historie van dit 19de eeuw-
se verdedigingswerk. Zaterdag 9 
en zondag 10 april gaan de deu-
ren weer wagenwijd open en dit 
hele weekend zal in het teken 
staan van ‘re-enactment’. De 
groepen Nederland Neutraal, 
Nederland Paraat, Der Wind-
hund, Peloton 48 en de Dames 
en Heren van Toen zullen op het 
eiland aanwezig zijn om de tij-
den van weleer te laten herle-
ven. Het is raadzaam om vroeg-
tijdig te reserveren voor dit 
grandioze evenement via het te-
lefoonnummer 0255 -511676. 
Zie ook www.fortijmuiden.nl

School’s cool zoekt 
nieuwe vrijwilligers
Velsen – School’s cool Velsen is 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Het project, dat zijn derde jaar in 
gaat, koppelt mentoren aan brug-
klasleerlingen die door persoon-
lijke omstandigheden een gro-
ter risico lopen op schooluitval. 
Met zo’n twee uur begeleiding 
per week maken de vrijwilligers 
een wereld van verschil voor de-
ze kinderen.
Twee jaar na het begin van het 
School’s cool Velsen hebben de 
eerste leerlingen alweer afscheid 
van hun mentor genomen. Zij zit-
ten nu in de tweede klas en heb-
ben hun draai op de middelbare 
school gevonden. ,,Verdeeld over 
de twee jaar dat we actief zijn, 
hebben we nu bijna dertig leer-
lingen onder onze hoede”, vertelt 
Doutsen Brunner, de coördinator 
van School’s cool Velsen. ,,Deze 
kinderen hadden het zonder on-
ze hulp op school misschien niet 
gered.”
De vrijwilligers zijn zelf ook en-
thousiast over het project. ,,Al-
leen je aanwezigheid maakt al 
een wereld van verschil,” vertelt 
mentor Marga Buurman, ,,het is 
een soort sneeuwbaleffect. Als 
mentor hoef je maar een klein 
zetje te geven.” Dit sneeuwbal-
effect bestaat concreet uit be-
tere schoolresultaten, een goe-
de doorstroom naar de tweede 
klas en een betere sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van de kin-
deren. Deze positieve resultaten 
laten volgens Brunner de waar-
de van het preventieproject dui-
delijk zien. 
Vrijwilligers worden van tevo-
ren getraind en vervolgens aan 
een kind uit groep acht gekop-

peld. Zij gaan in de regel eens 
per week op huisbezoek en zien 
erop toe dat het kind lekker in 
zijn vel zit en voldoende tijd aan 
zijn huiswerk besteedt. De men-
toren krijgen ondersteuning van 
de coördinator, die ook regelma-
tig mentorbijeenkomsten organi-
seert waarop ervaringen kunnen 
worden uitgewisseld. Als het kind 
in de tweede klas zit en zijn draai 
gevonden heeft, loopt de begelei-
ding in de regel af.
De gemeente Velsen, die School’s 
cool Velsen de eerste twee jaar fi-
nancierde, is ook tevreden over 
de resultaten tot nu toe. Er wordt 
nu gekeken hoe het project duur-
zaam kan worden voortgezet. 
Daarnaast is er ook ruimte voor 
plaatselijke bedrijven om het pro-
ject te steunen. ,,Sommige vrijwil-
ligers krijgen de helft van de tijd 
die ze aan het mentorschap be-
steden door hun baas betaald”, 
zegt Brunner. ,,Dat is een mooi 
voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.”
Maar bedrijven kunnen School’s 
cool Velsen ook op andere ma-
nieren steunen, aldus Brunner. 
,,Bijvoorbeeld door het project te 
financieren, of door studiemate-
rialen te sponsoren. Er zijn voor 
Velsense ondernemers allerlei 
mogelijkheden om hun betrok-
kenheid te tonen.”
Voor meer informatie over het 
project en het mentorschap, zo-
wel voor individuele vrijwilligers 
als bedrijven, zie www.schools-
coolvelsen.nl of bel 023-5392664. 
Via de website is ook de onlangs 
verschenen nieuwsbrief te lezen, 
die desgewenst kan worden op-
gestuurd.
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Bibliotheek gecertificeerd
Wethouder Wim Westerman heeft 
donderdag 10 maart 2011 samen met 
de bestuursvoorzitter van de biblio-
theek, de heer J. Schroër, een gevel-
plaatje onthuld. Dit gevelplaatje geeft 
aan dat bibliotheek Velsen in het bezit 
is van een bibliotheekcertificaat.

Om in aanmerking te komen voor dit cer-
tificaat moet de bibliotheek aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. Ze moeten een 
minimaal aantal uren open zijn, in de be-
groting een aantoonbaar innovatiebudget 
hebben staan en kunnen aantonen dat er 
eens in de drie jaar een klanttevreden-

heidsonderzoek wordt uitgevoerd. Ook is 
de bibliotheek getoetst op een aantal on-
derdelen zoals leiderschap, management 
van medewerkers en middelen en tevre-
denheid van klanten, partners en mede-
werkers. In het totaal werd de bibliotheek 
op 114 punten tegen het licht gehouden. 
De uitslag was een dikke 8. 

Over vier jaar wordt de bibliotheek op-
nieuw tegen het licht gehouden en dan is 
de ambitie om in de richting van de 10 te 
komen. De Stichting Certificering Open-
bare Bibliotheken geeft de certificaten uit. 
(foto: Reinder Weidijk)

Oud-IJmuiden ontdaan van bommen
Zoektocht naar explosieven
Donderdag 17 maart 2011 is T&A 
Survey uit Amsterdam gestart met 
een zoektocht naar explosieven in 
Oud-IJmuiden West. Deze werk-
zaamheden zijn nodig om een ver-
klaring ‘vrij van explosieven’ te ont-
vangen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het 
IJmuidens grondgebied meerdere ma-
len gebombardeerd. Daarom kunnen er 
op allerlei plaatsen nog niet-ontplofte 
vliegtuigbommen, granaten en daaraan 
gerelateerde militaire artikelen in de bo-
dem zitten. In de praktijk kan dit leiden 
tot gevaarlijke situaties - bijvoorbeeld bij 
de aanleg van woonwijken of uitbreiding 
van de infrastructuur.

Van Oud-IJmuiden West is het bekend 
dat het risico op explosieven uit de Twee-
de Wereldoorlog daar hoger is dan ge-
middeld. Om die reden is daar onder an-
dere literatuur- en archiefonderzoek ge-
daan, is gekeken naar de verwerving van 

militaire staf- en ruimingrapporten, naar 
oorlogsluchtfoto’s, mijnenkaarten en an-
der feitenmateriaal. Zo wordt het ver-
dachte gebied nauwkeuriger bepaald. 
Op dit moment zijn er nog geen explo-
sieven aangetroffen en betreft het zuiver 
maatregelen uit voorzorg.

Er worden voorbereidingen getroffen 
voor de bouw van woningen tussen de 
Bik- en Arnoldkade, de Frogerstraat, de 
Visseringstraat en de Prins Hendrikstraat 
in Oud-IJmuiden. Eind vorig jaar zijn de 
panden op deze locatie gesloopt. Nu de-
ze sloop voltooid is kan er explosieven-
detectie in de bodem plaats vinden. Naar 
verwachting levert deze detectie geen ri-
sico of overlast op. Als er toch explosie-
ven worden aangetroffen, dan krijgen 
bewoners hierover bericht.

Wie vragen heeft over de detectie kan 
contact opnemen met de gemeente Vel-
sen, telefoon 0255-567200. Zie ook www.
velsen.nl.

Eerste stadslezing Velsen
Nederlanders zijn ontevreden over 
de samenleving, blijkt uit onder-
zoek. Waar komt dat ongenoegen 
toch vandaan? 

Op donderdag 7 april 2011 houdt Prof. 
Dr. Evelien Tonkens om 19.30 uur in de 
burgerzaal van het stadhuis van Velsen 
te IJmuiden de eerste stadslezing over 
dit onderwerp. De titel is ‘De onbehol-
pen samenleving’. Iedereen is welkom.

De angst dat de samenleving uiteenvalt 
doordat mensen niet genoeg om elkaar 
geven of niet genoeg voor elkaar doen, 
is van alle eeuwen. Toch gebeurt het 
niet. Burgers zorgen toch voor elkaar 
en voor de samenleving. Evelien Ton-
kens gaat op dit onderwerp in. Zij is 
sinds 2005 bijzonder hoogleraar Actief 
Burgerschap bij de afdeling Sociologie 
en Antropologie van de Universiteit van 
Amsterdam. Zij studeerde politiek-so-
ciaal-culturele wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam.

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen gaat jaarlijks één 
of meer stadslezingen organiseren. Ze 
zijn bedoeld als spiegel en om nieuwe 
inzichten te bieden aan burgers en po-
litici. Na elke lezing is er ruimte om vra-

gen te stellen. Iedereen is welkom; wel 
is aanmelding gewenst. 

De burgerzaal is open vanaf 19.00 uur, 
ingang Plein 1945. Toegang is gra-
tis. Aanmelding op volgorde van bin-
nenkomst met naam, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres vóór uiterlijk 
28 maart 2011 via communicatie@vel-
sen.nl. Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar.

Organisaties werken samen
Lancering website
Centrum Jeugd en Gezin
Woensdag 9 maart 2011 heeft wet-
houder Baerveldt samen met haar 
collega wethouders uit Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest de websi-
te voor het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) gelanceerd.

Iedereen heeft wel eens vragen over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen. Bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
krijgt u antwoord op vragen, informa-
tie en advies over opgroeien en opvoe-
den van kinderen. Het CJG is er voor alle 
(aanstaande) ouders, opvoeders en jeug-
digen.

Het CJG is een samenwerkingsverband 
van organisaties binnen de jeugdgezond-
heidszorg, jeugdhulpverlening, maat-
schappelijk werk, welzijn, onderwijs en 
gemeenten. De organisaties bieden infor-
matie, advies en begeleiding of hulp aan 
jeugdigen en gezinnen. De CJG partners 
werken samen en vullen elkaar aan waar 
nodig. 

Op www.cjgijmond.nl  vindt u informa-
tie over opvoeden en opgroeien in de 
IJmond, overzichtelijk bij elkaar; prakti-
sche tips, adressen, online advies, nieuws 
en activiteiten. (foto: Ko van Leeuwen)
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Verschillende zones op strand

Het strand is voor iedereen
Het nieuwe strandseizoen komt eraan. 
Nog niet iedereen denkt al aan zon, 
zee en zand, maar dat wordt straks 
wel anders. Om het de tienduizenden 
bezoekers naar de zin te maken, is het 
strand in zones ingedeeld – activitei-
ten en recreatie apart. Vrijdag 1 april 
2011 gaan de strandhuisjes weer rich-
ting het grote en kleine strand.

Wandelaars, zonaanbidders, sporters en 
alle andere liefhebbers willen allemaal 
naar het strand, maar ook allemaal ver-
schillende dingen doen. Om iedereen die 
gelegenheid te bieden, zijn de stranden 
van de Noordpier en van IJmuiden inge-
deeld in zones. In elke zone mogen ande-
re activiteiten plaatsvinden. Hieronder een 
overzicht met de regels, die ook ter plek-
ke te lezen zijn.

Strand bij de Noordpier: 3 zones
Dit strand is verdeeld in drie zones. Zo-
ne 1 ligt bij de Noordpier en zone 3 ligt 
op de grens met Beverwijk; dit zijn recre-

atiegebieden. Het activiteitengebied, zo-
ne 2, ligt ertussenin (zie kaartje). Zone 1 
(recreatiegebied) is voor strandrecreatie, 
balsporten, golfsurfen, zwemmen en wan-
delen. Het andere recreatiegebied, zone 
3, is ook voor strandrecreatie, balsporten, 
zwemmen en wandelen. Zone 2 (activi-
teitengebied) is voor balsporten, blowkar-
ten, kitesurfen, kitebuggyen, paardrijden, 
vliegeren en wandelen, en voor activitei-
ten die worden georganiseerd door eve-
nementenbureaus.

Spelregels:
Voor zone 2 geldt dat er een strook van 
40 meter tot aan de waterlijn vrij is voor 
wandelaars zodat zij niet gehinderd wor-
den door de activiteiten.

Paardrijden
• Tijdens het hoogseizoen (1 april – 1 ok-

tober) is paardrijden niet toegestaan
• Buiten dit seizoen is paardrijden toege-

staan tussen de Noordpier over het re-
creatiestrand en het activiteitenstrand 
richting Beverwijk en vice versa

• Tijdens drukke dagen mag niet langs de 
vloedlijn worden gereden

Honden
• Het hele jaar toegestaan
• Vanaf 1 april – 1 oktober in de recreatie-

zones aangelijnd (zone 1 en 3)

Kitebuggyen
• Bij strandpaviljoen Timboektoe is een 

genummerd hesje verkrijgbaar dat ver-
plicht is om te dragen tijdens het kite-
buggyen. Ook worden hier de regels 
uitgereikt die je verplicht bent na te le-
ven 

• Je moet WA verzekerd zijn 
• Er kan niet gebuggyed worden bij grote 

drukte op het strand 
• Je respecteert andere strandgebruikers 

en brengt ze niet in gevaar. Houdt af-
stand! 

• Houdt extra rekening met mogelijke 
schrikreacties van kinderen en dieren

• Kitebuggyers van rechts hebben voor-
rang

• Aanwijzingen van toezichthouders en 
politie moeten direct opgevolgd worden

Golfsurfen
• De surfers op de golf heeft voorrang op 

de surfer die richting zee peddelt 
• De eerste surfer op een golf heeft voor-

rang op degene die later arriveert en/of 
nog peddelt 

• Communiceer! Maak duidelijk kenbaar 
wat je van plan bent als er meerdere 
surfers tegelijk op een golf staan 

• Het is verboden te snaken: jij peddelt 
voor de golf en de andere surfer ped-
delt achter je langs om “jouw” golf af te 
pakken

• Zwemmers hebben altijd voorrang op 
surfers 

• Aanwijzingen van toezichthouders en 
politie moeten direct opgevolgd wor-
den.

Strand van IJmuiden: 4 zones

Zone 1 (activiteitengebied)
• Blokarten
• Vliegeren 
• Kitesurfen 
• Balsporten (geen golf) 
• Golfsurfen (zie spelregels) 
• Activiteiten georganiseerd door evene-

mentenburo’s 
• Wandelen

Zone 2 (recreatiegebied)
• Strandrecreatie 
• Zwemmen 
• Balsporten (geen golf) 
• Wandelen

Zone 3 (activiteitengebied)
• Blokarten 
• Vliegeren 
• Kitesurfen 
• Balsporten (geen golf) 
• Paardrijden (zie spelregels) 
• Kitebuggyen (zie spelregels) 
• Golfsurfen (zie spelregels) 
• Activiteiten georganiseerd door evene-

mentenburo’s
• Wandelen

Zone 4 (recreatiegebied)
• Strandrecreatie
• Zwemmen
• Balsporten (geen golf)
• Paardrijden
• Wandelen

Spelregels
Voor de zones 1 en 3 geldt dat er een strook 
van 40 meter tot aan de vloedlijn vrij is voor 
wandelaars zodat zij niet gehinderd worden 
door de activiteiten.

Paardrijden
• Tijdens het hoogseizoen (1 april tot 1 ok-

tober) is paardrijden alleen toegestaan 
tot 9.30 uur ’s morgens en na 18.00 uur ’s 
avonds. Dit kan vanaf Beach Inn over het 
activiteitenstrand en over het recreatie-
strand richting Bloemendaal en vice ver-
sa. Tijdens drukke dagen mag niet langs 
de vloedlijn worden gereden.

• Buiten het hoogseizoen mag de gehele 
dag op het aangewezen gebied gereden 
worden, maar tijdens drukke dagen mag 
niet langs de vloedlijn worden gereden.

Honden
• Het hele jaar toegestaan.
• Vanaf 1 april tot 1 oktober niet in zone 1 

en 2.

Kitebuggyen
• Bij het Coraaltje en strandpaviljoen Beach 

Inn is een genummerd hesje verkrijgbaar 
dat verplicht is om te dragen tijdens het 
kitebuggyen. Ook worden hier de regels 
uitgereikt die je verplicht bent na te leven. 

• Je moet WA verzekerd zijn 
• Er kan niet gebuggyed worden bij grote 

drukte op het strand 
• Je respecteert andere strandgebruikers 

en brengt ze niet in gevaar. Houdt af-
stand! 

• Houdt extra rekening met mogelijke 
schrikreacties van kinderen en dieren 

• Kitebuggyers van rechts hebben voor-
rang 

• Aanwijzingen van toezichthouders en po-
litie moeten direct opgevolgd worden.

Golfsurfen
• De surfers op de golf heeft voorrang op 

de surfer die richting zee peddelt 
• De eerste surfer op een golf heeft voor-

rang op degene die later arriveert en/of 
nog peddelt 

• Communiceer! Maak duidelijk kenbaar 
wat je van plan bent als er meerdere sur-
fers tegelijk op een golf staan 

• Het is verboden te snaken: jij peddelt voor 
de golf en de andere surfer peddelt ach-
ter je langs om “jouw” golf af te pakken 

• Zwemmers hebben altijd voorrang op 
surfers 

• Aanwijzingen van toezichthouders en po-
litie moeten direct opgevolgd wordenZO
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Naar aanleiding van het ongeval op het 
strand waarbij een kitebuggy een hond 
aanreed, zijn gesprekken gevoerd met 
alle betrokkenen. De resultaten van de-
ze gesprekken worden binnenkort ver-
taald naar nieuwe afspraken, zodat 
het strand door alle gebruikers veilig 
en naar tevredenheid kan worden ge-
bruikt.
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Velsen, 17 maart 2011

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

 

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond 

van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag 

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de 

verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klanten-

service bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

bij het Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 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.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

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)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 

e-mail: info@velsen.nl

 

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht 
en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

 - inwoners aan het woord
 - vragenuurtje
3 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 3 februari 2011
 - besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2011
4 Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming 
5 Statutenwijziging Onderwijsstichting 

Zelfstandige Gymnasia      
6 Aangaan van een gelimiteerde achtervangover-

eenkomst met het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW)

7 Fractieverantwoording 2010 (onder 
voorbehoud)

 Sluiting
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat 
kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd.
 
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek te IJmuiden aan 
het  Dudokplein en de bibliotheek van Velserbroek aan 
het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
 

RAADSPLEIN 24 MAART 2011
 
Donderdag 24 maart 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
 
Raadzaal
 
Punt Onderwerp       
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
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Op de website en bij de receptie van het stadhuis evenals 
bij de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Greep uit het Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen uit de komende vergaderingen wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
* Agendapunt 2: raadsvergadering - 'actualiteitenuurtje'
 
19.30 - 20.00 - inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven 
aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op 
de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende 
zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen.
 
Aanmelden: telefonisch (0255) 56 75 02 of via de mail 
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woens-
dag vóór de raadsvergadering.
 
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant 
zijn voor de raad.
 
De raad heeft in zijn vergaderingen van 3  februari 2011 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
 
" Verzoek aanvulling Gemeentefonds opsporen en ruimen 

conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog
" Bestemmingsplan Zuiderscheg
" Kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante handel
" Motie inzake vrij toegankelijke datacollecties
" Motie inzake ontwikkeling groene bedrijventerreinen
" Motie inzake VIVA Zorggroep en WMO-gelden
 

INSPRAAK WEGCATEGORISERING 
(KEUZE 30 OF 50 KM/UUR) 
MOERBERGPLANTSOEN
 
De gemeente Velsen organiseert donderdag 24 maart 
2011 een inspraakavond over de wegcategorisering 
(keuze 30 of 50 km/uur) van het Moerbergplantsoen. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur in het W.F. 
Vissershuis te IJmuiden. Tijdens deze avond geven 
medewerkers van de gemeente een toelichting op de 
plannen. Vragen kunnen worden gesteld en er is 
mogelijkheid tot inspraak.
 
In het kader van het project Stadspark wordt het 
Moerbergplantsoen heringericht. Om de definitieve 
inrichting te kunnen vaststellen moet eerst de keuze 
gemaakt worden of het Moerbergplantsoen een 30 km/
uur weg wordt of een 50 km/uur weg blijft. Het 
Moerbergplantsoen heeft een belangrijke functie als 
schakel in de wegenstructuur van IJmuiden. Daarom 
stelt het college van Burgemeester en Wethouders 
voor de weg een 50 km/uur regime te laten behouden. 
In 2010 is het Gijzenveltplantsoen ingericht als 50 km/
uur weg. Gezien de positieve ervaringen ten gevolge 
van deze herinrichting en uit oogpunt van continuïteit 
stelt het college voor het Moerbergplantsoen in te 
richten naar voorbeeld van het Gijzenveltplantsoen.
 
Informatie over het voorstel is te vinden in het 
inspraakdocument "Wegcategorisering (keuze 30 of 50 
km/uur) Moerbergplantsoen.", dat tot en met 14 april 
2011 ter inzage ligt bij de receptie van het stadhuis en 
in de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het inspraak-
document is tevens in te zien op onze website 
www.velsen.nl. Inspraakreacties kunnen ook per brief 
worden gestuurd naar het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

INSPRAAK VERKEERSSTRUCTUUR 
IJMUIDERSTRAATWEG-JULIANAKADE
 
De gemeente Velsen organiseert woensdag 30 maart 
2011 een inspraakavond over de verkeersstructuur van 

de IJmuiderstraatweg en Julianakade. De bijeenkomst 
start om 19.30 uur in het W.F. Vissershuis te IJmuiden. 
Tijdens deze avond geven medewerkers van de 
gemeente een toelichting op de plannen. Vragen kunnen 
worden gesteld en er is mogelijkheid tot inspraak.
 
De komende jaren worden de IJmuiderstraatweg en 
Julianakade opnieuw ingericht. Voordat een ontwerp 
voor beide wegen uitgewerkt kan worden, moet eerst 
een keuze gemaakt worden over de gewenste verkeers-
structuur (wel of geen aansluitingen op de Kanaaldijk), 
de hiermee samenhangende wegcategorisering (30 of 
50 km/uur) en een principewegprofiel. 
 
Het voorstel van het college van Burgemeester en 
Wethouders is geen aansluitingen te maken op de 
Kanaaldijk, de huidige functie van de IJmuiderstraat-
weg en Julianakade als gebiedsontsluitingsweg (50 km/
uur) te behouden en als principewegprofiel te kiezen 
voor een rijbaan met een tweerichtingenfietspad aan 
de plantsoenzijde. Let wel: de inspraak gaat over de 
hoofdkeuzes in de verkeersstructuur. In een later stadium 
zal nog inspraak plaatsvinden over de daadwerkelijke 
herinrichtingsplannen.
 
Informatie over het voorstel is te vinden in het inspraak-
document "Hoofdkeuzes verkeersstructuur IJmuiderstraat-
weg-Julianakade", dat tot en met 14 april 2011 ter inzage 
ligt bij de receptie van het stadhuis en in de centrale 
bibliotheek te IJmuiden. Het inspraakdocument is 
tevens in te zien op onze website www.velsen.nl. 
Inspraakreacties kunnen ook per brief worden 
gestuurd naar het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:
 
- één parkeervak van de rij haakse parkeervakken aan 

de Crocusstraat te Santpoort-Noord aan te wijzen als 
gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het 
plaatsen van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990. 

 
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit 
is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 7 maart tot en 
met 10 maart 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 56 74 24.

w11.000194  Charlotte de Bourbonlaan 27 Santpoort-
Zuid 

  het kappen van 4 bomen (07/03/2011)

w11.000193  Vinkenbaan 36 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom (07/03/2011)
w11.000192  Smallekamp 2 Velserbroek 
  het vergroten van een schuur 

(07/03/2011)
w11.000191  Kamgras 20 Velserbroek 
  het vergroten van een woning met een 

uitbouw aan achtergevel (07/03/2011)
w11.000190  Brederoodseweg 93 Santpoort-Zuid 
  het maken van een doorbraak en het 

herstellen van de fundering (07/03/2011)
w11.000199  Radarpost 1: Middensluiseiland, 

Radarpost 2: Velsen-Zuid en Radarpost 3: 
Buitenhuizen 

  het aanleggen van 3 tegelpaden bij 
3 radarposten (08/03/2011)

w11.000198  Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
  renovatie Koetshuis Zuid / Beeckestijn 

(08/03/2011)
w11.000197  Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
 renovatie Koetshuis Noord / Beeckestijn 

(08/03/2011)
w11.000196  Schoener 17, Velserbroek 
  het verhogen van bestaande rookgas-

afvoer (08/03/2011)
w11.000195  Schoener 15, Velserbroek 
  het verhogen van bestaande rookgas-

afvoer (08/03/2011)
w11.000201 Trawlerkade 33 en 35 IJmuiden 
  het veranderen van 2 bedrijfsunits 

(09/03/2011)
w11.000200  Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis 
  het vergroten van een school met 

18 lokalen, algemene ruimten en een 
gymzaal (09/03/2011)

w11.000207 Ladderbeekstraat 48 Velsen-Noord 
  het kappen van een boom (10/03/2011)
w11.000206 Dotterbloem 51 Velserbroek 
  het maken van een nieuwe toegang tot 

berging (10/03/2011)
w11.000205 Van Tuyllweg 34 Velsen-Zuid 
  het veranderen en vergroten van een 

woning (zij-jngang/garage) (10/03/2011)
w11.000204  Hoflaan 1 Velsen-Noord 
  het oprichten van tijdelijke kantoor-, 

kantine- en kleedruimten 
  (10/03/2011 )
w11.000203  Heerenduinweg 6 B IJmuiden 
  het oprichten van een schuur 

(10/03/2011)
w11.000202 Cederstraat 44 IJmuiden 
  het oprichten van een schuur 

(10/03/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000068 J. Paxtonstraat 26 Velserbroek
  het vergroten van de 2e verdieping van 

een woning (16/01/2011)
w11.000072 Beekvlietstraat 8 IJmuiden
  het plaatsen van een dakkapel op de 

voorgevel
w11.000084 Loggerstraat 27 IJmuiden
  het veranderen en vergroten van een 

bedrijfsgebouw

UITGEBREIDE 
VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor ondergenoemde activiteiten. De ontwerpomgevings-
vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage bij de 
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afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 18 maart tot 
29 april 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schriftelijke 
of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop de ziens-
wijzen betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 
De activiteiten betreffen:

W11.000080 Merwedestraat ongenummerd 
(t.o. nummer 98) IJmuiden

 het tijdelijk inrichten van een parkeer-
terrein (tot uiterlijk 7 april 2014) 

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 

(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).In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bij-
voorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk onge-
daan maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

i10.008223 De Genestetlaan 17 Driehuis 
 het oprichten van een garage 

(08/03/2011)
w11.000057 diverse locaties te Velsen het kappen 

van bomen (8 meidoorn; 3 hopbeuken; 
4 haagbeuken; 8 essen; 18 Pyrus (sier-

perenbomen); 3 populieren; 4 lijsterbessen; 
6 robinia's en 26 iepen) 

  op grond van Bomenplan 2010 
Gemeente Velsen (11/03/2011)

w11.000066 Vissershavenstraat 35 IJmuiden 
  het plaatsen van een overkapping 

(07/03/2011)
w11.000071 Celciusstraat 44 IJmuiden 
  het kappen van 5 bomen (10/03/2011)
w11.000073 Kotterkade 4 IJmuiden 
  het verbouwen van de 1e verdieping van 

een overslaghal (10/03/2011)
w11.000074 Van Hogendorplaan 2 Velsen-Zuid 
  het vergroten van 7 lokalen op de 

1e verdieping (10/03/2011)
w11.000075 Ericsonsstraat ong. IJmuiden 
  het plaatsen van informatieborden 

(10/03/2011)
w11.000077 Homburgstraat 46 zw IJmuiden 
  het kappen van 1 eik (11/03/2011)
w11.000083 Hagelingerweg 321 8000 
  het plaatsen van 2 lichtmasten t.b.v. 

5 tennisbanen (07/03/2011)
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Boekenweek
in bibliotheek
IJmuiden - Onder het motto Cur-
riculum Vitae - Geschreven Por-
tretten, eert de komende Boeken-
week (auto-)biografi eën, dagboe-
ken en andere egodocumenten. 
Ook in de Centrale Bibliotheek 
Velsen wordt de Boekenweek ge-
vierd. Er zijn tal van activiteiten. 
Bovendien krijgt iedereen die lid 
wordt tijdens de Boekenweek vier 
bijzondere cadeautjes. Het Boe-
kenweekgeschenk is dit jaar ge-
schreven door Kader Abdolah, 
getiteld De kraai. Vrijdag 18 maart 
om 16.00 uur een is er boekenbi-
os. In het kader van Geschreven 
Portretten wordt in het theater 
van de bibliotheek de fi lm ‘Komt 
een vrouw bij de dokter’, naar het 
boek van Kluun, vertoond. Toe-
gang is gratis. Om plaats te kun-
nen maken voor nieuwe aanwin-
sten, wordt er op zaterdag 19 
maart vanaf 11.00 uur een gro-
te boek- en posterverkoop ge-
houden. Groot onderdeel van de-
ze boekverkoop is de verkoop van 
het Auto Technisch Handboek. 
Een mooie kans voor liefhebbers 
en klussers.

Nieuwe richtlijn KG 
bevordert veiligheid
Regio - Patiënten die een af-
spraak hebben bij het Ken-
nemer Gasthuis moeten per 1 
maart altijd een actueel over-
zicht van hun medicijnen (me-
dicatieoverzicht) meenemen. 
Dit zorgt ervoor dat de opna-
me, operatie of behandeling nog 
veiliger verloopt.
Het verplicht meenemen van het 
medicatieoverzicht vloeit voort 
uit nieuwe richtlijnen vanuit de 
overheid. Hierin wordt beschre-
ven welke informatie noodza-
kelijk is om het zorgtraject vei-
lig te doorlopen. Overal waar de 
patiënt komt in het ziekenhuis 
of bij overdracht naar de thuis-

zorg, revalidatiekliniek of het 
verpleeghuis moeten de actuele 
medicatiegegevens bekend zijn.
Patiënten moeten daarom 
voortaan bij elke afspraak in het 
ziekenhuis hun medicatieover-
zicht meenemen. Dit overzicht 
kunnen zij krijgen van hun huis-
arts of apotheek. De maatregel 
geldt bij afspraken op de polikli-
niek, op de pre-operatieve poli 
(poli anesthesiologie) en ook bij 
opname of operatie. Zonder dit 
medicatieoverzicht kan een op-
name of operatie niet doorgaan. 
De richtlijn is gericht op ver-
betering van veiligheid en zorg 
voor patiënten.

Nieuwe sponsor SVIJ D3
Velsen - SVIJ D3 heeft een nieu-
we sponsor voor de trainings-
pakken. Slagerij van Doorn is 
bereid gevonden de SVIJ D3 in 
nieuwe trainingspakken te ste-
ken. Slagerij van Doorn is geves-

tigd in winkelcentrum Zeewijk en 
staat in de wijde omgeving be-
kend om zijn voortreffelijke paar-
denworst. SVIJ D3 willen Johan 
en Gina dan ook hartelijk danken 
voor de nieuwe trainingspakken.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op woensdag en vrijdag om 
12.00 uur open tafel. Vrijdag 18 
maart: groentesoep, ballen van 
de Radja met rijst en chocolade-
vla met advocaat. 2 Dagen van te 
voren opgenvan. Kosten 6 euro.
Wii 2 op maandag van 16.00-
17.00 uur en woensdag- en don-
derdagmiddag vanaf 15.00 uur. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op al-
le middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 25 maart: 
zalmsalade met cocktailsaus en 
stokbrood, kop selderij en rijs 
met doperwten en bitterkoekjes-
custard met slagroom toe. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Muzikaal optreden zondagin-
loop van 11.30 tot ca. 12.30 uu. 
Toegang gratis.
Gratis theatervoorstelling 
Fransiscus, donderdag 24 maart. 
Aanvang 10.00 uur. Kaarten zijn 
aan het buffet op te halen.
Verkoop onder- en nachtkle-

ding, vrijdag 25 maart om 10.00 
uur. Tot ca. 14.30 uur.
Optreden Ronnie Tober & 
Friends, dinsdag 5 april om 14.30 
uur.
Paas kienavond, vijdag 15 april. 
Aanvang 19.30 uur.
Nieuwe expositie tot en met 3 
april exposeren leden van schil-
dervereniging Velserhooft. Expo-
sitie is dagelijks te bekijken ge-
durende de openingstijden.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Verkoop 3D hobbyartikelen van 
het 3D hobbyhoekje, dinsdag 15 
maart van 10.00 tot 12.00 uur.

Wijksteunpunt De Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-
Noord, telefoon 0251-226445
Optreden Mariska van Kolck, 
vrijdag 25 maart om 14.30 uur.

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Expositie Nettie Uijtendaal tot 
29 april.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Open dag, zaterdag 19 maart 
van 11.00 tot 15.00 uur. Optreden 
om 13.00 uur van Gerard Bos-
man.
Indonesische dag. Dinsdag 22 
maart om 10.00 uur. Met dans-
groep Arena Budaya en om 15.00 
uur optreden van The Tropicals.
Verkoop ondermode van Firma 
v/d Vossen, woensdag 23 maart 
om 10.00 uur.
Zondag 27 maart optreden De 
Boterbloempjes. Aanvang 15.00 
uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

IJmuiden - De politie heeft rond 
16.30 uur een 17-jarige IJmui-
denaar staandegehouden op de 
IJmuiderstraatweg, toen hij in de 
auto van een huisgenoot reed. 
Het voertuig waarin de jonge-
man reed, bleek ook onverze-
kerd en werd overgebracht naar 
het politiebureau. De IJmuide-
naar werd aangehouden, proces 
verbaal werd opgemaakt en de 
moeder is door de politie in ken-
nis gesteld.

Rijden zonder 
rijbewijs




