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Jan Campert weer in actie
Driehuis - Terwijl prinses Maximà maandagmiddag in Assen het startschot gaf voor Day voor Chan-
ge, bezocht wethouder Carel Ockeloen de Jan Campertschool voor hetzelfde doel in Velsen. De kinde-
ren gaan zelf met een microkrediet aan de slag en krijgen per klas 20 euro, om dit geld bedrijfsmatig te 
vermeerderen. De handen gingen direct uit de mouwen met de eerste opdracht voor de autowasclub. 
Wethouder Ockeloen hielp graag mee met het wassen van de ‘pausmobiel’ van juf Tineke. Een groep-
je gaat bloemen verkopen. En meer bedrijfsplannen zijn nog in de maak. De opbrengst is natuurlijk voor 
Day voor Change. (Karin Dekkers)

Bejaarde man
zwaait met mes 
IJmuiden - Maandagavond 
werd rond 20.00 uur gemeld 
dat in de Venusstraat een man 
met een mes naar kinderen had 
staan zwaaien. Het bleek dat een 
80-jarige straatbewoner en zijn 
vrouw al lange tijd worden ge-
pest door tieners uit de buurt. Hij 
was maandagavond door het lint 
gegaan, had ze aangesproken 
en daarbij een klein zakmes ge-
toond. De man is aangehouden 
en meegenomen naar het bu-
reau voor het afleggen van een 
verklaring. 

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Marktplein 17, 
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de 
klok een 
uur voorruit

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2010
Zaterdag 27 maart t/m zondag 11 april 2010

Donderdag 13 mei t/m maandag 24 mei 2010

Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
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Ieder zijn eigen 
woonwens.
Dat is het idee.

Zie advertentie elders in deze krant.

Zie onze advertentie elders in deze krant

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Gazondag bij GroenRijk!
Zaterdag 27 maart advies 
en ondersteuning bij alle 
“gazonvragen” door EcoStyle 
en Pokon-Naturado en 
10% korting op alle gazon 
gerelateerde artikelen!!

VANAF NU ALLEEN IN BEVERWIJK

Breestraat 39a Beverwijk

ZATERDAG / ZONDAG 27 & 28 MAART

55
JAAR

Elke besteding van €50 is €5 korting!

JEANS & 
OVERHEMD
SETPRIJS 50,-

KOM DEZE DAGEN
SHOPPEN EN MAAK
KANS OP EEN VAN 
DIE FANTASTISCHE
PRIJZEN!

MAAK KANS OP
EEN REIS NAAR
NEW YORK!

prijzen:
* 5 dagen New York
* 5 outfits
* 5 jeans Blue Level

www.blanco-milano.nl

Wij bedanken onze
klanten en vieren
5  jaa r  B&M me t
een geweldige actie!

Deze week in de Hofgeest:
woonwijzer
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Hoeksteen organiseert 
NK knikkertoernooi
Velserbroek - Het knikkersei-
zoen is begonnen. Sinds 2005 
wordt in dit seizoen de Neder-
lands Kampioenschappen knik-
keren uitgeschreven. De KNKB 
heeft besloten om in Velserbroek 
één van de veertien officiële 
voorrondes te laten plaats vin-
den. Vanuit de voorrondes gaan 
de vijf beste knikkerraars in Six 
Flags strijden voor de titel Ne-
derlands Kampioen. Kinderen uit 
heel Velsen mogen aan dit toer-
nooi meedoen.
Basisschool De Hoeksteen is uit-
gekozen om dit toernooi te orga-
niseren. Als enige Brede School 
van Velsen organiseert De Hoek-
steen meerdere naschoolse acti-
viteiten. 
Het activiteitenaanbod is altijd 
toegankelijk voor alle kinderen 
in de buurt. Het programma voor 
de periode april tot en met juli 

staat eind maart op de site. Het 
inschrijven voor het NK knikke-
ren kan vanaf 1 april en biedt in 
principe plaats voor maximaal 
120 kinderen per categorie. De 
categorieën zijn 4 tot en met 6-
jarige, 7 tot en met 9-jarige en 
10 tot en met 12-jarige. Inschrij-
ving gaat op basis van volgorde 
van binnenkomst. Om te voorko-
men dat leerlingen van De Hoek-
steen een voordeel hebben bij 
deze inschrijvingen, worden al-
le inschrijvingen op de eerste in-
schrijfdag aangenomen. 
Het inschrijfformulier is verkrijg-
baar op De Hoeksteen of kan 
gedownload worden www.cbde-
hoeksteen.nl. 
Kinderen die meedoen worden 
op woensdag 21 en 28 april, van 
13.00 uur tot 16.00 uur, op het 
schoolplein van De Hoeksteen 
verwacht. Meedoen is gratis.

LTC Hofgeest verlengt 
overeenkomst TOV
Velserbroek - De Overeen-
komst van Opdracht die LTC Hof-
geest heeft met TOV voor het ge-
ven van tennislessen aan zowel 
recreatieve leden als competitie-
spelers wordt verlengd. Het be-
stuur van LTC Hofgeest is daarbij 
niet over één nacht ijs gegaan. 
Er is een werkgroep samenge-
steld, bestaande uit recreanten, 
ouders van jeugdleden, competi-
tiespelers en bestuursleden. De-
ze werkgroep heeft onderzoek 
verricht, diverse aanbieders ver-
geleken en vervolgens een ad-
vies uitgebracht aan het be-

stuur. Het bestuur heeft dit ad-
vies overgenomen en op basis 
daarvan opnieuw een overeen-
komst met TOV gesloten. 
Door het voortzetten van de sa-
menwerking met TOV meent het 
bestuur de kwaliteit van de ver-
eniging, en de tennisvaardighe-
den van haar leden, nog verder 
te verbeteren. 
Op de foto wordt de overeen-
komst ondertekend door Loek 
Ruyter en Joep Kint, voorzitter 
en penningmeester van LTC Hof-
geest en Monique van der Voort 
van Tennis Organisatie Velsen. 

Gratis Koffieconcert
Velserbroek - Op 28 maart om 
12.30 uur kunt u in Villa Westend 
aan de Westbroekerplas gaan 
genieten van de koren SwingSta-
tion en Nortada. SwingStation is 
een gemengd musical-popkoor 
en Nortada is een shantykoor.
Het popkoor bestaat uit circa 
20 leden en is onderdeel van de 
muziekschool het Muzenhuis. 
Het staat onder de bezielende 
leiding van dirigent Bruce Skin-

ner. Het repertoire is zeer geva-
rieerd, waarbij a-capella gezon-
gen wordt of met muziekbegelei-
ding op cd. Een musicalmedley 
van Andrew Lloyd Webber, Vi-
va La Vida van Coldplay, Bridge 
over troubled water (Gospelstijl), 
een disco-medley, Fields of Gold 
van Sting, Brand new day uit The 
Wiz, een medley van de Queen of 
Soul Aretha Franklin en Seasons 
of love van de musical Rent. 

Velsen-Zuid – Afgelopen Za-
terdag was er weer persoonlijk 
gooien voor de klootschieters 
van Full Speed. En voor leden die 
dat niet willen was er normaal 
klootschieten. Dat laatste ge-
beurde door twee teams. Team 
2 met Lia, Lina en Willem werd 
eerste met 80 schoten en 21 me-
ter. Team 1 met Sonja, Astrid, In-
grid en Elly werd tweede met 93 
schoten en 31 meter. De straat-
baan werd gewonnen door Ber-
tus met 21 schoten en 85 meter. 
Tweede werd Nico 22–24. Derde 
Ton 24–8. Vierde Dirk 25-10. Vijf-
de Bianca 25–9. Zesde Harm 28–
13. Zevende Ina 31–105. Achtste 
Bertie 32–2. Negende Dries 35–
0. De bosbaan werd gewonnen 
door Nico met 11–34, tweede 
werd Dirk met 11–1. Derde Ton 
12–38. Vierde Bertus 12–9. Vijfde 
Bianca 13–33. Zesde Harm 13–
26. Zevende Dries 15–40. Acht-
ste Bertie 17–21. Negende Ina 
18–26. Op de agenda staat: za-
terdag 3 april het paas-eier toer-
nooi. Het Harm parcours is dan 
aan de beurt. Ieder krijgt een 
doos met tien eieren en plaats 
een, twee en drie krijgen een 
aardigheidje erbij. Voor info bel 
Nico Prins via 0255–518648 of 
Dirk Sieraad via 0255–515602.

Klootschieten

Driehuis - Vorige week dins-
dag werd rond 15.30 uur gemeld 
dat een groep jongens op de Van 
den Vondellaan amok maakte in 
een bus van Connexxion. Agen-
ten hebben de vier jongens die 
door de chauffeur en de passa-
giers werden aangewezen uit de 
bus gezet. Het ging om drie 15-
jarige Haarlemmers en een 16-
jarige Beverwijker. Ze hebben 
een proces-verbaal gehad voor 
baldadigheid. Hun ouders zijn in 
kennis gesteld.

Amokmakers 
in de bus

VSV heeft aan één 
goede helft genoeg
Velserbroek - Zondag moest 
VSV aantreden tegen Fortu-
na Wormerveer. Deze ploeg had 
twee weken geleden nog met 3-
0 gewonnen van koploper de Fo-
resters dus VSV was gewaar-
schuwd. Vanaf de eerste minuut 
was VSV de bovenliggende par-
tij. Fel en geconcentreerd werd 
de tegenstander opgejaagd en 
het was dan ook niet meer dan 
logisch dat VSV de score open-
de. Een prima aanval kwam uit-
eindelijk bij Pascal Maat terecht 
die fraai de 1-0 binnenkopte.
Weer tien minuten later was het 
al 2-0. Een corner belandde ver 
bij de tweede paal en Floyd Hille 
schoot de bal in één keer uit de 
lucht in de bovenhoek. Tien mi-
nuten voor de rust leek Pascal 
Maat het duel te beslissen. Hij 
sprintte de laatste man voorbij 
en scoorde beheerst de 3-0.
Iedereen dacht ‘kat in het bak-
kie’ en rustig de wedstrijd uit-
spelen. Helaas scoorde Fortuna 
in de slotminuut van de eerste uit 
een vrije trap de 3-1. Doelman 
Ebbeling stelde zijn muur zeer 
slecht op en zodoende was het 
een koud kunstje om de hoop bij 
Fortuna levend te houden. Na de 

rust een totaal ander wedstrijd-
beeld. Fortuna pompte alle bal-
len hoog  richting VSV doel en 
VSV wist daar bar weinig tegenin 
te brengen. Deze speelstijl resul-
teerde niet in al te veel kansen 
maar VSV was de controle over 
de wedstrijd helemaal kwijt.
Het werd zelfs nog 3-2. In plaats 
van de bal resoluut weg te wer-
ken wilde Metgod zijn directe te-
genstander op zijn eigen achter-
lijn uitspelen maar dit misluk-
te jammerlijk en zijn fout werd 
direct afgestraft. Gelukkig wer-
den er hierna geen kansen meer 
weggegeven en wist Roel Pitstra 
zelfs nog heel fraai de 4-2 te ma-
ken. VSV 2 speelde ook een pri-
ma eerste helft tegen Stormvo-
gels. De Stormpieten mochten 
blij zijn dat het slechts 2-0 was 
bij de rust want VSV miste legio 
mogelijkheden op 3,4 en 5 –0.
Ook hier na de rust een totaal 
ander beeld. VSV moest ver te-
rug en door middel van twee be-
nutte strafschoppen wist Storm-
vogels nog langszij te komen. De 
partij had niet nog veel langer 
moeten duren want ander was 
de winst nog naar IJmuidenaren 
gegaan.

Peuterspeelzaal 
Olleke Bolleke

Frans Netscherlaan 4c, 2071 AZ Santpoort-Noord

Olleke Bolleke nu ook met 
verlengde openingstijden

Naar keuze 1 tot 5 ochtenden per week, van 7.30 uur tot 13.00 uur.
Flexibel: makkelijk tijdelijk meer uren.

Plezierig voor je kind, praktisch voor z’n ouders
....en de fiscus betaalt vaak flink mee!

Inschrijven voor gebruikelijke tijden kan natuurlijk ook altijd!
Kijk op www.peuterspeelzalenvelsen.nl

of bel met Mieke Groeneveld, Stichting Welzijn Velsen: 0255 – 548548 

Geef je kind speelruimte:
nu tot vijf ochtenden per week!

De peuterspeelzaal - de leukste basis voor je kind
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
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 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
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 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 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 voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis 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

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Kennemer Gasthuis locatie Noord

Druk bezochte open dag
Regio – Zaterdag was het de 
Dag van de Zorg, in dat kader 
hield het Kennemer Gasthuis lo-
katie Noord een open dag. De-
ze werd druk bezocht, veel men-
sen maakten van de gelegen-
heid gebruik en eens een kijk-
je achter de schermen te ne-
men. Er was veel belangstelling 
voor de rondleiding over de po-
likliniek en naar de operatieka-
mer, deze waren al snel volge-
boekt. Het ziekenhuis was ver-
anderd in een grote informatie-
markt, overal stonden kramen. 
Met informatie over onder ande-
re reuma, orgaandonatie, suiker-
ziekte, nierdialyse en Hiv. De kra-
men met informatie over borst-
kanker en borstvoeding stonden 
gezusterlijk naast elkaar. ,,Wat is 
een PAAZ-afdeling?’’, wil Isabel 
(10) uit Velserbroek van de ver-
pleegkundige achter die kraam 
weten. ,,PAAZ staat voor Psychi-
atrische Afdeling Algemeen Zie-
kenhuis. Bij ons komen mensen 
die in de war zijn’’, vertelt ze. ,,Wij 
leren ze weer nadenken en ont-
spannen. Ze kunnen ook kleien 
en sporten.’’ Het echtpaar Wubs 
uit IJmuiden loopt rond met bei-
de dochters. De jongste komt 
regelmatig bij oogarts Hupsch 
(,,Een kundige arts, super met 
kinderen, ze neemt alle tijd voor 
ze’’). Zij vinden het interessant 
om nu eens verder te kijken dan 

de wacht- en de spreekkamer 
van de arts. Jennifer (18) uit Vel-
serbroek is vorig jaar uitgeloot 
voor de studie geneeskunde, dit 
jaar gaat ze het weer proberen: 
,,Ik help graag mensen en het zit 
in de familie.’’ Haar moeder, Lies-
beth Wessel, ondersteunt als ms 
en parkison verpleegkundige de 
reumatoloog. ,,Dit is een heerlijke 
werkplek. Heel licht en overzich-
telijk’’, vertelt ze. ,,Het is niet zo 
groot, ik ken iedereen hier.’’ Een 
mevrouw krijgt van de plastisch 
chirurg uitleg over het wegne-
men van de onderkin. Hij vouwt 
zijn handen om haar gezicht en 
trekt demonstratief de huid naar 
haar oren. Een lange rij kinderen 
staat te wachten voor de knuf-
felpoli.
Larissa (6) uit Haarlem is net aan 
de beurt met pop Hans. ,,Hij is 
gevallen toen hij aan het rennen 
was en heeft nu zijn been ge-
broken’’, vertelt ze. De verpleeg-
kundige geeft Hans een spuitje. 
,,Hou zijn hand maar vast, want 
dit doet misschien wel een beet-
je pijn’’, zegt ze. Hans krijgt een 
dik verband om zijn been en 
Larissa is tevreden. Een moe-
der schrikt van de rij. ,,Kom, we 
gaan’’, zegt ze tegen haar doch-
ter, die een beer onder haar arm 
heeft geklemd. ,,We plakken er 
thuis wel een pleister op.’’ (Car-
la Zwart)

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 31 maart 
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-

lijke voeten. Mensen met voet-
klachten en daaruit voortvloei-
ende rugklachten zijn enthousi-
ast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuur-
lijke wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden worden 
krachtiger en een goede door-
bloeding wordt bevorderd.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich gratis laten infor-
meren over deze Zweedse uit-
vinding. Afspraak maken? Bel 
0255--511117.
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Noord.
Palmpaasstok maken in De 
Bolder, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Van 14.30 tot 16.30 uur.
Bingo- en loterijmiddag in ca-
fé Kamperduin, Bik & Arnoldka-
de IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Clinic EHBO voor paarden op 
manege De Groene Heuvel in 
Velsen-Zuid. Aanvang 18.00 uur.
Muzikale en meditatieve ves-
per in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan 67 Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur.
Excursie Nachtwachter. Verza-
melen 19.00 uur bij voordeur van 
Bezoekerscentrum De Zand-
waaier in Overveen. Aanmelden 
verplciht via www.npzk.nl.
De Veste speelt ‘Kaartjes uit 
Londen’ in het Polderhuis in Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur.
Hollandse avond met optre-
dens van Frans Zeilmaker en 
John Eelting in De Griffioen in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mart Rietman in ‘Een Nieuwe 
Leven’. Aanvang 20.15.
Live optreden Soul Brothers 
met dj Dennis & Peter. Aanvang 
20.30 uur. Zeewegbar, Zeeweg 
IJmuiden.
Ledenvergadering Harddrave-
rij in Muziekcentrum Soli. Aan-
vang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kamps & Kamps. Aan-
vang 20.30 uur.
Voorronde IJmond Popprijs 
2010 in Café Cmille in Beverwijk. 
Aanvang 20.30 uur.
2Generations in de Philharmo-
nie Haarlem.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
The Opposites & Gers en De 
Joelito. 20.30 uur. Toegang 12,-
. Café: Haarlem Reggae Move-
ment. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Club Colombo. 
22.00-03.00 uur. Toegang 10,-
/12,50. Vanaf 16 jaar.

Zondag 28 maart
Mego Lente Snuffelmarkt van 
10.00 tot 16.30 uur, Kennemer 
Sportcenter, IJsbaanlaan 4a in 
Haarlem.
2-seizoenen Lente-wandeling 
in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. Van 10.00 tot 13.00 
uur. Vertrek bij ingang Panne-
land in Vogelenzang.
Religieuze bijeenkomst door 
ds. Corrie Jacobs in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.
Muzenforum in Gemeentehuis 
Bloemendaal. Aanvang 11.45 
uur.
Open Droomboomdag van 
12.00 tot 17.00 uur. Surina-
mestraat 1a in Santpoort-Noord.
Gratis koffieconcert in Vil-
la Westend, Westbroekerplas in 
Velserbroek. Optreden Swing-
Station en Nortada. Aanvang 
12.30 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Felison Brass & IJmui-
der Harmonie, ‘Brass meets Har-
monie’. Aanvang 14.00 uur.
Excursie bijzonder bomen op 
Landgoed Elswout. Vertrek 14.00 
uur bij de witte bank achter de 
poort van Elswout. 
Stadsschouwburg Velsen: Ro-
mantische balletklassieker ‘Gi-
selle’. Aanvang 14.30 uur.
De Veste speelt ‘Kaartjes uit 
Londen’ in het Polderhuis in Vel-
serbroek. Aanvang 14.30 uur.
Poëtische fado’s van Qua-
tro Ventos in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Trio Kokako in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Oecumenische viering in de 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 
in Heemskerk. Aanvang 15.00 
uur.
Passieviering in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 
19.15 uur.
In Touch uit Velserbroek en de 
Ichthuskerk organiseren een ge-
zamenlijke Jeugdkerk in de Ich-
thustburcht, Fahrenheitstraat 37 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: MZK presenteert The Great 
Trans Atlantic Big Band Battle. 
20.00 uur. Toegang 5,-.

Maandag 29 maart

Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.

Dinsdag 30 maart
 

Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.
Informatieavond over alco-
hol en drugs in basisschool De 
Hoeksteen in Velserbroek. Van 
19.00 tot 21.30 uur. Informatie: 
023-5388830.

Woensdag 31 maart

Herdenking Oud-Indiëgangers 
op begraafplaats Duinhof, Zee-
weg/Slingerduinlaan IJmuiden. 
Aanvang 10.45 uur bij de aula 
van de begraafplaats.
Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.
Informatiemiddag voor gebrui-
kers van gehandicaptenvoertui-
gen in buurthuis De Veste, Ves-
tingplein Velserbroek. Van 13.30 
tot 16.30 uur.
De Zonnebloem organiseert 
i.s.m. basisschool De Hoeksteen 
een spellenmiddag voor ouderen 
en jong en oud gehandicapten 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Jaarvergadering Stichting 

Donderdag 25 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
Lenette van Dongen met ‘Nikè’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anoukvandijk DC 
‘Wowwowwonder in me’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met dj Paullie & Co. 
24.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar, studenten gratis. 
Café: Believo. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 26 maart
Opening expositie Klaartje Pan-
der in het KVSA, Felison Termi-
nal, Sluisplein 55 in IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
COV IJmuiden brengt Matthäus 
Passion in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mart Rietman in ‘Een Nieuwe 
Leven’. Aanvang 20.15.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Luzazul. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Spektrum XL, Futu-
rebound. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Daisy Cools en Vetpot. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 maart

Welvaartsmarkt de Roestige 
Pot, Eenhoornstraat 4 IJmuiden. 
Van 09.30 tot 13.00 uur.
Kinderkermis op basisschool 
Het Kompas, Stephensonstraat 
70a in IJmuiden. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
Paasexpositie Museumboer-
derij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek, tele-
foon 023-5376227. Geopend van 
11.00 tot 18.00 uur.
Nationale Organizing Dag. 
Tussen 11.00 en 15.00 kan men 
terecht bij Irma, Professional Or-
ganizer voor vragen over time-
management en het op orde 
brengen en houden van huis 
en/of werkplek.
Open Droomboomdag van 
12.00 tot 17.00 uur. Surina-
mestraat 1a in Santpoort-

Dorpsraad Driehuis in De Drie-
hoek, Driehuizerkerkweg 34a in 
Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Gemeenschap met 
‘Jij en Ik’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 1 april

Paasexpositie Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek, telefoon 023-
5376227. Geopend van 11.00 tot 
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Precious’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Mad Manousch en Ka-
lio Gayo. 20.30 uur. Toegang 10,-. 
Van 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Wat is
er te 
doen

Driehuis - Op het Ereveld van 
begraafplaat Duinhof aan de 
Zeeweg/Slingerduinlaan zal 
woensdag 31 maart de jaarlijk-
se herdenking van de in voor-
malig Nederlands/Indië achter-
gebleven veertien Indië-militai-
ren worden gehouden. Na een 
toespraak door één van de be-
stuursleden volgt de kransleg-
ging door B & W en door de oud-
Indiëgangers. De herdenking be-
gin om 10.45 uur bij de aula van 
de begraafplaats met een stil-
le tocht en wordt afgesloten met 
een kopje koffie in de aula. Meer 
informatie: S. Wolthuizen, tele-
foon 0255-515057 of stef.wolt-
huizen@planet.nl.

Herdenking
Indiëgangers

Exotisch, muzikale 
smeltkroes in WT
IJmuiden - Kenners weten het 
allang, de ster van de Portugees-
Nederlandse band Luzazul is 
alsmaar rijzende. Luzazul brengt 
vrijdag 26 maart om 20.30 uur 
een lentefrisse mix van Portuge-
se fado, relaxte Braziliaanse me-
lodieën, spetterende flamenco, 
Afrikaanse feel en groovy en or-
ganische beats in het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257. 
Middelpunt is het zoetgevoois-
de timbre van zangeres Magda 
Mendes. Ze wordt omringd door 
een groep met een ijzerster-
ke live reputatie, onder wie fla-
menco gitarist Alain Labrie (on-

der andere Da Gaia, Labryenco), 
percussionist Udo Demandt (on-
der andere Monsieur Dubois, Pri-
mos del Norte), op Wurlitzer pia-
no toetsenist Emiel van Rijthoven 
(onder andere Sensual) en mul-
ti-instrumentalist en tevens op-
richter Martijn Morselt die ve-
le composities en arrangemen-
ten voor zijn rekening nam. Het 
resultaat: een warmbloedig en 
passievol geluid dat zowel oor-
spronkelijk als eigentijds klinkt. 
Luzazul behoort tot het beste dat 
de wereldmuziek op dit moment 
te bieden heeft. Zie ook www.lu-
zazul.nl.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘luzazul’ op 26 maart 

2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Formulierenbrigade Velsen
Langdurigheidstoeslag
IJmuiden - De langdurigtoeslag 
is een vorm van bijzondere bij-
stand voor personen van 21 tot 
65 jaar. De toeslag is bedoeld 
voor huishoudens die langdu-
rig (tenminste 36 maanden) zijn 
aangewezen op een inkomen op 
het minimum. Hoe hoog die in-
komensgrens is hangt af van uw 
woon-en leef situatie.
Per twaalf maanden kan iemand 
maar één keer recht hebben op 
een langdurigheidtoeslag. Wat 
zijn de voorwaarden voor een 
langdurigheidstoeslag?
Voor een langdurigheidtoeslag 
gelden in ieder geval de volgen-
de voorwaarden: U bent 21 jaar 
of ouder, maar niet ouder dan 
65; U bent volgens de gemeen-
te niet in staat met werk een ho-
ger inkomen te krijgen; U bezit 
niet méér vermogen dan u voor 
de bijstand mag hebben; 

En u ontving voor de afgelopen 
periode van twaalf maanden niet 
eerder een langdurigheidtoe-
slag.
De Formulierenbrigade Velsen 
kan kijken of iemand in aan-
merking komt en biedt onder-
steuning bij het aanvragen. Ver-
der kijken zij naar waar men mo-
gelijk nog meer recht op heeft. 
Maak gewoon even een af-
spraak, via de telefoon of com-
puter. Even langskomen kan na-
tuurlijk ook altijd, lukt dat niet 
dan komen de consulenten van 
de Formulierenbrigade Velsen 
aan huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer:  
0255-533885. E-mail: formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2.
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 26 maart: koninginnen-
soep, spitskool met kipfilet en 
gemengd fruit met slagroom toe. 
Woensdag 31 maart: Chinese 
kippensoep, rode kool met ha-
chee en appelmoes, vruchtenvla 
toe. Vrijdag 2 april (Goede Vrij-
dag): groentesoep, Hongaarse 
zuurkook en bitterkoekjesvla als 
dessert.
Paaskienavond op donderdag 
25 maart, zaal open om 19.40 
uur. Entree 1,00 euro, kaartjes 
vanaf 15 maart te koop.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Het Wijksteunpunt is geslo-
ten op zondag 4 april, maandag 
5 april alleen voor gasten van de 
paasbrunch geopend. Vrijdag 30 
april, donderdag 13 mei (Hemel-
vaartsdag) en beide Pinksterda-
gen ( 23 en 24 mei). Maandag 31 
mei t/m 6 juni i.v.m. vernieuwen 
van het plafond en verlichting.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Reserveren maan-
dag tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Paas-in maandag 5 april van 
12.00 tot 15.30 uur met muziek 
van Wim Schindler. Kaarten à 
7,50 verkrijgbaar aan het buffet.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.
Expositie Henk Hofstede met 
schilderijen van onder andere 
dieren. Tot en met 12 april.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Open tafel in het Terras, Roos 
en Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Elke woensdag vanaf 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden op 
maandag morgen bij het Terras 
of via 023-5396962. 
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag houtbewer-
king. Kosten hiervoor 10 euro per 
maand. Inlichtingen bij Herman 
Holt, telefoon 06-31311053. De 
heer Armand van der Ven, tele-
foon 06-13842555, kan alles ver-
tellen over de computercursus, 
(75 euro voor 10 lessen). Creatief 
aan de gang met kaarten maken 
en scrapbooken, Carrie Nupoort, 
telefoon 06-12650716. Verder 
kan er ook nog gedart worden in 
klein competitieverband. Kosten 
7,50 euro per maand.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Bingo donderdag 1 april van 
13.30 tot 16.30 uur.

IJmuiden - Om een nieuwe ge-
neratie Velsense toptalenten met 
de x-factor nu al een kans te 
geven zich optimaal te ontwikke-
len, organiseerden het Witte The-
ater, de Stadsschouwburg Vel-
sen en het Kunstencentrum Vel-
sen de afgelopen maanden het 
‘Vistival 2010’. Meer dan vijftig 
acts op vier Velsense middelba-
re scholen streden voor een fel-
begeerde plaats tijdens de sen-
sationele finale gala-avond op 
dinsdag 16 maart in de Stads-
schouwburg Velsen. Na twee 
spannende voorrondes in januari 
in het Witte Theater waren er uit-
eindelijk zes acts overgebleven. 
Deze winnaars van de voorron-
des hebben de afgelopen maan-
den tijdens masterclasses bege-
leiding gekregen van professio-
nele artiesten, waaronder Har-
ry Slinger en Margriet Eshuijs, 
om hun act te perfectioneren. 
Seaport TV maakte van deze fi-
nale-avond een registratie. Com-
pleet met interviews en een kijk-
je achter de schermen is deze 
exclusieve uitzending te zien op 
zaterdag 27 en zondag 28 maart 
om 15.00 en 19.00 uur, dinsdag 
30 maart om 19.00 uur, woens-
dag 31 maart om 15.00 uur en 
vrijdag 2 april om 19.00 uur. 

Finale ‘Vistival’ 
op Seaport TV

Gezamenlijke 
jeugdkerk
Velsen - Zondag 28 maart orga-
niseert In Touch uit Velserbroek 
in samenwerking met Ichthus-
kerk in IJmuiden een gezamen-
lijke jeugdkerk. Het thema van 
deze dienst is ‘Bob jij of bob ik?’ 
Naast deze leuke titel is het ook 
een beetje een geheimzinnige ti-
tel, en dat was nu net de bedoe-
ling! Nieuwsgierig? Een tipje van 
de sluier: het heeft in ieder ge-
val te maken met de vraag, jij of 
ikzelf? En ‘bobben’ in het ver-
keer heeft ook te maken met 
verantwoordelijkheid. Dit thema 
wordt door de themagroep van 
In Touch en onze spreker, Leon 
Rasser, op een leuke manier uit-
gewerkt. De gezamenlijke jeugd-
kerk zal worden gehouden in de 
Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 
37 in IJmuiden. Iedereen die zich 
jong voelt is welkom vanaf 19.00 
uur, om 19.30 uur zal de dienst 
beginnen.

NL DOET bij voetbal-
vereniging RKVV Velsen
IJmuiden - De vrijwilligersco-
ordinatoren van de voetbalver-
eniging RKVV Velsen hebben in 
het kader van NL DOET een be-
kende Velsenaar benaderd. NL 
DOET is de grootste vrijwilligers-
actie in Nederland welke onder-
steund wordt door het Oranje 
Fonds. Afgelopen weekend werd 
heel Nederland opgeroepen vrij-
willigerswerk te doen. RKVV Vel-
sen heeft een beroep gedaan op 
het vrijwilligershart van Robert te 
Beest, lijsttrekker van het CDA.

Robert reageerde heel erg en-
thousiast en meldde zich zater-
dag om 9.30 uur in de kantine 
om daar zijn handen uit zijn mou-
wen te steken. Samen met Erica 
Kroon en Ester Booman heeft hij 
de koffie en snoep verkoop voor 
zijn rekening genomen.
RKVV Velsen bedankt alle vrijwil-
ligers voor hun hulp en inzet! En 
in het kader van NL DOET be-
danken zij Robert te Beest voor 
zijn zeer sportieve reactie en 
deelname!

Klaartje Pander met 
expo Rondom Water
IJmuiden - In de tentoonstel-
ling Rondom Water IJmuiden  
2010 laat Klaartje Pander een 
serie schilderijen en lino’s zien 
met als centrale onderwerpen de 
jacht-, de industriële en de vis-
sershavens van IJmuiden, en het 
verslepen van grote zeesche-
pen over het Noordzeekanaal. 
Het zijn grote doeken met onver-
wachte perspectieven, een blik 
op IJmuiden via de penseel van 
de kunstenares.
Het geëxposeerde werk is geba-
seerd op de persoonlijke achter-
grond van de kunstenaar, zij is 
opgegroeid op een tjalk. Zo ont-
stond haar passie voor het leven 
op en rond het water. 

De expositie vindt plaats op een 
ongebruikelijke (kunst)locatie, 
namelijk de Felison terminal van 
KVSA. De locatie in combinatie 
met en het karakter van het werk 
resulteerde als vanzelfsprekend 
in de samenwerking tussen de 
KVSA en Klaartje Pander. Kunst, 
interesse in havengebieden en 
ondernemerschap gaan hier 
hand in hand. Locatie: KVSA, Fe-
lison Terminal, Sluisplein 55 in 
IJmuiden op 27 en 28 maart van 
12.00 tot 17.00 uur. De opening 
is vrijdag om 16.00 uur, door de 
burgemeester van Velsen Franc 
Weerwind. Informatie over het 
werk van Klaartje Pander: www.
klaartjepander.nl.

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben dinsdagochtend een 
snelheidscontrole gehouden op 
de N208. Tussen 08.45 en 12.00 
uur zijn 2408 voertuigen gecon-
troleerd. Hiervan reden er 12 
sneller dan de toegestane 70 
km per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 91 km per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.
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Musical centraal bij Soli
IJmuiden - Zaterdagavond was 
er een optreden van muziekver-
eniging Soli in de Stadsschouw-
burg Velsen, waarbij de musical 
centraal stond. Vlak voor aan-
vang van het concert speelden 
de leerlingen van de Opstapklas 
en de Samenspelklas in de foy-
er, onder leiding van Heleen van 
Wolferen. Het concert werd ge-
opend door de Slagwerkgroep 
onder leiding van instructeur Jil-
le Visser. Speciale lichteffecten 
zorgden door een bijzonder op-
treden. Daarna was het podium 
voor het Opleidingsorkest, diri-
gent Henk Veldt stond voor dit 
orkest. Zij speelden onder ande-
re stukken uit Tarzan en The Li-
on King. Deze jonge muzikan-
ten kunnen ook goed zingen: dit 
was te horen bij het lied ‘Tell me 
more’ uit de musical Grease. Ooit 
had Soli een drumfanfare die be-
stond uit tamboers en blazers. 
Ze speelden marsrepertoire, niet 
echt meer van deze tijd. Er wa-
ren nog maar negen leden. Er 
werd besloten om als Klein Or-
kest lichtere muziek te gaan spe-
len en dit bleek een goede zet. 
,,Ze mogen wel op zoek gaan 
naar een andere naam, want met 
35 muzikanten zijn ze geen klein 

orkest meer’’, aldus spreekstal-
meester Eelco Graafsma. Onder 
leiding van Jos Heutmekers liet 
dit orkest onder meer nummers 
uit Miss Saigon en Hairspray ho-
ren. Na de pauze genoot het pu-
bliek van een optreden van het 
Harmonieorkest onder leiding 
van dirigent Vincent van den Bij-
laard. Zij brachten liederen uit de 
wat oudere musicals ten gehore, 
zoals West Side Story en Fiddler 
on the Roof. Mensen uit het pu-
bliek zongen de bekende num-
mers al gauw mee. De majoret-
tes van Soli en leerlingen van 
Balletstudio Jolein maakten met 
hun wervelende optredens het 
plaatje compleet. De drie orkes-
ten waren ook begeleidingsor-
kest voor de muzikale verrassing 
van die avond: Mara Sophie, ar-
tiestennaam voor de Haarlem-
se zangeres Sophie Peelen. Een 
dame met een fantastisch stem-
geluid. Zij zong ook in de finale, 
waarbij alle geledingen van So-
li aantraden: een potpourri uit de 
musical The Sound of Music.
De teksten werden in de zaal uit-
gedeeld en het publiek zong uit 
volle borst mee. Een leuke afslui-
ting van een prima concert. (Car-
la Zwart) 

100 jaar scouting
Zeeverkennersgroep 
Nannie van der Wiele
Velsen - In 2010 viert Scouting 
Nederland het 100-jarig bestaan 
van scouting in Nederland. De 
vijf scoutinggroepen in Velsen 
vieren dit met een gezamenlijke 
activiteit op 10 april: de Scout-it-
Out. Om te laten zien dat scou-
ting na 100 jaar ook in onze ge-
meente nog springlevend is zul-
len alle vijf de groepen zich de 
komende weken in deze krant 
presenteren. Vandaag de beurt 
aan zeeverkennersgroep Nannie 
van der Wiele uit IJmuiden.
Zeeverkennersgroep Nannie van 
der Wiele is ontstaan uit de St. 
Martinusgroep. Deze landscou-
ting groep werd in 1969 om-
gezet naar een waterscouting 
groep. De naam van de groep is 
ontleend aan de sleepbootkapi-
tein Nannie van der Wiele. Van 
der Wiele was voor vele IJmuide-
naren een legendarische figuur, 
die in 1913 tijdens een vliegende 
storm onder ongelooflijk moeilij-
ke omstandigheden 75 mensen 
wist te redden van het stoom-
schip Eastwell, dat op de Noor-
derpier van IJmuiden was gesla-
gen. Hij is in 1919 met zijn schip 
ten onder gegaan en verdron-
ken.
In 2010 zijn de jongens en meis-
jes in de leeftijd 7 tot en met 18 
jaar elke zaterdag actief op of 

rond het water. De jongste kin-
deren, van 7 tot 10 jaar, genaamd 
Dolfijnen, beleven allerlei leuke 
avonturen. Ze gaan roeien in hun 
eigen bootje ‘Anna’ leren kno-
pen maken, maken een speur-
tocht, gaan soms zeilen, bakken 
hun eigen brood of zingen lied-
jes rond een kampvuur.
De zeeverkenners, van 10 tot 
15 jaar, gaan zomers veel zei-
len. Het hoogtepunt van het jaar 
is het 14-daagse zomerkamp. 
We kamperen dan op een wei-
land en maken trektochten, gaan 
zwemmen in de meren, doen aan 
sport, hebben ‘s avonds gezelli-
ge spellen en nog veel meer.
In de winter gaan de boten het 
water uit. Iedere bak knapt dan 
zijn eigen boot op in onze lood-
sen: bikken, schuren, schilderen 
, enz. In de winter is er ook tijd 
voor excursies, theorielessen en 
knopenwerk en spelen op het 
land.
De Wilde Vaart-leden zijn tussen 
de 15 en 18 jaar oud. Zij verzin-
nen hun eigen programma on-
der begeleiding van een van de 
leiders van de groep. Regelmatig 
trekken zij er zelfstandig op uit 
om andere omgevingen te ver-
kennen of om kennis te maken 
met andere scoutinggroepen. 
Zie ook www.nannievdwiele.nl.

Cursus zumba bij RKGV
IJmuiden -  Op 1 april is er weer 
een cursus zumba bij RKGV in 
de Heerenduinzaal, Heerenduin-
weg 41 in IJmuiden, tegenover 
het zwembad, de ingang is tus-
sen scholen Het Kompas en De 
Vuurtoren. De zumba cursus be-
staat uit tien lessen en kost 52,50 
per persoon, te voldoen per au-
tomatische incasso.  
Bianca van Veen  geeft al een 
aantal jaren les bij de RKGV. Zij 
doet dit met heel veel plezier. 
Een jaar geleden ontdekte zij de 
nieuwste Zuid- Amerikaanse ra-
ge, zumba. Zumba is een workout 
waar je vooral vrolijk van wordt. 
Zumba is warm, levendig, spor-
tief en voor iedereen toeganke-
lijk. Het is geïnspireerd door de 
Latijns-Amerikaanse dans zoals 

salsa, merenque, cumbia, coun-
try, bellydance, reggaeton, hip-
hop, mambo, rumba en flamen-
co. 
Het is een workout om lekker met 
je lijf bezig te zijn. Je zult tijdens 
een workout vet verbranden, 
spieren opbouwen en je condi-
tie verbeteren. Maar het belang-
rijkste van zumba is plezier. De 
heerlijke muziek en de verschil-
lende tempo’s maken zumba al-
tijd afwisselend. Naarmate de 
tijd vordert zul je je lijf leren los-
laten waardoor je sexy bewegin-
gen leert te maken en alles leert 
los te schudden.
Bianca heeft veel zin in de nieu-
we cursus.  Dus denk: zumba, 1 
april om 19.00 uur. Opgeven kan 
via www.rkgv-velsen.nl.

Filmdiner ‘Bride Flight’
IJmuiden - Op zaterdag 17 april 
kunnen filmliefhebbers in Thalia 
smullen van de romantische Ne-
derlandse speelfilm ‘Bride Flight’. 
Het diner zal zoals gebruikelijk 
worden vertoond in combinatie 
met een drie gangenmenu, ge-
serveerd aan uw eigen tafel voor 
het grote witte doek.
Om te ontsnappen aan het naoor-
logse klimaat van Nederland en 
om een nieuw begin te maken in 
hun jonge leven emigreren Mar-
jorie, Ada en Esther in 1953 naar 
Nieuw-Zeeland. Vol van dromen 
en verlangens over liefde, geluk 
en succes reizen ze hun verloof-
des achterna. Aan boord van de 
vlucht ontmoeten de drie meiden 
de jonge Frank. Hij heeft plannen 
om als wijnboer fortuin te ma-
ken. Hij is aantrekkelijk, anders 
dan hun Nederlandse verloofdes 
en een vrij man. Ieder voor zich 
voelen de vrouwen zich tot hem 
aangetrokken maar ze beseffen 

nog niet dat de ontmoeting gro-
te gevolgen heeft voor de rest 
van hun nieuwe leven. Zaterdag 
17 april, aperitief 19.00 uur, aan-
vang 19.30 uur. Toegang 44,50 
euro inclusief aperitief, film, drie 
gangenmenu en koffie. Reserve-
ren? Bel 0255-514217. Zie ook 
www.thaliatheater.nl.

Pasen in De 
Droomboom
Santpoort-Noord - De droom-
boom aan de Surinamestraat 1a 
opent aanstaand weekend weer 
haar deuren. Achter de groe-
ne poort staat alles in het teken 
van Pasen. Deze maand hebben 
Martine van der Heijde en Eli-
sabeth Elders speciaal de leuk-
ste  tafel- en takversieringen, 
kippen, hazen en eieren bij el-
kaar gezocht. ,,Jammer eigen-
lijk dat Pasen maar twee dagen 
duurt, maar gelukkig hebben we 
ook nieuwe memoborden, meu-
beltjes en andere sfeermakers.’’ 
Kom dus naar de Droomboom 
om eieren te zoeken of om an-
dere gezelligheid in huis te ha-
len. Bezoekers zijn welkom op 
zaterdag 27 en zondag 28 maart 
tussen 12.00 en 17.00 uur bij De 
Droomboom voor de mooiste 
meubeltjes, verlichting, poppen-
bedjes, brocante, memoborden 
en veel ander verrassends. Be-
zoekers zullen frisse en vrolijke 
spullen aantreffen met het oog 
op het voorjaar. Exclusief is ook 
de prachtige kinderkleding van 
Whiskers on Kittens. Terwijl be-
zoekers kijken naar de leukste 
spulletjes, bieden Martine en Eli-
sabeth iedereen graag iets lek-
kers aan. ,,Neem vooral je por-
temonnee mee, want er zijn be-
slist leuke cadeautjes te vinden 
en helaas heeft de Droomboom 
nog geen pin.’’ Het blijft niet bij 
dit weekend, voortaan is De 
Droomboom om de maand ge-
opend met steeds en ander the-
ma en nieuwe, originele sfeer-
makers. Op www.dedroomboom.
nl staan de data vermeld. Meer 
weten? Bel 06-13450152 of 06-
28414775.

IJmuiden - Vorige week woens-
dag rond 20.00 uur is een grote 
etalageruit van een winkel in de 
Lange Nieuwstraat vernield. Poli-
tiemensen hebben gezocht naar 
een dader maar deze niet gevon-
den. Er is niets weggenomen uit 
de etalage. De politie stelt een 
onderzoek in en vraagt mogelij-
ke getuigen contact op te nemen 
via 0900-8844.

Etalageruit
vernield
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Rabobank Lenteborrel
Velsen - De Lenteborrel van Ra-
bobank Velsen en Omstreken is 
na 15 jaar uitgegroeid tot een 
ware traditie. Maandag waren 
veel bestuurders van verenigin-
gen en stichtingen aanwezig in 
zaal De Wildeman te Santpoort 
om van gedachten te wisselen 
met medebestuurdersleden van 
andere organisaties, hun Ra-
bobank-contactpersoon en een 
aantal ledenraadsleden van de 
bank.  
Directievoorzitter Franca van 
Winkel opende de bijeenkomst 
en informeerde de gasten on-
der meer over het Coöperatie-
fonds van Rabobank Velsen en 
Omstreken dat maatschappe-
lijke activiteiten in de regio sti-
muleert. Vervolgens gaf het ge-
zelligheidskoor de Delta Singers 
een mooi optreden. Tevens vond 
de officiële overhandiging plaats 
van de bijdrage uit het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Vel-
sen en Omstreken aan de Del-
ta Singers voor de aanschaf van 
geluidapparatuur. Hiermee kun-
nen zij zich professionaliseren 
en mensen blijven amuseren. 
Als klap op de vuurpijl gaf Franc 
Weerwind, de burgemeester 
van gemeente Velsen een toe-
spraak, waarin hij aangaf dat de 
gemeente veel lof heeft voor de 
stichtingen en verenigingen en 
de vele vrijwilligers, die zich in-
zetten voor de samenleving. Zo-
als hij zei: ,,Zij zijn de smeerolie 
van de samenleving.’’
Om juist in deze moeilijke tijden 
het verenigingsleven aan te moe-
digen, hebben directievoorzitter 

Franca van Winkel en teamleider 
Bedrijvenadvies Aaron Pool (zie 
foto), drie waardecheques van 
250 euro verloot. De eerste waar-
decheque ging naar Dschen Dui. 
Deze vereniging won ook een 
tweede cheque, maar heeft deze 
prijs geschonken aan Stichting 
Lourdesgroep Santpoort, wat 
natuurlijk erg sportief was. Voet-
balvereniging SV Terrasvogels is 
de andere vereniging die het be-
drag tegemoet kan zien.
Verenigingen en stichtingen kon-
den ook gebruik maken van de 
‘zeepkist’, die speciaal voor de-
ze avond was neergezet. Onder 
andere Nel Willenbroek maak-
te hier als ledenraadslid gebruik 
van en benadrukte nog eens de 
functie van de ledenraadsleden. 
Zij staan altijd open voor signa-
len van de overige leden van de 
bank.
René Boudri van Zanggroep Voi-
ces, die als vereniging vorig jaar 
de waardecheque in ontvangst 
mocht nemen, gaf te kennen dat  
de zanggroep zich door de bij-
drage verder heeft kunnen pro-
fessionaliseren en hiervoor erg 
dankbaar is.
Na afloop waren de aanwezigen 
in de gelegenheid om onder het 
genot van een drankje elkaars 
ervaringen te delen en te net-
werken.
Wilt u als vereniging of stichting, 
die lid is van Rabobank Velsen 
en Omstreken, gebruik maken 
van het Coöperatiefonds? Kijk 
dan op www.rabobank.nl/velsen, 
bekijk de voorwaarden en down-
load het aanvraagformulier.

Tweetrapstestament
gesignaleerd bij Radar
IJmuiden - Sinds de uitzending 
van het TROS-progamma Ra-
dar op 1 maart wordt Notaris-
huis IJmond veel gebeld met het 
verzoek om zogenaamde twee-
trapstestamenten op te maken.
De strekking van deze testamen-
ten is kortgezegd, dat de langst-
levende echtgenoot tot enig erf-
genaam wordt benoemd en de 
kinderen pas erven bij het over-
lijden van de langstlevende. De 
tweetrapsmaking is vooral van 
belang voor de afwikkeling van 
de nalatenschap bij overlijden 
van de langstlevende en biedt de 
kinderen de mogelijkheid om bij 
het overlijden van ieder van de 
ouders van hun vrijstelling voor 
de erfbelasting gebruik te kun-
nen maken. Zo kan er per kind 
twee keer 19.000 euro in minde-
ring worden gebracht op het be-
drag waarover erfbelasting moet 
worden betaald.
,,Het is niet altijd gezegd dat cli-
enten ook direct tweetrapstes-
tamenten moeten maken,’’ al-
dus Eric Ros. ,,Daarom nodigen 
wij de cliënten uit op kantoor en 
kijken wij aan de hand van de fi-
nanciële situatie van de cliën-

ten samen naar de (fiscale) ge-
volgen van eventueel bestaan-
de testamenten of de uitwerking 
van de wet indien er geen tes-
tamenten zijn. Daarna kijken wij 
naar de (fiscale) gevolgen van 
twee-traps testamenten, zodat 
er een weloverwogen keuze ge-
maakt kan worden. Daarnaast 
zijn er ook nog andere mogelijk-
heden om erfbelasting te bespa-
ren, zoals het doen van schen-
kingen op papier.
Wilt u meer informatie over de-
ze vorm van testamenten of wilt 
u dat men bij Notarishuis IJmond 
eens naar uw huidige testamen-
ten kijkt, dan bent u van harte 
welkom voor een gratis oriënte-
rend gesprek op het kantoor. U 
kunt tijdens kantooruren bellen 
voor een afspraak. U kunt ook 
naar het inloopspreekuur komen 
op donderdagavond tussen 18.00 
en 20.00 uur in de bibliotheek 
van Velserbroek. Vragen en wen-
sen kunnen worden geïnventari-
seerd, waarna men de mogelijk-
heden samen doorneemt. No-
tarishuis IJmond, Dokweg 31 in 
IJmuiden, telefoon 0255-547500 
en e-mail ijmuiden@nhij.nl.

Eerste
geslaagden 
bromfietsop-
leiding Animo
Regio - Maandag 15 maart was 
het dan ook in Haarlem eindelijk 
zover: de eerste bromfiets prak-
tijkexamens bij het CBR. Die dag 
werden er door het CBR 6 exa-
mens van verschillende rijscho-
len afgenomen. Vóóraf was via 
alle media duidelijk gemaakt dat 
het hier om een ‘laagdrempelig’ 
examen zou gaan. Maar gebleken 
is ondertussen dat het bromfiets-
examen gewoon een volwaar-
dig examen is waarbij een kandi-
daat moet laten zien dat hij of zij 
zich in het verkeer veilig en ver-
antwoord kan bewegen. Dat nog 
niet iedereen dit begrijpt blijkt uit 
de resultaten van de eerste exa-
mendagen: ongeveer 1 op de 3 
examenkandidaten was niet vol-
doende voorbereid en dus gezakt 
voor het praktijkexamen. Fur-
kan Can beet als bromfiets leer-
ling bij Rijschool Animo-Nr.1 het 
spits af en slaagde! Nadat Fur-
kan met nul fouten voor zijn the-
orie-examen was geslaagd heeft 
hij bij Rijschool Animo-Nr.1 vier 
praktijklessen van elk 45 minuten 
gehad. Furkan: ,,Voordat ik mijn 
eerste les had, dacht ik dat ’t al-
lemaal wel mee zou vallen. Wat 
viel dat tegen zeg; Nooit geweten 
dat je als bromfietser op zoveel 
dingen moet letten, er gebeurt 
in korte tijd zoveel om je heen. 
Deze vier lessen had ik echt no-
dig want ik begrijp nu tenminste 
hoe kwetsbaar je als bromfietser 
bent in het verkeer. Ik kreeg zelfs 
een compliment van de exami-
nator omdat mijn kijktechniek zo 
goed was.’’ Bij Rijschool Animo-
Nr.1 ben je zeker van een per-
fecte opleiding en begeleiding. 
Al bijna 30 jaar staan de instruc-
teurs van deze rijschool klaar om 
hun leerlingen niet alleen naar 
het examen te leiden maar ook te 
zorgen dat hun leerlingen tot ver 
in de toekomst veilig van en naar 
huis komen. Tip: kijk, vóórdat je 
blindelings op een advertentie 
van een rijschool reageert, eens 
op www.rijschoolgegevens.nl, en 
vergelijk eens de slagingsper-
centages van de diverse rijscho-
len. Rijschool Animo-Nr.1, Steen-
bokstraat 37 in Haarlem-Noord, 
telefoon 023-5254509. Zie ook 
www.animo-nr1.nl.

Bankoverval Velserbroek
Velserbroek - De politie on-
derzoekt de gewapende overval 
op het filiaal van de Rabobank 
op de Velserbroekse Dreef op 
woensdag 17 maart rond 11.45 
uur. De daders zijn na de over-
val op een brommer of scooter 
weggevlucht in de richting van 
de Elisabeth Vijlbriefstraat. Ze 
hadden een grote tas bij zich en 
een grote witte koker. De brom-
fiets is teruggevonden bij het 
elektriciteitshuisje op de hoek 
van Kerkenmaaijerskamp en 
Smallekamp in Velserbroek. De 
politie stelt een onderzoek in en 
vraagt medewerking van getui-
gen.

Getuigen die op de dag van de 
overval of de dagen ervoor per-
sonen hebben gezien die zich in 
de straten rondom de Rabobank 
verdacht ophielden of zich daar 
ophielden in afwachting van de 
komst van de geldauto, worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Velsen. Ook 
mensen die de afgelopen dagen 
onbekende voertuigen (auto’s/
bromfietsen) hebben gezien in 
de omgeving van de bank wor-
den verzocht contact op te ne-
men. Verder wil de politie graag 
weten of iemand een ongeveer 
60 cm lange witte koker heeft 
gevonden: 0900-8844.

24 uur samen tegen kanker
Samenloop voor hoop
Velsen - Op 29 en 30 mei vindt 
de Samenloop voor hoop, plaats 
bij Suomi in Santpoort-Noord.
Het is een 24-uurs loop op de 
baan, die in estafetteverband 
wordt afgelegd. De afstand per 
persoon is afhankelijk van het 
aantal deelnemers en het tem-
po dat wordt aangehouden, 
wandelen of rennen, alles kan. 
Doel is niet alleen het inzame-
len van geld voor  KWF Kanker-
bestrijding. Het samenzijn met 
mensen die kanker hebben of 
hadden en het herdenken van 
mensen die er niet meer zijn is 
net zo belangrijk. De samenloop 
voor hoop is omgeven met tal 
van activiteiten. Op de websi-
te www.velsen.samenloopvoor-
hoop.nl is het voorlopige pro-
gramma te vinden, net als in-
formatie oer teams, mogelijk-
heden voor vrijwilligers en nog 
veel meer.

De organisatie laat weten druk 
te zijn met een actie om winke-
liers te betrekken bij de activi-
teiten. En dat gaat heel goed. 
De organisatie hoopt op nog 
meer teams en deelnemers.
Samenloop voor Hoop is wan-
delen voor hoop en geloven dat 
het kan, genezen van kanker. 
Maar ook samen gedenken zij 
die geen geluk hadden. Maar 
ook  een vuist maken voor heel 
veel geld ten bate van veel on-
derzoek. Op de website onder 
meer beelden van Maarten van 
der Weyden, die ook meeloopt  
in Velsen. Samen met  burge-
meester Frank Weerwind zal hij 
de loop openen. Tijdens de loop 
is er veel entertainment. Laat u 
verrassen, maar verrast u ons 
ook door mee te lopen, door er 
te zijn. Schrijf in uw agena 29 en 
30 mei van 15.00 uur tot de vol-
gende dag 15.00 uur.
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Museumboerderij Jan 
Makkes weer veel open
Velserbroek - Van zaterdag 27 
maart tot en met zondag 11 april 
is Museumboerderij Jan Makkes 
aan Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Ook van don-
derdag 13 mei tot en met maan-
dag 24 mei is de museumboer-
derij dagelijks geopend. Bui-
ten deze exposities om is de 
museumboerderij na telefoni-
sche afspraak te bezoeken, 023-
5376227. De toegang is gratis.
‘Mijn opdracht als kunstenaar in 
deze wereld heb ik volbracht,’ zei 
Jan Makkes. ‘Maar mijn talent 
neem ik mee in eeuwigheid, te-
rug naar mijn schepper. Want hij 
is het die mij beoordeelt.’ 
Kunstenaar Jan Makkes (1935) 
overleed in 1999. Hij liet een veel-
zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 

en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van de collectie is 
te zien in de museumboerderij in 
Velserbroek, waar hij ook woon-
de. De eeuwenoude museum-
boerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de groten 
der aarde. Makkes was ook in 
het buitenland zeer geliefd en al-
om gerespecteerd. Zo ontmoette 
hij ondermeer de paus, Michael 
Gorbatsjov en John F. Kennedy. 
Hij reisde naar de mooiste stre-
ken van de aarde om die vast te 
leggen op het doek. Maar ook 
haalde hij zijn inspiratie uit zijn 
eigen omgeving, zoals de haven 
van IJmuiden. ‘In kleuren zal hij 
bij ons blijven’, heet de videopre-
sentatie die in de museumboer-
derij te zien is. Ook is het boek 
‘Jan Makkes... een gedreven 
kunstenaar’ hier te koop.

Regio - Op zondag 28 maart is 
er van 10.00 tot 16.30 uur een 
Mega Lente Snuffelmarkt in het 
Kennemer Sportcenter te Haar-
lem. Ruim 300 standhouders 
bieden de meest uiteenlopen-
de spullen aan. Er is voor iede-
re portemonnee van alles en nog 
wat te koop van kunst tot curi-
osa en van antiek tot modern.    
Plaats: Kennemer Sportcenter 
aan IJsbaanlaan 4 A bij de Rand-
weg in Haarlem. Entree 3,00 eu-
ro. Parkeren is gratis. Info: 0492 - 
525483 of 06-53848622.

Snuffelmarkt

Blanco//Milano 
Beverwijk vijf jaar
Regio - Dé modezaak voor jon-
gens en mannen, Blanco//Mila-
no aan Breestraat 39a viert haar 
vijfjarig bestaan op zaterdag 27 
en zondag 28 maart. Dit gebeurt 
met spectaculaire prijzen en zeer 
voordelige aanbiedingen.
Blanco//Milano biedt dit week-
end een complete outfit aan van 
het bekende merk Jack & Jones 
voor 50 euro. Deze outfit be-
staat uit een overhemd met kor-
te mouw en een hippe jeans in 
verschillende kleuren en wassin-
gen. Daarnaast is er ook nog een 
stoer zomerjack voor 34,95 euro. 
Een hip T-shirt van Jack & Jones 
voor 7,95 euro en boxershorts 
van Jack & Jones bestaande uit 
een set van vier voor 24,95 euro. 
Elke betalende klant maakt op 
zaterdag 27 en zondag 28 maart 
bovendien kans op een vijfdaag-
se trip naar New York.
Vijf klanten kunnen een comple-
te outfit cadeau krijgen ter waar-
de van 150,- euro. Ook worden 
er van het nieuwe jeansmerk, 
Blue Level, vijf stoere jeans weg-
gegeven. Tevens is er nog een 
extra kassakorting: bij elke be-
steding van 50 euro krijgt men 
5 euro korting. En last but not 
least worden vijf cadeaubonnen 
ter waarde van 50 euro wegge-
geven. Eigenaar Mike de Graaf 

gaat zijn klanten nog meer mer-
ken en  collecties laten zien. 
,,Vroeger had ik tien collecties 
per jaar, nu ga ik deze uitbreiden 
naar twaalf.” De winkel zal elke 
maand een nieuwe collectie krij-
gen. Zo zal met name het jong-
volwassen aanbod worden uit-
gebreid met nieuwe stoere mer-
ken vanaf xxs (maat 140).  Voor 
de mannen wordt het jeansport-
folio vergroot. Tevens zijn er ook 
meer jeansmaten bij B&M ver-
krijgbaar, taillemaat 24 t/m 40 en 
lengtemaat 32 t/m 38. Het ver-
trouwde merk LTB wordt weer 
in de collectie opgenomen en 
het merk Blue Level en Wrangler 
maken vanaf heden bij B&M zijn 
entree. Het merk Blue Level richt 
zich op technische hoogwaardi-
ge stoffen en bijzondere wassin-
gen. Het uitgangspunt van B&M 
blijft natuurlijk frisse, fashionable 
merken met leuke details maar 
vooral voor een betaalbare prijs. 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk 
de nieuwe Spring/Summer col-
lectie van Blanco//Milano in de 
winkel aan Breestraat 39A te 
Beverwijk. Men kan zich aan-
melden voor de nieuwsbrief op 
www.blanco-milano.nl om op de 
hoogte te blijven van de nieuw-
ste collecties en aanbiedingen. 
Bel voor vragen 0251–212012.

Wisseling van de wacht 
Fysiotherapie Oud Velsen
Velsen-Zuid - Fysiotherapie 
Oud Velsen heeft sinds dit jaar 
officieel een nieuwe samenstel-
ling. Na een start in 1990 van 
Onno van den Heuvel als manu-
eel therapeut en Jan Willem van 
Rhijn als fysiotherapeut heeft 
deze laatste vorig jaar de maat-
schap verlaten.
Vanaf begin januari dit jaar heeft 
Simon Slot als nieuw maat-
schapslid zijn werkzaamheden 
overgenomen, nadat in 2006 fy-
siotherapeut Susanne Kamp 
nog toegetreden was als maat-
schapslid met als huidige speci-
alisatie McKenzie therapie. 
De specialisaties van Simon Slot 
zijn oefentherapie en looptrai-
ning en hij introduceert hiermee 

in de praktijk nieuwe inzichten 
op dit gebied. 
Fysiotherapie Oud Velsen is ge-
vestigd aan Kerkplein 5 te Vel-
sen-Zuid in een gemoedelijk 
monumentaal pand in de scha-
duw van de kerk. U kunt hier 
voor allerlei klachten terecht. 
Revalidatie na operatie, sport-
gerelateerde klachten of ande-
re problemen, voor iedere klacht 
hebben we kennis en kunde in 
huis om u op een adequate ma-
nier van dienst te kunnen zijn en 
begrippen als persoonlijke aan-
dacht en vertrouwen staan hier-
bij centraal.
Meer weten? Bel 0255-513621 
of kijk op www.fysiotherapievel-
senzuid.nl.

Scharrelslagerij de 
Vleespot al 23 jaar top
Regio - Scharrelslagerij de 
Vleespot aan het Marsmanplein 
behoort tot de top 7 van scharrel-
slagers in Nederland. Dat is iets 
waar slager Wesley terecht trots 
op is. De Vleespot is al 23 jaar 
gespecialiseerd in scharrelvlees 
en is van vader op zoon over-
gegaan. Er is nog een slagerij 
in Hoofddorp waar de broer van 
Wesley ‘het vleesmes zwaait’. 
Scharreldieren leven in groepen, 
hebben veel bewegingsruimte 
en beschikken over een uitloop 
naar buiten. Scharreldieren heb-
ben bovendien een regulier dag- 
en nachtritme. Ook in de schar-
relstal valt overdag licht naar 
binnen. Het vlees van dieren 
dat bij de Vleespot terecht komt 
wordt van de geboorte af gecon-
troleerd en is vrij van hormonen 
en antibiotica. 
,,Van de vleeswaren maken wij 
wel 80 procent zelf,’’ zegt We-
sley. ,,En ook de worst is van ei-
gen makelij.’’ Vorige week vrijdag 
introduceerde hij nieuw brood-
beleg: gevulde varkensvleesrol-

lade met gekruid gehakt en een 
heel ei in de kern. Het nieuwe 
beleg is nu al gewild ,,Rollades 
worden sowieso weer populair,’’ 
vertelt Wesley. ,,Met kerst was er 
veel vraag naar de varkens- en 
runderrollades. We hebben afge-
lopen kerst voor het eerste com-
plete en luxe gourmetpakketten 
gemaakt. Wegens doorslaand 
succes gaan we die voor pa-
sen weer maken. Alles zit er in, 
lams- en kalfsvlees, varkensoes-
ter, scharrelkip en maïsscharrel-
kip, diverse biefstukjes, sausjes 
en voorgebakken stokbrood. Al-
leen de drank moet je er nog bij 
halen.’’
Voor de Vleespot is ‘het lamssei-
zoen’ weer geopend. Het malse 
lamsvlees wordt verwerkt in di-
verse producten, zoals de over-
heerlijke lamsham. Uw schar-
relslager Wesley vertelt u graag 
meer over de lekkere producten 
en hoe deze te bereiden zijn.
Scharrelslagerij de Vleespot aan 
het Marsmanplein is van dins-
dag tot en met zaterdag open.

Lentebeurs 
groot succes
Velserbroek - De eerste Beau-
ty & Lifestyle Lentebeurs, zon-
dag in Villa Westend, was een 
denderend succes. Op sommi-
ge momenten kon je bijna over 
de hoofden lopen. Villa Westend 
was voor de gelegenheid uitge-
breid met een enorme tent,  het 
loungecafé, waar elk uur een 
professionele modeshow werd 
gehouden, die heel veel publiek 
trok. En dat echt niet alleen om-
dat de eigen familie meeliep. El-
ke modeshow begon met een 
gaaf optreden van dansgroep 
Simple uit Purmerend. In de twee 
zalen van Villa Westend kregen 
de standhouders veel aandacht 
van een behoorlijk trendy pu-
bliek. Op het gebied van styling 
waren er onder meer Rob van 
den Berg, met prachtige arran-
gementen, en Mara Home De-
corations met haar fantastische 
producten. Juss Store, Lenge-
rique, Koster Brillen en Brede-
rode Sport toonden hun mooiste 
modellen in de kraam en bij de 
modeshow. In het beautygedeel-
te kon men zich laten masseren, 
haren laten stylen of het gezicht 
een facelift laten geven. Ook 
hier was het enorm druk, maar 
toch was de sfeer opperbest. In 
het loungecafé werd muziek ge-
draaid en met een lekker hapje 
of drankje en een prachtig uit-
zicht op het mooiste plekje van 
Velserbroek, kon de eerste len-
tedag niet meer stuk. De Beauty 
& Lifestyle Lentebeurs telde bij-
na duizend bezoekers. Er wer-
den mooie prijzen weggegeven, 
waaronder een metamorfose ter 
waarde van 1.500 euro. (Karin 
Dekkers)
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Uitvaartverzorging IJmond

“	De	laatste	
zorg	moet	altijd	
betrokken	en	
respectvol	zijn.”

Conny van Rixel, Uitvaartverzorger

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

IJmuiden - In de onderlinge 
competitie van DCIJ lopen de 
spanningen danig op. Vooral de 
plaatsing voor het eerste tien-
tal is daarbij in het geding. Cees 
Pippel en Willem winter zijn na-
genoeg verzekerd van plaatsing. 
Toch gingen beiden volop voor 
de winst in hun onderlinge tref-
fen. In het middenspel profiteer-
de Winter van een zwakke voort-
zetting en combineerde naar 
dam. Pippel (foto) kon echter de 
stand nog net gelijktrekken en 
was in het vervolg sterker in de 
opbouw waardoor hij alsnog kon 
winnen. Casper Remeijer liet een 
zich kranig werende Paul Smit in 
het stof bijten en gaat regelrecht 
op de clubtitel af. Harrie van der 
Vossen kon twee punten bij-
schrijven aan zijn totaal na een 
snelle winst op Vince van der 
Wiele. Piet Kok en Jan Apeldoorn 
konden zich enigszins herstel-
len na een zwakke periode door 
winstpartijen tegen respectieve-
lijk Marcel Doornbosch en Rick 
Hartman. Berrie Bottelier, de 
Angstgegner van Nicole Schou-
ten, kon zijn lichte overwicht niet 
omzetten in winst. Vooral in het 
tweede deel van de partij, zocht 
en vond Schouten steeds de 
beste zetten.  Een fraaie remi-
se werd het resultaat.  Zus Jac-
qeline meost het opnemen te-
gen Conall Sleutel. Er was in de-
ze ontmoeting nauwelijks iets 
te bereiken en de remise gaf de 
krachtsverhoudingen goed weer. 
Stella van Buuren leek regelrecht 
te gaan winnen van Max Doorn-
bosch. In het middenspel kwam 
Stella een gezond schijf voor. 
Maar Doornbosch was, zo bleek, 
allesbehalve verslagen. Met vol-
le inzet slaagde Doornbosch er-
in om de realisering van de winst 
steeds gecompliceerder te ma-
ken en verkreeg zowaar nog re-
misekansen. Eén kleine onnauw-
keurigheid van Stella was voor 
Max voldoende om een punt uit 
het vuur te slepen.

DCIJ-nieuws

IJmuiden - Zaterdag 27 maart 
wordt in café Kamperduin aan 
de Bik en Arnoldkade 12 een 
bingo- en loterijmiddag georga-
niseerd. De middag begint om 
15.00 uur. 

Bingo- en
loterijmiddag

Kinderkermis 
op Het Kompas
IJmuiden - Op zaterdag 27 
maart wordt van 10.00 tot 16.00 
uur weer de tweejaarlijkse kin-
derkermis gehouden op locatie 
West aan de Stephensonstraat 
70a. 
De kinderkermis wordt georga-
niseerd door de ouderraad in sa-
menwerking met het team van 
Het Kompas. De opbrengst van 
de kermis is bestemd voor spel- 
en leermiddelen. Op de kermis 
kan iedereen zich uitleven bij on-
der andere het sjoelen, muisvan-
gen, doelschieten, stokvangen of 
uw behendigheid testen bij de 
gatenkaas. 

Even een gokje wagen bij het 
enveloppenspel en natuurlijk bij 
het Rad van Avontuur. 
Verder kan men nog rondneuzen 
op de rommelmarkt. Ook kun-
nen de kinderen zich weer laten 
schminken. Voor de inwendige 
mens zij er pannenkoeken, sui-
kerspin, broodjes ham en kaas 
en een haringkraam. In de we-
ken voorafgaande aan de kin-
derkermis zijn door de leerlingen 
5500 loten verkocht. 
De trekking vindt plaats op om 
16.00 uur. De hoofdprijs is een 
Nintendo DS. Iedereen is van 
harte welkom. Voorjaarsconcert in Witte Theater

Twee grote muziek-
verenigingen treden op
IJmuiden - Op 28 maart zal er 
een prachtig voorjaarconcert 
worden gegeven door twee gro-
te muziekverenigingen uit Vel-
sen. Brassband Felison Brass en 
het Concertorkest IJmuider Har-
monie geven een 2 uur durend 
concert in het Witte Theater aan 
de kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
Felison Brass als tweede na de 
pauze heeft prachtige brassband 
stukken op de lessenaar gezet. 
Onder professionele leiding van 
dirigent Alexander Zwaan, zal 
de brassband uit de IJmond die 
op 16 april mee doet aan oner 
andere de Vlaams Open Brass-
band Kampioenschappen 2010 
het beste van zichzelf geven met 
ongekend brassband repertoire. 
Tevens zal een nieuw onderdeel, 
het brass ensemble, een klein 
concertje verzorgen. Het Con-
certokest IJmuider Harmonie 
Begint dit voorjaarsconcert. On-
der leiding van Dirigent Bert Rid-
der, zal dit onderdeel van deze 65 
jarige vereniging zich voorname-
lijk toeleggen op het spelen van 
symfonische blaasmuziek.
Het repertoire is zeer afwisse-

lend en bestaat bijvoorbeeld uit 
film-, musical- en popmuziek, 
maar ook uit meer klassiek getint 
werk. Er worden soms uitstap-
jes gemaakt naar swing, jazz en 
blues en natuurlijk staan er ook 
composities speciaal voor har-
monieorkesten op het repertoi-
re. Een brassband (Koperorkest) 
is een orkest dat is samenge-
steld uit alleen koperen blaasin-
strumenten en percussie, en het 
aantal spelers en de samenstel-
ling is vrij nauwkeurig bepaald. 
Een brassband bestaat uit 31 tot 
33 leden. In tegenstelling tot een 
brassband bestaat een harmo-
nie niet uitsluitend uit koperbla-
zers en slagwerk. In een harmo-
nie doen ook saxofoons, hout-
blazers zoals klarinet, dwars-
fluit, hobo en fagot mee. Kort-
om HaFaBra klanken in het Wit-
te Theater van eigen bodem op 
28 maart om 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. De toegang bedraagt 
5 euro. Reserveren van kaartjes 
kan bij de heer Ruijgrok, telefoon 
06-51604646 of aan de zaal. Let 
wel (slecht 100 kaarten beschik-
baar). 

Nu de deuren weer open kun-
nen en je af en toe op je bal-
kon zou willen zitten, wordt ook 
de herrie van je woonomgeving 
weer in volle omvang duidelijk.
Ik woon met uitzicht op de Hee-
renduinweg, een drukke weg en 
dat wist ik toen ik moest beslui-
ten hier te huren of niet.
Normaal verkeer, spelende kin-
deren: geen probleem.
Waar ik wel onpasselijk van 
wordt zijn de 16 jarige manne-
tjes die van ‘1 kilometer ver tot 
1 kilometer voorbij’ te horen zijn 
op hun opgevoerde knetterbak-
kies.
Honderd keer per minuut aan 
het gaspedaal draaien om voor-
al lekker als een Formule 1 te 
klinken, bewust rotherrie ver-
oorzakend.
Ik wil de politie niet vragen van 
die brommercontroles te hou-

den en alle bejaarden aan te 
houden: zonde van het geld en 
de tijd.
ik wil de politie wel vragen die 
paar ettertjes die bewust met 
deze herriebrommertjes rond 
blijven rijden staande te houden 
tijdens hun surveillance (doet de 
politie nog aan gewone surveil-
lance eigenlijk?) 
Laat zo’n mannetje de brommer 
voor je uit rijdend naar het bu-
reau rijden en controleer daar 
op een rollenbank, of as die er 
niet is: laat een agent ‘m eens 
uitproberen.
Ter plekke in beslag nemen en 
het mannetje een vette boete la-
ten betalen. Die mannetjes heb-
ben geld genoeg voor opvoer-
setjes ook. Ik ben dit tuig zat. 
Politie: doe eens iets!

Tony Holland, IJmuiden

Ingezonden brief

FC Velsenoord viert
90-jarig bestaan
Velsen-Noord - In de week van 
3 tot en met 10 april zal bij FC 
Velsenoord het 90-jarig bestaan 
groots gevierd gaan worden. Er 
zullen in deze ‘feestweek’ tal van 
activiteiten worden georgani-
seerd.
De oudste vereniging van de fu-
sieclub, Kinheim, werd in april 
1920 opgericht. Uit een fusie met 
IEV (In Eendracht Vooruit) ont-
stond in 1969 vv KIC (Kinheim 
IEV Combinatie). Hierna volg-
de in 1990 de fusie tussen VVB  
(Voetbal Vereniging Breesaap) 
en KIC, waaruit de huidige ver-
eniging FC Velsenoord is ont-
staan. De week begint zaterdag 
3 april met een internationaal 
jeugdtoernooi voor de jeugd tot 
en met 12 jaar, aanvang 10.00 
uur. Maandag 5 april volgt een 
toernooi voor de jeugd tot en 
met 18 jaar. Woensdagmiddag 7 
april is er een paasbingo voor de 
jeugd. ‘s Avonds zal er een wed-
strijd worden gespeeld tussen 
oud VVB en oud KIC, aanvang 

19.00 uur. Als klap op de vuurpijl 
zal rond 21.00 uur Theo Reitsma, 
de bekende sportverslaggever 
van de NOS, een lezing geven in 
de kantine.
Zaterdag 10 april zal er van 10.00 
tot 15.00 uur een open dag zijn 
voor alle belangstellenden met 
vele activiteiten voor de kinde-
ren. In de namiddag is er het 
Club van 100 seniorentoernooi 
voor de teams van FC Velsen-
oord.
Uiteraard wordt deze week afge-
sloten met een grote feestavond 
voor leden, vrijwilligers en geno-
digden, waar notaris Batenburg 
de trekking van de jubileumlote-
rij zal verzorgen.
FC Velsenoord zal van de op-
brengsten van de festiviteiten 
een donatie doen aan ‘In het 
donker gezien’ uit Velsen-Noord 
waar u als bezoeker kunt erva-
ren hoe het is om gebruik te ma-
ken van andere zintuigen dan 
de ogen. Alle verdere informatie 
vindt u op www.fcvelsenoord.nl.



Meer daglicht en ruimte
met dakkapel of veranda
Regio - Het is nog maar net len-
te en we hebben al kunnen ge-
nieten van het eerste voorjaars-
zonnetje. Om ook in huis maxi-
maal te kunnen genieten van het 
nieuwe seizoen, is een dakkapel 
een prima uitbreiding. Niet al-
leen creëert levert een dakka-
pel verrassend veel ruimte, men 
haalt ook veel meer daglicht in 
huis. Een kleine kamer wordt 
veel groter door de vierkante 
meters winst met een dakkapel 
van Select Windows. En omdat 
deze dakkapellen veel daglicht 
binnen laten, haalt men als het 
ware het voorjaar in huis.
De dakkapellen van Select Win-
dows bieden veel voordelen. 
Door het gebruik van duurza-
me materialen is men verze-
kerd van jarenlang woonplezier. 
Select Windows / Van der Vlugt 
maakt voor de opbouw gebruik 
van onder andere volkern Tres-
pa of Keralit platen en monteert 
in de dakkapel de eigen Schüco 
kunststof kozijnen, verkrijgbaar 
in allerlei kleuren middels een 
houtnerffolie. Een ander groot 
voordeel is dat zij slechts één en-
kele dag bezig zijn met de ver-
bouwing. 
Select Windows/Van der Vlugt 
biedt nog een prima product 
om optimaal te genieten van het 

heerlijke weer. Door een veranda 
te plaatsen vergroot men niet al-
leen de ruimte in de woning, ook 
geeft een veranda de mogelijk-
heid langer buiten te blijven zit-
ten. De Select Windows veran-
da heeft als optie een speciale 
zonwering onder het dak en een 
volglazen schuif-draaiwand wel-
ke onder de veranda geplaatst 
kan worden. En zelfs als het ’s 
avonds donker en kouder wordt, 
zit men nog heerlijk buiten on-
der de verlichte en verwarmde 
veranda. 
Select Windows/Van der Vlugt 

heeft op dit moment interessan-
te aanbiedingen voor dakkapel-
len en veranda’s. Bel voor meer 
informatie met Select Windows 
Van der Vlugt, 023-5382277 of 
bezoek de showroom. Uw huis 
is het waard. Select Windows / 
Van der Vlugt, Vondelweg 540, 
2026 BH Haarlem, 023-53822 
77. Zie ook www.vandervlugt.nl. 
De openingstijden van de show-
room zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur, 
op donderdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00.

Matrassen op maat
bij de Matrassenfabriek
IJmuiden - Het lijkt voor de leek 
allemaal schuimrubber maar 
nee, polyether en koudschuim 
verbetert Jaap van Kooten die al 
40 jaar in het vak zit. De matras-
senfabriek die aan de Dokweg 
6a in IJmuiden staat is tot aan 
de nok toe gevuld met dit mate-
riaal waarvan men onder andere 
matrassen, hard of zacht en kus-
sens maakt. 
De klantenkring bestaat zo-
wel uit ondernemers als parti-
culieren die het bedrijf vanuit 
het hele land weten te vinden. 
Jaap vertelt dat hun kracht voor-
al ligt in het feit dat hij, samen 
met twee medewerkers, matras-
sen en kussens op maat kan ma-
ken of met een schuine hoek of 
met een ronding. Caravanbedrij-

ven of bezitters van een boot of 
caravan maar ook bijvoorbeeld 
de scheepvaart  zijn belangrijke 
afnemers van zijn producten. Op 
hele grote aantallen is men niet 
ingericht maar, zegt Jaap, als 
er een boot één of twee dagen 
voor de wal ligt en ze hebben 
vijftig nieuwe matrassen nodig, 
dan maken wij die. In het kan-
toor staan zelfs twee bedden op-
gesteld waarop de eventuele af-
nemer een matras kan testen op 
zijn of haar voorkeur. Buiten zijn 
werkzaamheden in het
bedrijf staat Jaap van Kooten 
ook nog met zijn producten op 
zowel de markt in Amstelveen 
als in Alkmaar. ,,Een hele ande-
re wereld en ontzettend leuk om 
te doen,” zegt Jaap.

BonLite voor zonweringen
IJmuiden - Ruim dertig jaar ge-
leden is de vader van de huidige 
eigenaar, Raimond van der Prijt 
en mede eigenaar Jan van de 
Prijt, de zaak begonnen en Rai-
mond heeft in de loop van de tijd 
het bedrijf uitgebouwd tot het 
huidige, kwalitatief hoogstaan-
de, niveau.
BonLite is gevestigd aan de Ken-
nemerlaan 39 en heeft, naast 
het eigen huismerk, ook beken-
de, gevestigde merken als Luxa-
flex, Velux en Somfy in het leve-
ringsprogramma. Met laatstge-
noemde leverancier heeft men 
voor het komende zomerseizoen 
een afspraak voor een specia-
le actie. Dit houdt in dat bij be-
stelling van een knikarmscherm 
in semi-cassette of cassette uit-
voering er een windmeter met 
een winkelwaarde van 160,- eu-
ro gratis wordt meegeleverd. Het 
leveringsprogramma van Bonlite 
is heel uitgebreid: van knikarm-
schermen, uitvalschermen, bin-
nen zonwering, rolluiken, mar-
kiezen, screens, vrijstaande zon-

wering, veranda’s tot garagedeu-
ren behoren tot de mogelijkhe-
den. In de eigen werkplaats wor-
den de diverse elementen van de 
schermen op de juiste maat ge-
maakt en samengebouwd. Rai-
mond heeft kwaliteit hoog in het 
vaandel staan en dat kan ook , 
vertelt hij, omdat men zelf de as-

semblage en ook de montage bij 
de klant geheel in eigen regie 
uitvoert. En mocht er een keer 
toch iets niet in orde zijn dan kan 
dit direct verholpen worden om-
dat nagenoeg alle onderdelen in 
de werkplaats op voorraad zijn.
Meer informatie op: www.bonli-
te.nl 

Inspiratie bij Evert de Ronde
IJmuiden - Sinds drie jaar is 
Woning- en Projectstoffeerde-
rij Evert de Ronde gevestigd aan 
IJmuiderstraatweg 45.
In dit ruime en overzichtelijke 
pand is volop inspiratie op het 
gebied van woninginrichting. 
Voor deskundig advies staat Es-
ther altijd voor u klaar. Sinds jaar 
en dag voorziet zij de klanten van 
duidelijk advies en een lekkere 
kop koffie. Bij Evert de Ronde is 
voor elk budget wat wils. Bent u 
op zoek naar iets nieuws voor de 

ramen of iets moois voor op de 
vloer, dan is het zeker de moeite 
waard om hier een bezoekje te 
brengen. Uiteraard krijgt u gratis 
en vrijblijvend een prijsopgave.
Het stofferen gebeurt in eigen 
beheer, Evert de Ronde heeft 
ruim 35 jaar ervaring. 
Mede hierdoor blijven de kosten 
voor de klanten heel aantrekke-
lijk. Graag tot ziens bij Woning- 
en Projectstoffeerderij Evert de 
Ronde aan IJmuiderstraatweg 
45.



Zonweringen en garage-
deuren bij Busman
Velserbroek - Aan Klompenma-
kerstraat 3 is al 15 jaar het bedrijf 
gevestigd van 
Aldo Busman. Maar de zaak be-
staat al veel langer, al zo’n 35 
jaar en is in die tijd overgegaan 
van vader op zoon. In de loop 
van de jaren is het leveringspro-
gramma flink uitgebreid en om-
vat nu een breed scala aan pro-
ducten van gerenommeerde le-
veranciers.
Bij Busman kan men terecht voor: 
binnen- en buitenzonwering zo-
als knikarm- en uitvalschermen, 
rolluiken, screens, horren, mar-
kiezen, terrasoverkappingen en 
niet te vergeten garagedeuren 
van het fabrikaat Novoferm, die 
in heel Noord-Holland worden 
geleverd en gemonteerd door ei-
gen medewerkers. Ditzelfde geldt 
overigens ook voor de eerder ge-

noemde producten. Voor het ko-
mende zomerseizoen heeft men 
momenteel een speciale aanbie-
ding wat inhoudt dat bij aankoop 
van een Brustor knikarmscherm 
een motor ter waarde van 380 
euro gratis wordt meegeleverd. 
En ook op terrasoverkappingen 
wordt
een korting verleend van 12,5 
procent. Desgevraagd vertelt Al-
do dat men tot op heden geen 
last heeft van de huidige reces-
sie en hij wijst naar de enor-
me hoeveelheid spullen die zo-
juist door een transporteur zijn 
afgeleverd. ,,Allemaal bestellin-
gen van klanten en die moeten 
we ook nog afleveren en monte-
ren, dus druk genoeg”, aldus Al-
do Busman. 
Op www.knikarmscherm.nl is 
uitgebreide informatie te vinden.

Langer van de zomer genieten, 
met een veranda van Kumaro
IJmuiden - In de showroom 
van Kumaro Kozijnen, gelegen 
aan de Maxwellstraat 1 in IJmui-
den kan een uitstekende indruk 
worden verkregen van het as-
sortiment kozijnen, ramen, deu-
ren, schuifpuien, dakkapellen, en 
veranda,s. De Z- window kunst-
stof kozijnen zijn in vele uit-
voeringen en kleuren leverbaar 
en bovendien bijzonder onder-
houdsvriendelijk.
De voor u op maat gemaakte ko-
zijnen zorgen voor een ware me-
tamorfose in zowel moderne als 
klassieke stijl met een natuurlij-
ke uitstraling. Z- window kunst-
stof kozijnen worden volgens de 
strenge VKG- normen geprodu-
ceerd en gecontroleerd. Het hele 
productieproces vindt plaats on-
der het Komo- keur. De grond-
leggers van Kumaro,  Marco van 
Wezel en 
Roel Makken zijn geen onbeken-
den op de kozijnenmarkt. Beiden 
hebben reeds jaren ervaring in 
de verkoop en montage van ko-
zijnen. Bovendien is Kumaro Ko-
zijnen aangesloten bij Stich-
ting Waarborgfonds Z- window. 
Hierdoor heeft de klant de zeker-
heid dat de kozijnen ten alle tij-
den worden geleverd en gemon-

teerd, wat er ook gebeurt.
Naast de Z- window kozijnen 
heeft Kumaro kunststof dakka-
pellen van het fabrikaat RAKU in 
het programma, waarbij de klant 
de keuze heeft uit een volledige 
naadloze polyester dakkapel of 
de budgetvriendelijke samenge-
stelde kunststof uitvoering. Bei-
de dakkapellen worden in een 
dag geplaatst. Ook het renove-
ren van bestaande dakkapel-
len, boeidelen en gevelbekleding 
met onderhoudsarme producten 

kan Kumaro verzorgen.
Tenslotte wijzen beide heren nog 
op de Aluxe veranda’s waar-
van men dealer is, en die al te-
gen een bedrag van 1.795 euro 
leverbaar is. Bovendien heeft u 
de mogelijkheid om de veranda 
af te sluiten met kozijnen, waar-
door u een ware wintertuin cre-
eert.
Voor een vrijblijvende offerte ko-
men zij bij u langs om de moge-
lijkheden door te nemen, of bel 
voor informatie 0255- 512109.

Mara Home Decorations
IJmuiden – Het is altijd een ple-
zier om bij Mara Home Deco-
rations aan Plein 1945 num-
mer 3 binnen te stappen. In de-
ze woonwinkel zijn heel veel fan-
tastische hebbedingetjes, meu-
bels en sfeeraccessoires te vin-
den. Door het vele wit in de win-
kel heerst er toch een heel rusti-
ge sfeer, die je het liefst zo mee 
naar huis wilt nemen.
Elk seizoen heeft zijn eigen kleu-
ren en geuren. Met het voor-
jaar en de zomer op komst wil 
je de deuren opengooien en de 
lente in huis halen. Dat kan je 
heel groots aanpakken, bijvoor-
beeld met een nieuwe kleur of 
behang op de muren van Pain-
ting the Past of met de sfeervolle 
meubels uit de catalogus, die in 
wel 24 kleuren verkrijgbaar zijn.  
Maar het kan ook wat subtieler 
worden aangepakt met acces-
soires zoals kussens, de nieuwe 
collectie glazen windlichten met 
parelmoer uitstraling van Life-
style  of een keuze uit de collec-
tie geurkaarsen en aroma’s van 
diverse merken. Soms kun je met 
enkele accessoires al een enorm 
verschil maken. Mara Home De-

corations heeft lieve serviezen en 
heel leuke cadeaus voor bijna el-
ke gelegenheid en met aantrek-
kelijke prijzen. Een schattig ca-
deautje voor een bruidspaar of 
een vriendin die het even moei-
lijk heeft zijn hier volop verkrijg-
baar. Denk bijvoorbeeld ook eens 
aan een engeltje of elfje, een 

zeepslinger of een leuk tuinac-
cessoire. De vreugde van het ge-
ven is met deze cadeautjes bijna 
net zo groot als ontvangen.
Mara Home Decorations is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zaterdag. Er is ook een web-
shop, zie www.marahomedeco-
rations.nl.

Rabobank Velsen & Omstreken
Verbouwen op een 
verantwoorde manier
Velsen - ‘Een nieuwe badkamer 
zonder dat het water u aan de 
lippen staat’, dat is het idee. Als 
u gaat verbouwen doet u dat om 
er op vooruit te gaan, maar niet 
tegen elke prijs. 
Daarom vindt de Rabobank dat 
u uw verbouwing op een verant-

woorde manier moet financieren. 
Bent u ook van plan om te gaan 
verbouwen? 
Neem dan contact op met één 
van onze adviseurs, zij helpen u 
graag op weg! Kijk voor meer in-
formatie op: www.rabobank.nl/
velsen



Voorjaarsfair bij 
Catherina Interiors
IJmuiden - Net als vorig jaar, zal 
ook deze keer bij Catherina In-
teriors aan Wijk aan Zeeërweg 1 
een voorjaarsfair worden gehou-
den. Vrijdag 26 maart zal de win-
kel  vanaf een uur op extra fees-
telijke wijze zijn ingericht  en 
worden alle klanten op die dag 
onthaald met een overheerlijk 
hapje en drankje. Naast de reeds 
bekende interieuraccessoires en 
meubelen, cadeau- en baby-ar-
tikelen, is het aanbod nu ook uit-
gebreid met een collectie char-
mante sieraden en chique da-
mestassen. De verfcollectie van 
PTMD is recentelijk uitgebreid 
met een viertal nieuwe kleuren, 
met fantasierijke namen als ‘Ur-
ban Beige’ en ‘Fusion Taupe’. De-
ze verf met zijn matte, kalkach-
tige effect geeft elke modern 
of klassiek ingerichte woning 
een extra dimensie. Enthousias-
te klanten komen dan ook terug 
om bijvoorbeeld ook hun slaap-

kamer met een van deze verven 
te schilderen. Catherina Interi-
ors heeft naast deze verfcollec-
tie een met zorg samengestelde 
selectie stoffen en behang waar-
mee het goed combineren is om 
te komen tot een smaakvol ge-
heel. Om de vragen omtrent de 
styling en inrichting van het huis 
te kunnen beantwoorden, is er 
elke dinsdagmiddag een vrijblij-
vend inloopspreekuur. Wat uit-
gebreidere informatie is in te 
winnen bij Marianne, gediplo-
meerd interieuradviseuse. Voor 
wie iets bijzonders zoekt voor 
zichzelf of een cadeau voor een 
vriendin, is het een bezoekje aan 
Catherina Interiors een aanrader, 
en bovendien een verrassing en 
inspiratie. En wellicht is vrijdag 
26 maart de uitgelezen gelegen-
heid daarvoor. 
Ieder is van harte welkom. Voor 
meer informatie: www.catheri-
na-interiors.nl.

Nieuw filiaal Meubelknaller
IJmuiden – De Meubelknaller, 
gevestigd aan de Rembrandt-
laan 45, had al de grootste show-
room uit de wijde omgeving, vol 
met mooie meubelen en leu-
ke woonaccessoires. Daar komt 
binnenkort nog meer bij: op vrij-
dag 2 april wordt er een nieuw fi-
liaal geopend aan het Marktplein 
40. Dit ruime pand op de hoek, 
waar voorheen een wooncorpo-
ratie gevestigd was, kwam leeg 
te staan. 
Het team van De Meubelknaller 
zag hier de kans schoon en mo-
menteel wordt de ruimte in or-
de gemaakt om straks als show-
room te gaan functioneren.
In de nieuwe vestiging aan het 
Marktplein zal hetzelfde suc-
cesvolle concept gehanteerd 
worden als in het pand aan de 
Rembrandtlaan. Een grote col-
lectie meubelen is er verkrijg-
baar, van topleveranciers zoals 
Habufa, Spieghel, Eleonora en 
Henk Schram. De meubelen zijn 
van hoogwaardige kwaliteit en 
hebben een lange levensduur. 
Daarnaast zijn ze heel betaal-
baar en is er voor elk wat wils, 
van klassiek tot modern. Ook is 
er een grote collectie woonde-
coraties zoals schilderijen, spie-

gels en lampen. En dit altijd met 
de garantie van de laagste prijs. 
De meubels worden gratis be-
zorgd door de vakkundige ver-
huizers van De Kleine Verhuizer, 
dat onderdeel is van het bedrijf. 
Ook de webwinkel is nu volop in 
bedrijf, de hele collectie is er te 
zien. Ook zijn hier elke maand 
de laatste aanbiedingen en de 
nieuwste acties te zien. Wie het 
gastenboek tekent krijgt auto-
matisch de nieuwsbrief en is er 
dus steeds als eerste bij: www.

meubelknaller.nl. Het team kijkt 
uit naar 2 april, als het nieuwe 
filiaal geopend wordt aan het 
Marktplein. 
De officiële opening zal om 15.00 
uur plaatsvinden, zij hopen veel 
bezoekers te mogen begroeten. 
En iedereen is van harte welkom 
om geheel vrijblijvend een kijkje 
te komen nemen. Dat geldt uiter-
aard ook voor de vestiging aan 
de Rembrandtlaan 45, dat tele-
fonisch bereikbaar is via 0255-
534448.

Solide in vloeren, werk in eigen beheer

Vink Houten Vloeren
staat garant voor kwaliteit
Haarlem – Vink Houten Vloe-
ren is de specialist in vloe-
ren. Vink heeft overzichte-
lijke showrooms in Assen-
delft, Purmerend en Haarlem 
en bedient van daaruit geheel 
Noord-Holland. Het bedrijf uit 
Noord-Holland is gespecia-
liseerd in massieve planken 
vloeren, systeemvloeren met 
een toplaag variërend van 3 
tot 7 mm, traditioneel parket 
en laminaat van onder ande-
re Quick-Step, Berry Floor, 
Meister & Krono Step. Kwali-
teit is het woord dat bij Vink 
hoog in het vaandel staat.

,,Dit garanderen we door alles in 
eigen beheer uit te voeren,’’ legt 
Robert Vink uit. ,,Zo hebben we 
een eigen werkplaats/schaverij 
waarin we de door ons zelf in-
gekochte ruwe materialen ver-
werken tot een gereed product. 
Klanten kunnen de vloer dus 
echt op maat bestellen wat ook 

geldt voor de afwerkingen die 
we aanbieden. Hiermee hebben 
wij een uniek concept in huis 
waardoor we de klant uitstekend 
van dienst kunnen zijn. Alle vloe-
ren worden geplaatst door eigen 
parketteurs die daar speciaal 
voor zijn opgeleid en hebben rui-
me ervaring in het leggen, schu-
ren en aanhelen van vloeren. ‘’

In de showrooms liggen de vloe-
ren daadwerkelijk op een groot 
oppervlak, zodat de klant een 
goede indruk krijgt hoe het er 
thuis uit komt te zien. Robert: 
,,We hebben er bewust voor ge-
kozen om de vloeren groot neer 
te leggen. 

Het is erg belangrijk om een 
vloer, die toch voor lange tijd in 
een huis komt te liggen, goed te 
kunnen zien en bij ons kunnen 
de klanten er zelfs even over-
heen lopen en verschillende af-
werkingen beoordelen, omdat 

we alle houtsoorten zowel ge-
lakt als geolied hebben liggen.” 
Steeds vaker komt de vraag of 
houten vloeren op vloerverwar-
ming gelegd kunnen worden. 
Het is goed mogelijk om dit te 
doen. Wij vertellen u graag hoe 
dit in zijn werk gaat en wat de 
mogelijkheden zijn.’’

Vink is lid van de CBW, de Cen-
trale Branchevereniging Wonen. 
Deze vereniging biedt klanten de 
zekerheid dat ze met een dege-
lijk en financieel solide bedrijf te 
maken hebben. Vink Haarlem is 
gevestigd aan Kruisweg 68B te 
Haarlem.

Het telefoonummer  is 023-
5426797. Openingstijden zijn 
van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot  17.30 uur, op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
op donderdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. Zie ook www.vink-
vloeren.nl. 

Service Centrale Verwarming
Bastiaans levert 
uitstekende service
IJmuiden – Het bedrijf Bastiaans 
Service Centrale Verwarming uit 
IJmuiden is er voor onderhoud, 
montage en storing van de cen-
trale verwarming. 
De klanten die het eenmansbe-
drijf inschakelen kunnen reke-
nen op een goede en snelle ser-
vice. Sinds een jaar is Bert Bas-
tiaans voor zichzelf begonnen, 
daarvoor werkte hij vijftien jaar 
in loondienst als servicemonteur. 
Hij kan dus bogen op een lan-
ge ervaring. ,,Mijn streven is om 
service te verlenen op een ou-
derwetse manier. Klanten zijn 
bij mij geen nummer, daar heb 
ik zelf ook een hekel aan’’, aldus 
Bastiaans. 

,,Mijn bedrijf zat nog in de op-
startfase, maar nu begint het 
te lopen. Ik heb al een aardige 
vaste klantenkring opgebouwd. 
Mensen kunnen bij mij een on-
derhoudscontract of een abon-
nement afsluiten. Bij die laatste 
bereken ik geen voorrijkosten.’’ 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden met telefoonnummer 06-
20360405.



Stijvers Stoffeerderij 
geeft volop service
Haarlem – Bij Stijvers Stoffeer-
derij aan Rijksstraatweg 151-
153 vindt men een showroom 
van 200 m2 vol kwaliteitsmerken 
op het gebied van vloerbedek-
king, laminaatvloeren, lamelpar-
ket, gordijnen en zonwering voor 
binnen en buiten. 
Wie toe is aan iets nieuws kan 
zich hier prima oriënteren. Wie in 
zee gaat met Peter Stijvers Stof-
feerderij kan bovendien rekenen 
op prima service. Die service uit 
zich in deskundige adviezen en 
het thuis vakkundig opmeten en 
aanbrengen of stofferen. De of-
ferte is uiteraard vrijblijvend. 
De keuze aan merken en mo-
gelijkheden is groot, dus is een 
goed advies altijd welkom. Voor 
raambekleding is tegenwoor-
dig een scala aan mogelijkhe-
den. En voor elk probleem is er 
een passende oplossing. Nu het 
zonnetje weer gaat schijnen, wil 
men graag genieten van de bui-
tenlucht. Maar je wilt niet al-

tijd volop in de zon zitten. Daar 
heeft men prachtige oplossin-
gen voor, variërend van markie-
zen en uitvalschermen van het 
merk Suncoblinds, tot moderne 
producten van Luxafles en Ve-
rosöl. Ook hier is meer mogelijk 
dan men op het eerste gezicht 

kan bedenken, dus goede voor-
lichting komt dan van pas.
Wie meer wil weten kan van 
maandagmiddag tot zaterdag te-
recht bij Stijvers Stoffeerderij, of 
kijken op de website www.peter-
stijvers.nl. Bellen kan natuurlijk 
ook, via 023-5250769.

Horren, zonneschermen en markiezen

Muggen buiten en lucht 
binnen bij K. van Veelen
Velserbroek – Genieten van de 
zomer kan volop met de op maat 
gemaakte horren van Markie-
zenfabriek K. van Veelen. Lekker 
de deuren en ramen open levert 
niet alleen frisse lucht op, maar 
ook insecten als spinnen, mug-
gen en wespen. Insectenbestrij-
ding gaat heel milieuvriendelijk 
met horren.
Markiezenfabriek K. van Vee-
len maakt gratis en vrijblijvend 
een offerte bij de klant thuis, dus 
de hor is altijd exact passend. 
Men kan kiezen uit diverse soor-
ten horren, zoals de vaste hor-
deur of de rolhordeur van Ham-
stra. De hordeur met plissé ge-
vouwen gaas geeft extra dimen-
sie aan het interieur en biedt ex-
tra comfort door de lage gelei-
dingsrail op de drempel, slechts 
3 mm. Heel stijlvol is ook de Con-
tour rolhordeur, met een fraai af-
gerond design dat feilloos past 
in elk interieur. De Contour kon 
zowel in als tegen het kozijn en 
binnen of buiten worden gemon-

teerd, bovendien wordt het mon-
tagemateriaal onzichtbaar weg-
gewerkt.
Een vaste raamhor is een duur-
zame en keurige oplossing, het 
horgaas is gevat in een vast 
frame en kan worden geopend 
en gesloten. Ook voor een schuin 
dakraam is een mooie oplossing 
zoals een rolhor. Voor kunststof-
kozijnen is een inzethor ideaal. 
Hamstra heeft hiervoor een han-
dig bevestigingssysteem, waar-
door de hor snel en gemakkelijk 
kan worden geplaatst en verwij-
derd, zonder boren of schroeven 
in het kozijn.
Markiezenfabriek K. van Veelen 
biedt alles om thuis heerlijk van 
de zomer te genieten. Naast alle 
genoemde horsystemen bieden 
zij verschillende soorten zonne-
schermen, uit eigen fabriek. Voor 
meer informatie: Markiezenfa-
briek K. van Veelen, Zadelma-
kerstraat 60 in Velserbroek, te-
lefoonnummer 023-5392316 of 
www.kvanveelen.nl.

Grondige metamorfose 
voor Rigo Verfcentrum
IJmuiden - Het Rigo Verfcen-
trum aan IJmuiderstraatweg 9 in 
IJmuiden is flink onder handen 
genomen.
Vorig jaar werd de gevel al van 
een nieuwe kleur voorzien. Dit 
voorjaar is men gestart met een 
geheel nieuw interieur. De stel-
lingen en de vloer, alles werd 
aangepakt. 
Voor de klanten ging dit vaak 
niet onopgemerkt voorbij. Maar 
de reacties van de vaste bezoe-
kers van het verfcentrum zijn 
zeer positief. ‘Een warme uitstra-
ling en veel overzichtelijker’ en 
‘Het lijkt wel veel groter gewor-
den’ zijn de meest gehoorde op-

merkingen.
Wat verf en aankleding al niet 
kunnen doen kunt u zelf ko-
men bewonderen. Bij Rigo Verf-
centrum kunt u terecht voor vele 
merken, soorten en kleuren verf. 
Desgewenst kan kleur voor u 
gemengd worden. Rigo Verfcen-
trum heeft bovendien een mooie 
collectie behang en raamdeco-
ratie. Uiteraard zijn de deskun-
dige medewerkers bereid u van 
een goed advies op al deze ge-
bieden te voorzien. 
Rigo Verfcentrum, is een winkel 
vol kleur. 
Zie voor meer informatie de web-
site: www.rigoverfcentrum.nl.

‘Professional organizers’ 
zaterdag in de bieb
IJmuiden - De Nederlandse Be-
roepsvereniging van Professio-
nal Organizers (NBPO) heeft za-
terdag 27 maart uitgeroepen tot 
Nationale Organizing Dag. In het 
hele land zijn activiteiten. 
In de bibliotheek van IJmuiden 
kan men tussen 11.00 en 15.00 
uur bij Irma Professional Organi-
zer terecht voor alle vragen over 
time-management en het op or-
de brengen en houden van huis 
en/of werkplek. 
Professional organizers zijn spe-
cialisten in het aanbrengen van 
structuur in de breedste zin van 
het woord. Een professional or-
ganizer begeleidt en adviseert 
bij het creëren van orde en over-
zicht in tijd en ruimte. 
Hoe kunt u de tijd zo benut-
ten, dat u aan de wezenlijke za-
ken toekomt en zich niet gehaast 
voelt? Hoe kunt u uw spullen of 
informatie zo beheren, dat u al-
les snel kunt vinden met een ge-
voel van overzicht en controle? 
De professional organizer zorgt 
voor een antwoord op deze vra-
gen. Het resultaat is concreet: 
een opgeruimd huis, een bureau 

zonder stapels papier, een goed 
werkende agenda en een vlotte 
afhandeling van post of e-mail. 
Het belangrijkste is echter, dat 
de kwaliteit van uw leven toe-
neemt en u een opgeruimd ge-
voel heeft: 
Iedereen die zaterdag bij Ir-
ma Noteboom aan tafel schuift 
maakt kans op een leuke prijs: 
een jaarabonnement op het tijd-
schrift Flow of een huiskamer-
workshop voor zes personen bij 
u thuis. U kunt bij Irma een bon 
invullen en bij de servicebalie 
beneden  inleveren. De trekking 
is op maandag 29 maart. Win-
naars ontvangen zo spoedig mo-
gelijk een bericht.
Gun uzelf het deskundig ad-
vies van een professional orga-
nizer. Zij zorgen niet alleen voor 
een overzichtelijke leefomgeving 
maar ook voor een beter ge-
structureerde administratie en 
agenda en helpen u zo grip te 
krijgen op uw leven.
Meer informatie: Irma Profes-
sional Organizer, 06-10729567, 
www.irmanoteboom.nl of info@
irmanoteboom.nl.
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Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

Villa Kakelbont 
Brocante

Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Waardebon Spotje
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 7,50 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 19 april 2010 naar 
weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail 
uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer.
maximaal één inzending per adres.

Trompstraat 111a, 
IJmuiden,

06-17880584

De oplossing van de puzzel van december is: leGiTimATieBewijS. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun 
prijs ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

J. Visser, IJmuiden: 4 gratis entreebewijzen bij Zwembad de Heerenduinen te IJmuiden. E. Fijen-Toman, Ladderbeekstraat 
52, Velsen-Noord: waardebon Spotje t.w.v. E15,-. J. Langeveld, Ossenland 2, Velserbroek: 1 uur gratis piste Snow Planet. 
J. Nijssen, van Tuyllweg 27, Velsen-Zuid: cadeaubon Villa Kakelbont Brocante t.w.v. E7,50 (de gewonnen prijs kan zaterdag 
afgehaald worden). Dhr. Alle Vegter, Lierstraat 59, IJmuiden: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. A.G. 
Wiersma-Dekker, Harddraverslaan 54, Santpoort-Zuid: zak hondenvoer Dierenspecials van Roijen. S. Kurpershoek, 
Kleine Pan 74, IJmuiden: cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnAArS vAn De voriGe Puzzel:

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro
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IJmuiden - Vrijdag 26 maart or-
ganiseert voetbalvereniging SVIJ 
de jaarlijks fakkeltocht voor haar 
276 jeugdleden. Alle jeugdle-
den lopen vanaf 19.00 uur di-
verse routes door IJmuiden. Het 
jeugdbestuur heeft verschillen-
de spannende routes uitgezet. 
Al naar gelang de leeftijd van de 
voetballers wordt gekeken naar 
hoeveel kilometer ieder team, 
onder begeleiding van hun trai-
ners en begeleiders, zal lopen. 
Na afloop van het evenement 
worden de lopers getrakteerd op 
patat en limonade en zullen de 
eventuele spannende belevenis-
sen van die avond met elkaar ge-
deeld worden. 

Fakkeltocht 
jeugd SVIJ

Volleybalkids maken 
het leuk op toernooi
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag waren de 65 mini’s van Vol-
leybalvereniging Smashing Vel-
sen te gast in Mijdrecht voor hun 
maandelijkse toernooi. Met na-
me de jongste van 6 tot 9 jaar 
deden het heel erg leuk. Het 
team de Zeeleeuwen nam het op 
tegen het team de Sandwiches 
en dankzij goede reddingen en 
mooie tactische ballen werd dit 
een gelijk spel. De Sandwiches 
werden wel eerste in de poule 
door de overwinning op ande-
re teams zoals VCH en Martinus. 
Wie het ook goed deden waren 
de strandjutters die onder goede 
support van de ouders het voor 
de tweede keer op niveau vier 
uitstekend deden. Er werd zelfs 
gewonnen en met name door 
een goede teamspirit. 
Dat is voor het team de Duintop-
pers als een tweede natuur in-
gegoten waardoor ook bij hun 
een goede vooruitgang in spel 

te zien was. Volleybal voor kin-
deren wordt pas echt tactisch 
op niveau zes waar de Poldervis-
sers bijna eerste werden en te-
rug konden kijken op goed spel 
met name in de servicedruk.
Een niveau daaronder acteren 
de volleybaldudes van het team 
de Surfers, met veel concentra-
tie en af en toe wat geluk in de 
aanvallen werd de tweede plek 
bereikt. Die was ook wegge-
legd voor de Stormlopers op ni-
veau drie die door zeer enthousi-
ast spel de smaakmaker van het 
toernooi werd. 
Alle tien teams van de enige echt 
jeugdvolleybalclub uit de IJmond 
zijn klaar voor de laatste twee 
toernooien van het seizoen. De 
laatste gaat echt om de prijzen 
en bekers dus de trainingen op 
de woensdagmiddag zullen ze-
ker benut worden om nog leuker 
en beter te volleyballen. Zie ook 
www.smashingvelsen.nl.

DEM-Stormvogels
IJmuiden - Stormvogels moest 
dit keer zonder Mischa Plug (ge-
schorst) en Jurgen Dikker (bles-
sure) spelen. De brede selectie 
van trainer Patrick v.d. Fits had 
voldoende mogelijkheden dit op 
te lossen. DEM had eerder de 
inhaalwedstrijd met 0-2 gewon-
nen van Vitesse 22 en zou bij een 
gunstig resultaat mee kunnen 
dingen voor een promotieprijs. 
Arbiter Wigchers liet vele malen 
doorspelen op ogenschijnlijke 
overtredingen en hield de kaar-
ten in zijn zak. 
Stormvogels ging met fraai veld-
spel van start en creëerde in de 
eerste minuten al een aantal 
kansjes met een opvallend goed 
spelende Tim Groenewoud op de 
vleugel. Verrassend viel het ver-
wachte doelpunt aan de ande-
re kant, want in de tiende mi-
nuut gaf Martijn Scheffer doel-
man Jan Ziere het nakijken en 
was even daarna nog niet bij de 
les toen Nico Scheffer de bal te-
gen de lat schoot. Kansjes vie-
len aan beide kanten maar in de 
15de minuut was het Eric Lina 
van DEM die het tweede doel-
punt voor zijn club scoorde na 
een combinatie over de rechter-
vleugel. De vogels gingen echter 
niet gebukt onder deze achter-

stand en toen Mike Dam doel-
man Erwin Hoogland omspeel-
de en 2-1 op het scorebord liet 
aantekenen, hadden niet alleen 
de aanhangers weer hoop. Ve-
le aanvallen volgden totdat in de 
30ste minuut Lars de Kort met 
een fraaie kopstoot uit een cor-
ner van Tim Groenewoud de 2-2 
op het scorebord bracht. 
In de tweede helft was het Tim 
Groenewoud die doelman Erwin 
Hoogland met een soort voorzet 
verschalkte en zijn ploeg een 2-3 
voorsprong bezorgde. Aan beide 
kanten ontstonden er wat kans-
jes en vooral in de laatste acht 
minuten kregen Binkhorst EN 
consorten het benauwd, voor-
al toen een terugspeelbal door 
Jan Ziere in de handen werd ge-
nomen en de arbiter terecht een 
vrije trap binnen het strafschop-
gebied toekende. Het schot ging 
via de muur over de achterlijn. 
Stormvogels wist de gelijkmaker 
te voorkomen en zag door het 
gelijke spel van EDO zijn koppo-
sitie op de ranglijst wederom met 
twee punten uitlopen. Een com-
pliment voor beide ploegen die 
de toeschouwers een spannen-
de en een prettige voetbalmid-
dag bezorgden onder het genot 
van een lekker zonnetje.

Vaders sponsoren 
mini’s VV IJmuiden
IJmuiden - Bij VV IJmuiden hebben drie vaders van de mini’s de 
koppen bij elkaar gestoken om het team te sponsoren. Het resul-
taat is prachtig: trainingspakken van Onderhoudsbedrijf J. Kremer 
en Stucadoorsbedrijf Oudshoorn, beiden uit IJmuiden. De nieuwe 
sporttassen en bidons kregen ze via Ronald Uitendaal en Fitness & 
Healthclub Probody te Haarlem. Zo zie je maar weer wat een beetje 
samenwerking kan betekenen.

Uitslag loterij 
Adelbertus Bazaar 
IJmuiden - Prijzen van de grote 
loterij zijn gevallen op: 1e prijs nr. 
417; 2e prijs nr. 603; 3e prijs nr. 
1352; 4e prijs nr. 1376. Verdere 
prijzen op de nummers: 429, 192, 
133, 170, 578, 309, 523, 812, 877, 
302, 647, 755, 705, 1271, 1349, 
977, 381, 184, 15, 104, 1432, 749, 
60, 128, 628, 608. Het winnen-
de nummer van de matrix van de 
flessenmand is 25 (Jaap Wijker) 

en het winnende nummer van de 
matrix van de digitale fotocame-
ra is 13 (Bets Visser-Zwaan). De 
boodschappenmand is gevallen 
op kleur roze, nummer 582 (me-
vrouw J. van Dijke-Gravemaker). 
Prijzen van de Historische Kring: 
1e prijs nr. 4040; 2e prijs nr. 4070 
en de 3e prijs nr. 4150. Inlich-
tingen over de prijzen: Mariska 
Donker, telefoon 023-5392080.

Paasjeugddag
VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Maandag 5 april 
(tweede paasdag) wordt er bij VV 
IJmuiden een sport- en speldag 
voor de jeugd georganiseerd. Zo 
is er een pannatoernooi met zes 
veldjes, een boardingveld, le-
vend tafelvoetbal, gericht schie-
ten en schieten met een snel-
heidsmeter. De jongste jeugd 
begint om 10.00 uur en lopen sa-
men met hun vader of moeder of 
een ander familielid alle onder-
delen langs. Om 12.00 uur zijn de 
D-pupillen en C-junioren aan de 
beurt en om 14.00 uur de A en B-
junioren die mogen strijden om 
de eerste plaats. Daarnaast  zijn 
er nog tal van andere activitei-
ten zoals: schminken, een grab-
belton, een springkussen en een 
loterij. Uiteraard is iedereen van 
harte welkom. Voor meer infor-
matie: Wybe Jaspers, wjaspers@
multiweb.nl.

Speeltuin
Zeewijk
weer open
IJmuiden - Zondag 28 maart 
opent St Speeltuin Zeewijk zijn 
hekken weer voor een nieuw  
speeltuin seizoen. Vanaf dit sei-
zoen is er een naamsverande-
ring, in plaats van  speeltuin De 
Speelhoek is hetspeeltuin Zee-
wijk geworden. Verder is er niets 
verandert. Ook de entree is het-
zelfde gebleven, 0,50 eurocent. 
Een seizoenskaart bedraagt 20 
euro. De speeltuin is geopend 
vanaf 13.00 uur. Meer informatie: 
telefoon 0255-537990.

IJmuiden - Personeel van een 
kledingwinkel aan de Lan-
ge Nieuwstraat betrapte vorige 
week woensdag rond 14.30 uur 
een 47-jarige IJmuidenaar op 
de diefstal van kleding. De man 
is aangehouden en overgedra-
gen aan de politie. Hij is meege-
nomen naar het bureau. Daar is 
proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief

Oudespullenmarkt
IJmuiden - Zaterdag 27 maart 
is er weer oudespullenmarkt aan 
de Eenhoornstraat. Dit keer is de 
opbrengst van Velsen voor de 
Derde Wereld voor een project in 
Nubra, een geïsoleerd en afgele-
gen district in India, dat vanwege 
hevige sneeuw-
val zes tot ze-
ven maanden 
per jaar is af-
gesloten van 
de buitenwe-
reld. Het gebied 
grenst aan Chi-
na in het oos-
ten en Pakistan 
in het westen. 
Nubra heeft 57 
dorpen en ge-
huchten met 
een totale be-
volking van 
25.000 men-
sen. Het gerin-
ge inwonertal per vierkante kilo-
meter komt door het hoge berg-
achtige gebied met toppen bo-
ven de 7000 meter. In de dalen 
bij de rivier zijn wat dorpen (op 
een hoogte van 3700 meter). De 
bevolking leeft van het bewerken 
van het land. Belangrijk voor de 
bevolking is het vee. Er worden 

veel geiten en schapen gehou-
den voor de melk, vlees en wol.  
Mest is een belangrijke brand-
stof voor de lange winter. Het 
merendeel van de bevolking van. 
In samenwerking met specialis-
ten worden regelmatig medische 

kampen georga-
niseerd. De dok-
ter komt dan twee 
keer per maand 
met de jeep langs 
om de patiënten 
hulp te bieden. 
Deze hulp aan de 
plaatselijke be-
volking wordt ge-
geven zonder on-
derscheid in ge-
loof, ras, arm of 
rijk. 
De opbrengst van 
de markt zal ge-
bruikt worden ter 
financiering van 

zo’n medisch kamp door Stich-
ting Hulp aan Nubra. Dit project 
ondersteunt het Millenniumdoel: 
toegang tot gezondheidszorg 
voor de armsten. De oude-spul-
lenmarkt is zaterdag van 9.30 tot 
12.30 uur in het Solidariteitsge-
bouw aan Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden.
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Drukbezochte inloop bij 
2dehandskleertjes.com
Velserbroek – Een half jaar ge-
leden startte Dyonne Kemper 
met de webwinkel 2dehands-
kleertjes.com Ze verkoopt hier 
baby- en kinderkleding, die niet 
van nieuw te onderscheiden is. 
In die korte tijd bouwde ze een 
vaste klantenkring op, die erg te-
vreden zijn over de aankopen. 
Ook zijn er veel mensen, die kle-
ding inbrengen. Dyonne staat 
regelmatig met haar kleding op 
markten en dat bleek succesvol. 
Dit bracht haar op het idee, om 
woensdag een inloopochtend te 
organiseren, waar de bezoekers 
onder andere de nieuwe zomer-
collectie ‘live’ konden aanschou-
wen. Dit trok veel mensen. ,,Het 
is bij mij thuis, dus het is laag-
drempelig. Het is toch anders als 
je de kinderkleding kunt zien en 
de stof kunt voelen’’, zegt Dyon-
ne. ,,Ik ben heel blij met de we-
bwinkel 2dehandskleertjes.com 
Ik ben moeder van een zoon van 
drie maanden en met zo’n kleine 
baby ga je niet winkel in en win-
kel uit om nieuwe kleding te pas-
sen’’, vertelt een bezoekster. ,,Bij 

2dehandskleertjes.com kan ik 
het op mijn gemak uitzoeken en 
als ik het besteld heb, kan mijn 
zoon het in alle rust passen. Het 
is echt kleding van prima kwali-
teit en je betaalt er niet al te veel 
voor. Ook ben ik heel tevreden 
over de service. Ik vind het leuk 
om Dyonne te ontmoeten, om te 
zien wie de vrouw achter 2de-
handskleertjes.com is.’’ Een an-
dere vrouw vult aan: ,,Mijn doch-
ter is ruim twee jaar en maakte 
laatst een groeispurt door. Nieu-
we kleding, die ze nog niet vaak 
had aangehad, paste niet meer. 
Een buurvrouw wees me op het 
bestaan van 2dehandskleertjes.
com Sindsdien breng ik vaker 
kleding in en koop ik ook vaak 
iets nieuws voor mijn dochter. Ik 
hou niet zo van winkelen dus dit 
is een prima oplossing.’’
Gezien het succes van de inloop-
ochtend, overweegt Dyonne om 
het in de toekomst vaker te or-
ganiseren. 
Dit wordt ruim van tevoren be-
kend gemaakt, onder meer op 
www.2dehandskleertjes.com.

Angelique Beenmode
& Lingerie Marktplein
IJmuiden – Ruim 17 jaar was de 
winkel van Angelique Beenmode 
& Lingerie gevestigd in het Vel-
serhof. Nadat het winkelcentrum 
verbouwd was en een andere in-
deling kreeg, verhuisde Ange-
lique Beenmode & Lingerie ver-
leden jaar naar een ander pand 
en zit nu aan het Marktplein. Het 
team voelt zich helemaal thuis in 
de nieuwe zaak en ook de klan-
ten blijven trouw komen. Zij we-
ten: Angelique staat voor service 
en kwaliteit. Mooie lingeriemer-
ken zoals Triumph, Sapph, After 
Eden, Mey en Passionata. Voor 
de heren is er ondermode van 
Hom, Calvin Klein, Sapph, Dim 
en Sloggi. Mooie badmode bie-
den de merken Sunflair, Olympia 
en Naturana. Voor de heren is er 
op dat gebied Hom en Sloggi. 

Ook is er mooie nachtmode van 
Ringella en prima beenmode van 
Oroblu en Bonnie Doon. Van veel 
merken is de nieuwe voorjaars-
collectie binnen, dus loop eens 
vrijblijvend binnen bij Angelique 
Beenmode & Lingerie aan het 
Marktplein.

Adviesdag bij
Hoortechnisch Centrum
Regio – Bijna een jaar is het 
Hoortechnisch Centrum geves-
tigd aan Rijksstraatweg 342 en 
het voorziet duidelijk in een be-
hoefte. Het team neemt de tijd 
voor de bezoekers, er is alle 
ruimte voor een deskundig ad-
vies en het beantwoorden van 
vragen.
Op zaterdag 27 maart is er van 
10.00 tot 16.00 uur een hoor-
adviesdag. Mensen kunnen die 
dag gratis en geheel vrijblij-
vend hun gehoor laten testen. 
Ook hier is er ruime gelegenheid 
voor het stellen van vragen en 
voor een deskundig advies. Te-
vens zullen twee productspecia-
listen van gerenommeerde mer-
ken uitleg geven over de nieuw-
ste producten.
Het Hoortechnisch Centrum is 
een HoorProfs hoorinstituut. De 
vakaudicien is zelfstandig en 
merkonafhankelijk en biedt het 
meest uitgebreide assortiment 
in hoortoestellen en hoorhulp-
middelen. Er zijn zorgovereen-
komsten afgesloten met alle Ne-
derlandse zorgverzekeraars, ook 
zijn er diverse exclusieve con-
tracten afgesloten. Zo kan altijd 
gezorgd worden voor de beste 

oplossing, op maat en passend 
bij elk budget. Geen mens is het-
zelfde, geen hoorprobleem is ge-
lijk. Daar gaat het Hoortechnisch 
Centrum zorgvuldig mee om. 
Klanten kunnen er ook regelma-
tig binnenlopen voor een contro-
le of een correctie in de afstel-
ling. Het Hoortechnisch Cen-
trum is ook StAr-gecertificeerd 
en heeft hiermee het keurmerk 
Erkend Audicien. Hiermee wordt 
de vereiste kwaliteit geboden en 
gewerkt met geavanceerde ap-
paratuur, volgens moderne ge-
valideerde werkmethoden.
Aanbieding tijdens de hoorad-
viesdag: bij aanschaf van een 
hoortoestel ontvangt de klant 
een jaar gratis batterijen, of ont-
vangt 50 euro korting op de ei-
gen bijdrage per hoortoestel. In-
dien men reeds een hoortoestel 
draagt, ontvangt men bij aan-
schaf van een pakje batterij-
en elk tweede pakje gratis. Wie 
meer wil weten is zaterdag 27 
maart van harte welkom bij het 
Hoortechnisch Centrum aan de 
Rijksstraatweg 342, telefonisch 
bereikbaar via 023-5385121. Zie 
ook www.goedomtehoren.nl of 
www.hoorprofs.nl.

Santpoort-Noord - Italiaanse 
kruiden ruik je, en je geniet ze.  
Zoals je in Italië de kruiden – zo-
als tijm - gewoon langs de weg 
ziet groeien en bloeien, zo kun je 
dat ook in eigen tuin. GroenRijk 
Santpoort heeft een gemengd 
assortiment kruidenplanten klaar 
staan: tijm, lavendel, rozemarijn, 
salie. Heerlijk geurende plan-
ten. Zet ze op een zonnige plek 
dicht bij je keuken, op je balkon, 
in de volle grond of in pot of bak. 
Zet ze op hand- of zithoogte en 
je geniet extra van hun geur die 
vooral vrijkomt als je de plan-
ten aanraakt. De oude Romeinen 
hebben al die zuidelijke kruiden 
ooit in onze streken geïntrodu-
ceerd. Ze gebruikten oregano, 
munt, peterselie, dragon, uiter-
aard laurier, maar toen nog nau-
welijks basilicum. Dat kwam pas 
later, via Griekenland, uit Azië. 
Je pakt echt een heel oude tra-
ditie op als je met kruiden zoals 
tijm, rozemarijn, salie en laven-
del aan de slag gaat. Kweek ze 
zelf. GroenRijk heeft ze voor je en 
je hebt er lang plezier van, want 
tijm, rozemarijn, salie en lavendel 
zijn allemaal meerjarige heester-
tjes. Rozemarijn is een keuken-
kruid met prachtig zacht, grijs-
groen blad groeit in de hoogte 
en de breedte uit. Heerlijk geu-
rende, lichtblauwe bloemen in 
mei-juni. Koel en licht laten over-
winteren. Tijm is een heerlijke 
bodembedekker waarvan tien-
tallen soorten en cultivars be-
staan, meestal met witte of ro-
ze bloempjes.Tijm is winterhard 
(duro). Salie moet je ieder voor-
jaar even snoeien om voldoende 
vers, zacht, geurig blad te krij-
gen. Salie bloeit prachtig (juni-
juli). Wie kent de geur van laven-
del niet. De blaadjes kunnen ook 
in geurzakjes voor je gardero-
bekast gebruikt worden. En een 
potpourri of tussi-mussi met la-
vendel werkt geweldig. Italiaan-
se keukenkruiden (Erba aroma-
tica) zijn geweldig in de tuin, 
verrukkelijk voor je neus,  me-
dicinaal vaak interessant en de 
soorten die GroenRijk nu spe-
ciaal aanbiedt (rozemarijn, tijm, 
salie en lavendel) bloeien bo-
vendien prachtig en het zijn fan-
tastische bijenplanten. Ook is de 
verzorging heel makkelijk: zon, 
warmte, wat water en een beet-
je voeding is alles wat ze vragen. 
Planten om echt van te genieten 
(niet geschikt voor consumptie). 
Zie ook www.groenrijk.nl.

Italiaanse
kruiden

Velsen - Een 81-jarige snorfiet-
ser uit Heemskerk is zondag ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
op de rotonde Moerbergplant-
soen en Lange Nieuwstraat. Een 
62-jarige automobilist uit IJmui-
den zag de snorfietser over het 
hoofd en reed hem aan. Het 
slachtoffer heeft zijn scheen-
been gebroken. 

Aanrijding
met letsel ‘Grote’ IJRB-leden 

behalen C-diploma
Velsen - Afgelopen vrijdag werd er bij de IJmuider Reddingsbriga-
de afgezwommen voor het C-diploma. Deze keer waren het niet de 
kleintjes die af moesten zwemmen, maar de grotere leden in de leef-
tijd van 15 tot en met 45 jaar. De IJRB zwemt pas sinds juni 2009 af 
voor C en de meeste wilden hun rijtje zwemdiploma’s compleet ma-
ken. Alle 25 kandidaten zijn geslaagd.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 27 maart

odin’59-volendam (hoofdklasse b) - 14.30
velsen-Sizo (4D) - 14.30
Dem-HYS (5b) - 15.00

argon-aDo’20 (hoofdklasse a) - 14.00
De Kennemers-Purmerstijn (1a) - 14.00
velsen-vvW (2a) - 14.00
SvW’27-Dem (2a) - 14.00
Saenden-vSv (3b) - 14.00
oFC-DSS (3b) - 14.00
Spaarnwoude-FC velsenoord (4D) - 14.00
beverwijk-Sloterdijk (5e) - 14.00
rCZ-Wijk aan Zee (5e) - 14.00

zondag 28 maart

Strawberries 
haalt uit
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Strawber-
ries heeft afgelopen zondag met 
grote cijfers gewonnen van een 
directe concurrent. Heerhugo-
waard werd als volgende club 
aan de zegekar van de aardbeien 
gebonden. Met de 5-1 overwin-
ning is promotie nog altijd mo-
gelijk voor de club uit Driehuis. 
Een perfecte voorbereiding zorg-
de voor een zeer goede start van 
de wedstrijd voor Strawberries. 
De drang om te winnen was dui-
delijk zichtbaar bij het team van 
coach Erik van Hofwegen. Zo-
als gebruikelijk werden vele kan-
sen gecreëerd, maar geen van 
de spelers wist het net te vinden. 
De tegenstander deed dat daar-
entegen wel. Een fout van ver-
dediger Finn van Leeuwen werd 
door de spelverdeler van Heer-
hugowaard genadeloos afge-
straft: 0-1. Strawberries liet zich 
niet van de wijs brengen en ging 
geconcentreerd op zoek naar de 
gelijkmaker. Het was Daan van 
Poorten die het doelpunt maak-
te, een strafcornervariant werd 
door hem benut. De opluchting 
bij de spelers was zeer groot, 
vooral omdat de strafcorner de 
week voor de wedstrijd uitvoe-
rig geoefend was. In de twee-
de helft liep Strawberries volle-
dig over de tegenstander heen. 
Finn van Leeuwen, Bas van Faas-
sen, Floris Welman en Robbert 
Kluwer wisten allen te scoren. 
Van Faassen scoorde uiteraard 
op karakteristieke wijze door 
met zijn backhand de bal snoei-
hard op de plank te slaan. Wel-
man scoorde ook met een han-
delsmerk, namelijk zijn sleep-
push. Het meest curieuze doel-
punt maakte Van Leeuwen. Een 
hard schot van hem, dat aan-
vankelijk naast leek te gaan, 
werd door de edele delen van 
een speler van Heerhugowaard 
van richting veranderd. De kee-
per was zodanig geschrokken 
dat hij de bal langs zich heen in 
het doel zag verdwijnen. Protes-
ten van Heerhugowaard hielpen 
niet, het doelpunt werd goedge-
keurd. Na twee gele kaarten voor 
Heerhugowaard scoorde Kluwer 
nog het vijfde doelpunt van de 
wedstrijd, die volgens de tegen-
stander verdiend werd gewon-
nen door Strawberries. Door de-
ze overwinning is de achterstand 
op promotie drie punten. Volgen-
de week spelen de aardbeien uit 
tegen de nummer twee, Saxen-
burg. (Finn van Leeuwen)

Bondspeld voor
‘tante’ Eef Limmen
Velsen - Tijdens de jubileumvie-
ring van 75 jaar Postzegelvereni-
ging IJmuiden en 40 jaar jeugd-
afdeling De Seinpost is aan Eef 
Limmen-Stegemeijer de zilveren 
bondspeld uitgereikt. Dirk van 
der Woerd speldde, namens de 
Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen 
(KNBF) de speld op. De zilve-
ren bondsspeld is aangevraagd 
door de vereniging als dank voor 
meer dan 25 jaar inzet, vooral tij-

dens eerdere jubilea. Na het uit-
reiken van de bondsspeld had de 
voorzitter van Jeugdfilatelie Ne-
derland (JFN), Peter Stobbelaar, 
nog een verrassing: hij overhan-
digde Eef de zilveren speld van 
JFN als dank voor haar grote in-
zet voor de jeugdfilatelie in het 
algemeen en ‘haar’ jeugdafde-
ling De Seinpost in het bijzonder. 
Eerder had Eef reeds de bron-
zen speld van JFN mogen ont-
vangen.

Statiegeldactie weer van 
start in zes supermarkten
Velsen - World Servants Vel-
sen is al een aantal maanden 
hard bezig om geld in te zame-
len voor het ontwikkelingswerk 
wat zij komende zomer, in Gha-
na en Malawi, gaan doen. Hier-
voor gaat deze week de statie-
geldactie weer van start in maar 
liefst zes supermarkten.
Gedurende de actie kunt u de-
ze jongeren helpen bouwen aan 
klaslokalen, lerarenwoningen en 
de nodige voorzieningen voor de 
gezondheidzorg, door uw sta-
tiegeldbonnetje te doneren in 
de boxen naast de flessenauto-
maat! ,,Nadat de Dekamarkten 
in Velserbroek, IJmuiden Zee-

wijkplein, Santpoort-Noord en –
Zuid ons het eerste jaar met de-
ze actie hebben gesteund, sloot 
afgelopen jaar de Vomar in Vel-
serbroek zich ook bij onze actie 
aan. Vanaf deze week mogen we 
ook bij de Albert-Heijn in IJmui-
den deze actie houden!” vertelt 
Lieke de Wilde, die dit jaar voor 
het eerst met de groep meedoet. 
,,We hebben al een aantal goed 
lopende acties gehad, echter zijn 
we er nog niet. Maar gelukkig 
hebben we nog twee maanden 
en rekenen we op de steun van 
onder andere de klanten van de-
ze supermarkten.” Zie ook www.
worldservantsvelsen.nl.

Info voor gebruikers 
gehandicaptenvoertuigen
Velserbroek - Op dinsdag 31 
maart organiseert het Gehandi-
capten Beraad Velsen een bij-
eenkomst voor gebruikers van 
gehandicaptenvoertuigen in 
buurthuis De Veste, Vestingplein 
58. Iedereen met een scootmo-
biel, Canta, elektrische rolstoel is 
welkom van 13.30 tot 16.30 uur. 
Tijdens de bijeenkomst staan de 
ervaringen van gebruikers cen-
traal. Saghia wil graag horen 
wat mensen met  een gehandi-
captenvoertuig vinden van hun 
hulpmiddel. Wat gaat goed en 
wat gaat minder goed. De po-
sitieve ervaringen, maar ook  de 
problemen van mensen met een 
gehandicaptenvoertuig komen 
aan bod. De bijeenkomst duurt 

ongeveer drie uur en begint met 
een filmpje over veiligheid, in-
structie en toegankelijkheid van 
de omgeving. Daarna volgt een 
gesprek over ervaringen en de 
quiz ‘blijf veilig mobiel’. Voor 
meer informatie en aanmelding: 
telefoonnummer 0255- 548548 
of 078-6815425. Programma VCP 
en ANBO organiseren 20 bijeen-
komsten voor mensen met een 
gehandicaptenvoertuig met sub-
sidie van het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat. Met het pro-
ject wil het Ministerie inzicht krij-
gen in ervaringen en belemme-
ringen van de doelgroep. De bij-
eenkomsten vinden plaats tus-
sen januari en mei 2010 in het 
hele land.

Regio - Woensdag 7 april geeft 
Reumatoloog Dr. J Ter-wiel een 
lezing over fibromyalgie. De le-
zing wordt gehouden in de Jans-
heeren, locatie Pieter Breughel-
straat 5 in Heemskerk, aanvang 
19.30 uur. Graag minimaal een 
week ervoor de vragen sturen 
naar joma.ree@quicknet.nl of 
per telefoon 023-5383483.

Infoavond over 
fibromyalgie

MKB-IJmond roept 
politieke partijen op
Velsen - Met de gemeente-
raadsverkiezingen achter ons 
roept MKB-IJmond de politieke 
partijen op om lef en visie te to-
nen en niet het bedrijfsleven als 
melkkoe te gebruiken maar juist 
ruimte te bieden voor bedrijvig-
heid. Het gemeentelijk kasboek-
je zal de komende jaren op orde 
moeten worden gebracht en de 
ondernemersorganisatie voor het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) 
in de IJmond stelt dat het afwen-
telen van gemeentelijke kosten 
op het bedrijfsleven niet de juis-
te weg is. Van belang is dat po-
litiek en georganiseerd bedrijfs-
leven de handen in een slaan. 
Er zullen soms, ook voor het be-
drijfsleven, pijnlijke keuzes ge-
maakt moeten worden maar dan 
wel met een duidelijk visie op de 
versterking van de lokale en re-
gionale economie. 

Een bloeiende ondernemersre-
gio vraagt een open houding bij 
de verschillende colleges van 
B&W, de gemeenteraden en het 
ambtelijk apparaat richting on-
dernemerschap. Voor zowel de 
(maak)industrie, de logistie-
ke sector als de dienstverlenen-
de sectoren. Ook de gemeenten 
in de IJmond – Heemskerk, Uit-
geest, Beverwijk en Velsen- zul-
len moeten gaan bezuinigen. Het 
gaat bij bezuinigingen om het 
maken van de juiste keuzes en 
niet om ‘de kip met de gouden 
eieren’ te slachten. In tijden van 
bezuinigingen geeft het geen 
pas om elkaar bij collegeonder-
handelingen ‘de tent uit te vech-
ten’ en beleidslijnen met elkaar 
af te spreken die ten koste gaan 
van de kurk waar de economie 
op drijft, het MKB. Ook MKB-
IJmond ziet in dat de opgaven 
in de heroverwegingsoperatie 
groot zijn en derhalve vragen om 
scherpe keuzes. Gelukkig is de 

IJmond een unieke regio waar-
in ondernemerschap een van de 
factoren is die de gemeenten 
aan elkaar verbindt. Het zou dus 
onverstandig zijn om het kind 
met het badwater weg te gooien 
door eenzijdig rigoureus het be-
drijfsleven op te zadelen met een 
lastenverhoging, het onderhoud 
van bedrijventerreinen naar ach-
teren te schuiven of het niet na-
streven van een goed vestigings-
klimaat voor alle bedrijven. Me-
de daarom zou één economi-
sche dienst voor alle IJmond ge-
meenten een stap voorwaarts 
zijn. Zelfs in tijden van crisis die-
nen korte termijn en lange ter-
mijn met elkaar in balans te blij-
ven wat door één economische 
dienst en samen met belangen-
organisaties bevorderd en be-
waakt kan worden.
Veel gemeentelijke subsidies en 
opdrachten zijn in de verschil-
lende gemeenten vaak ontoe-
gankelijk voor het MKB. Dit om-
dat de gestelde eisen omslachtig 
en schaalgebonden zijn in plaats 
van doelgericht en flexibel. Door 
in plaats van massaal geclus-
terde pakketten te kiezen voor 
kleinschalige marktopdrachten 
en door lagere subsidiebedragen 
te koppelen aan meer laagdrem-
pelige criteria, krijgen alle bedrij-
ven een gelijke kans. 

MKB-IJmond roept de politiek 
op om juist nu naar de kosten-
kant in de publieke sector te kij-
ken. Minder bureaucratie, min-
der regels en minder ambtena-
ren is de korte samenvatting.
De ondernemersorganisatie voor 
het midden- en kleinbedrijf heeft 
alle raadsleden en politieke par-
tijen een uitgebreide brief ge-
stuurd met daarin onderbouwde 
voorstellen om ruimte te creëren 
voor bedrijvigheid in de IJmond 
en haar specifieke gemeenten.
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Informateurs bekend
IJmuiden - Tijdens een open-
bare vergadering maandag-
avond werden door burgemees-
ter Franc Weerwind twee externe 
informateurs benoemd: Corne-
lis Mooij (VVD) en Patrick Poel-
mann (D66). Tevens maakte hij 
bekend welke opdracht beide 
heren voor de komende weken 
mee krijgen. Nadat twee weken 
geleden afscheid was genomen 
van de vertrekkende raadsleden 
en de nieuwe raadsleden waren 
geïnstalleerd, mocht de VVD, als 
grootste partij, een formateur le-
veren. Dat werd Roeland Nieu-
weboer. In eerste instantie ver-
telde hij, dat hij een coalitie voor 
ogen had dat zou bestaan uit de 
bestaande coalitiepartijen VVD, 
CDA, PvdA en D66, aangevuld 
met Groen Links. In gesprekken 
met de fractievoorzitters claim-
de hij twee wethouders voor de 
VVD. ,,Dat is niet de juiste weg’’, 
aldus Ronald Vennik (PvdA), 
die namens de fractievoorzitters 
woordvoerder is. ,,Je zorgt eerst 
voor een formatie van de coalitie, 
daarna pas ga je de taken ver-
delen.’’ Nadat Nieuweboer vorige 
week in gesprek ging met Velsen 
Lokaal en Lijst Gerard Vosse om 
te bekijken of er ook een alterna-
tief mogelijk was, werd het ver-
trouwen in hem opgezegd. ,,Het 
is niet het feit dat de heer Nieu-
weboer ging praten met de an-
dere partijen. Hij had ons dat 

kunnen vertellen, dat had trans-
paranter gemoeten’’, meent Ven-
nik. De heren Mooij en Poel-
mann waren beiden gedeputeer-
de voor de provincie Noord-Hol-
land. Mooij was eerder raadslid 
en wethouder voor de gemeente 
Haarlem. Momenteel is hij infor-
mateur voor de gemeente Zand-
voort, dit hoopt hij deze week af 
te ronden. Alleen Cornelis Mooij 
was maandag aanwezig (rechts 
op de foto, hij wordt gefeliciteerd 
door Ben Hendriks). Patrick Poel-
mann was afwezig wegens ge-
gronde redenen, aldus de burge-
meester. Beide heren gaan bekij-
ken hoe er gekomen kan worden 
tot een brede, stabiele coalitie, 
met collegiale samenwerking en 
een stevig vertrouwen, die een 
brede steun van de gemeente-
raad krijgt. Ze gaan inhoudelij-
ke mogelijkheden en knelpun-
ten verkennen, een analyse ma-
ken van de bestuurlijke kracht 
van mogelijke coalitiepartijen en 
proberen inzicht te krijgen in de 
keuzes en ambities die deze par-
tijen leggen bij grote vraagstuk-
ken die in de gemeente spelen. 
Begin april komen de informa-
teurs dan met een informatiefa-
serapportage, waarna overge-
gaan wordt naar de formatiefa-
se. Na handopsteking bleken al-
le raadsleden het met deze be-
noeming eens te zijn, waarna de-
ze een feit was. (Carla Zwart)

Santpoort-Noord - Onder ide-
ale weersomstandigheden werd   
zondag 21 maart een KNHS pro-
motiewedstrijd gehouden op ma-
nege Kennemergaarde. Deelne-
mers konden in de buitenbaan 
van 20 bij 60 meter losrijden in 
een heerlijk voorjaarszonnetje 
en daarna starten in de binnen-
baan. Er werd begonnen met de 
B (Beginners) rubriek die werd 
gevolgd door de L (Licht) rubriek 
en daarna door de M (Midden) 
rubriek. De felbegeerde winst-
punten werden behaald door: B: 
Chantal Dolfing op Watch Out 
en     Uarda Deerenburg  op Pal-
jas. L: Marloes Muns op Symfo-
nie en M: Ed de Keizer op Zazou 
en Hannie Corsmit op Up to Date. 
Zaterdagavond was er een uit-
wisselingswedstrijd met Hippisch 
Centrum Velsen. Hierbij heb-
ben vier ponyruiters van Manege 
Kennemergaarde vier pony’s ge-

presenteerd en losgereden on-
der leiding van Ed de Keizer. Ver-
volgens zijn zij hun proef gestart. 
Daarna deden de ponyruiters van 
Hippisch Centrum Velsen op de 
pony’s van Manege Kennemer-
gaarde hetzelfde. Vervolgens 
werd dit gedaan door vier seni-
or ruiters op vier B-paarden en 
daarna vier senior ruiters met vier 
L-paarden. Het is leuk voor rui-
ters om op de pony’s of paarden 
van een andere manege te kun-
nen rijden en voor de toeschou-
wers ook leuk om op deze manier 
eens te gast te zijn bij een andere 
manege. Met de B-pony’s vielen 
in de prijzen: Sarah Geysendorfer 
op Riesling; Joanna Balk op Lu-
arca en Iris van der Laan op Lu-
arca. Met de B-paarden vielen in 
de prijzen: Riekje Keppel op Li-
ons Heart; Marjan Langendijk op 
Silke en Renee Helvoorts op Li-
ons Heart. Met de L-paarden vie-
len in de prijzen: Sabine Zomer-
plaag op Replay; Martine van 
Hooff op Inquesta en Quiterny 
van Toonbergen op Sam. De prij-
zen werden goed verdeeld over 
de twee maneges.

Dressuur-
wedstrijden 

‘Dag, koning winter’
Driehuis - Bij de naschoolse opvang De Blauwe Hyena hebben de 
kinderen vanaf januari met veel plezier gewerkt aan een musical met 
de titel ‘Dag, koning winter’. Vandaag is de uitvoering voor ouders. 
Decor en kleding zijn, met wat hulp, door de kinderen zelfgemaakt.

Volle bak bij In2disco
IJmuiden - Een rij voor de deur van het Thalia Theater, dat was al 
een tijd niet meer voorgekomen. De eerste editie van In2disco was 
al weken uitverkocht en dat leidde bij de ingang tot langere wacht-
tijden dan normaal. Binnen was de sfeer uitstekend en in de gro-
te zaal, waar videoclips uit de jaren ‘70 en ‘80 op het filmdoek wer-
den vertoond, stond de dansvloer vrijwel direct vol. De foto’s van In-
2disco zijn te vinden op www.reinderweidijk.nl. Het volgende feest 
vindt plaats in november. (foto: Reinder Weidijk)

Vrijdag 2 en zaterdag 3 april

Stichting Ook voor Jou 
houdt twee open dagen
Regio - Op vrijdag 2 en zater-
dag  3 april zijn er twee open da-
gen bij stichting Ook Voor Jou 
aan de Diezestraat 18 in Bever-
wijk. Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
zijn allebelangstellenden en fa-
milieleden van deelnemers van 
harte welkom om te zien wat de 
stichting te bieden heeft. Zowel 
de initiatiefnemers als de mede-
werkers zullen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden.  
Bijna vier jaar geleden is stich-
ting Ook Voor Jou als particulier 
initiatief gestart met als doel een 
aanvulling te zijn op het zorgaan-
bod. Er was behoefte aan een 
kleinschalige, kwalitatief goede 
dagbesteding voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking of niet aangebo-
ren hersenletsel waar veel indi-
viduele aandacht mogelijk is. Op 
de dagbesteding worden onder 
andere zeepproducten gemaakt 
die besteld kunnen worden, of 
ze worden verkocht in de eigen 
winkel en op markten en brade-
rieën. Ook verzorgen de deelne-
mers een postwijk in de buurt.   
Daarnaast wordt er arbeidsma-
tig werk verricht voor derden zo-
als het in elkaar zetten van cur-
susboeken, inpakken van speel-
goed en catering voor vergade-
ringen. Dit alles wordt in eigen 
tempo gedaan. Tevens wordt er 
regelmatig gekeken of de deel-
nemer nog bepaalde wensen 
heeft en of de stichting daaraan 
kan voldoen. Ook het zoeken van 
een externe werplek behoort tot 
de mogelijkheden.
Daarnaast was er bij ouders van 
kinderen uit het speciaal onder-
wijs, die door hun beperking niet 

op reguliere clubs terecht kun-
nen, een grote behoefte aan op-
vang. Hiervoor werd er op de 
woensdagmiddag en de zater-
dag opvang gerealiseerd voor 
deze groep kinderen. Tijdens de-
ze opvang worden er leuke din-
gen gedaan zoals knutselen, 
voetballen, naar de speeltuin, 
enz. Tevens wordt hier goed ge-
keken naar wat de kinderen zou-
den willen en hier wordt zoveel 
mogelijk op ingespeeld. Belang-
rijk is dat de kinderen leren sa-
men te spelen en mogelijkheid  
een vriendschap opbouwen. Ook 
is er de mogelijkheid van indivi-
duele thuisbegeleiding. De re-
den hiervoor kan zijn om het ge-
zin enigszins te ontlasten of om 
aan persoonlijke leerdoelen te 
werken.
Aangezien de stichting vraag-
gericht werkt zijn er in korte tijd 
meer onderdelen ontstaan. Zo is 
er nu ook naschoolse- en vakan-
tie opvang voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs. Uit de groep 
van de opvang is een tiener-
groep ontstaan. Met deze tiener-
groep wordt er om de twee we-
ken een activiteit gepland afge-
stemd op de jongeren zelf.
Ook is er een 16+ groep met 
jong volwassenen met een be-
perking die ongeveer één maal 
in de vijf weken, met begelei-
ding,  op stap gaan. Er kan wor-
den ingeschreven op diverse ac-
tiviteiten. Doel van deze groep is 
om met leeftijdsgenoten en zon-
der ouders dingen te doen die 
leeftijdsgenoten zonder beper-
king ook doen. Men ziet de be-
zoekers graag tegemoet. Zie ook 
www.ookvoorjou.com.
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Beslissing valt vrijdag om 12.00 uur

Vliegtuigbom
zondag geruimd?
Op woensdag 10 maart is er een 
vliegtuigbom uit de Tweede Wereld-
oorlog gevonden in de Vissershaven 
in IJmuiden. Waarschijnlijk wordt de 
bom aanstaande zondag 28 maart 
tussen 08.00 en 17.00 uur geruimd. 
Weersomstandigheden zullen bepa-
len of de planning doorgaat; op vrij-
dag 26 maart rond 12.00 uur wordt 
het definitieve besluit daarover ge-
nomen. Als de ruiming zondag niet 
doorgaat, wordt uitgeweken naar 
zondag 11 april of zondag 25 april.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het 
gebied voor korte of langere tijd ont-
ruimd. Het gebied is hiervoor verdeeld in 
3 deelgebieden A, B en C. De sectoren A 
en B zullen tussen 08.00 uur en 16.00 uur 
worden afgezet. Voor 08.00 uur moet ie-
dereen de gebieden A en B hebben ver-
laten. De sector C wordt tussen 14.00 
uur en 16.15 uur afgezet. Voor 14.00 uur 
moet iedereen dit gebied hebben verla-
ten. De politie en medewerkers van de 
gemeente houden toezicht op deze ge-
bieden.

De operatie wordt uitgevoerd door een 
maritieme compagnie van de EOD (Ex-
plosieven Opruimingsdienst Defensie) 
samen met het duikvaartuig Argus van 
de Koninklijke Marine. De bom wordt 
opgetild en daarna onder water – op 
8 meter diepte – door het duikvaartuig 
buitengaats gebracht. Op zes mijl buiten 
de kust wordt de bom tot ontploffing ge-
bracht.

De voorbereiding voor het ruimen van 
de vliegtuigbom start om 08.00 uur. 
Rond 15.00 uur vertrekt het duikvaartuig 
met daarachter de  vliegtuigbom rich-
ting open zee. Waarschijnlijk wordt om-
streeks 16.00 uur het sein veilig gege-
ven.

Mensen die wonen of werken in het risi-
cogebied moeten gedurende die tijd op 
eigen gelegenheid uit het gebied ver-

trekken. Mensen die wonen of werken in 
de sectoren A en B kunnen tussen 07.30 
uur en 16.00 uur terecht in Breezicht in 
IJmuiden. Diegenen die in de sector C 
wonen of werken kunnen tussen 14.00 
uur en 16.15 uur terecht in restaurant 
IJmond in IJmuiden.

In het totale risicogebied geldt een nood-
verordening. Deze gaat in op zondag 28 
maart 2010 om 08.00 uur en eindigt op 
28 maart om 17.00 uur. Indien nodig kan 
deze noodverordening verlengd worden.

sector A

sector B

sector C 

Reyndersweg 29 maart dicht
Op maandag 29 maart is de Reynders-
weg in Velsen-Noord afgesloten voor 
alle verkeer vanaf de kruising met de 
Boschweg tot aan de Noordpier. 

Op die dag krijgt de weg een onder- en 
een deklaag van asfalt op plaatsen waar 
dat nodig is. De stranttenthouders zijn op 
de hoogte gebracht. Later dit jaar komt er 
nog een slijtlaag over de weg. Dat werk is 
uitgesteld in verband met de te lage tem-
peraturen.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan de 

Reyndersweg. Het fietspad door de dui-
nen en langs de weg is klaar en er zijn ex-
tra parkeervakken aangelegd. De bermen 
worden afgewerkt en beplant. 

Vanaf maandag 22 maart wordt het asfalt 
van de Reyndersweg gefreesd en opge-
broken en de kruising met de Boschweg 
aangepast. De rijbaan wordt versmald tot 
drie meter, er komt een plateau en er ko-
men verkeerseilandjes. Dit levert eni-
ge verkeershinder op: het verkeer vanuit 
de Noordpier richting Wijk aan Zee krijgt 
voorrang.

College steunt Telstar
Het voltallige college was vrijdag 19 maart jl. in het Tata Steel Stadion aanwezig om de 
Telstarspelers toe te juichen en te ondersteunen, in de hoop dat veel Velsenaren hun 
goede voorbeeld zullen volgen. Voor deze wedstrijd mocht de steun niet baten; Telstar 
verloor met 2-1 van Cambuur. (foto: Reinder Weidijk)

Feestdagen in april en mei
Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feestdagen, zowel religieuze als nationale. Het stad-
huis is in deze maanden een aantal dagen gesloten. Hieronder een overzicht.

In april is het stadhuis dicht op: 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Zondag 4 april 1e Paasdag
Maandag 5 april 2e Paasdag
Vrijdag 30 april Koninginnedag

In mei is het stadhuis dicht op:

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Gelijke regels en één loket
Regionale havenverordening 
Noordzeekanaalgebied
De gemeenten Amsterdam, Bever-
wijk, Velsen en Zaanstad liggen al-
lemaal in het Noordzeekanaalge-
bied. Zij hebben besloten om voor 
de havens in dit gebied dezelfde re-
gels voor milieu, orde en veiligheid 
vast te stellen. Dat maakt het voor 
de schippers een stuk overzichtelij-
ker. De volgende stap is een geza-
menlijk loket voor alle vergunnings- 
en ontheffingsaanvragen. 

Tot nu toe hadden afgemeerde schepen 
in elke havengemeente te maken met 
andere regels op het gebied van mi-
lieu, orde en veiligheid. Dat leidde nog-
al eens tot onduidelijkheid en vergrootte 
de kans op onveilige situaties. Om daar 
een einde aan te maken, hebben de vier 
havengemeenten het bestuur van het 
Centraal Nautisch Beheer Noordzeeka-
naalgebied (CNB) de opdracht gege-

ven een havenverordening te maken die 
voor het hele gebied geldt. Deze veror-
dening is er nu.

De volgende stap is de opzet van één lo-
ket waar alle aanvragen van vergunning 
en ontheffing voor havenzaken worden 
aangenomen en afgewikkeld. Dat moet 
tot minder administratie leiden en tot 
meer duidelijkheid over dienstverlening, 
toezicht en handhaving. Het loket – waar 
Haven Amsterdam voor gaat zorgen – 
moet per 1 mei a.s. in werking treden. 

De gemeenten willen de administratie-
ve lasten voor zowel de klant als de ge-
meenten in 2010 verminderen. In de toe-
komst gaan de vier Noordzeekanaalge-
meenten ook nadere afspraken maken 
over het beheer van de haven, samen-
werking in het toezicht en de handha-
ving.
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Dag van de leerplicht
Van school wegblijven, bijvoorbeeld 
omdat je gepest wordt. Het gebeurt, 
maar het mag niet – zeker niet als je 
12 jaar bent. Twee leerplichtambtena-
ren van de gemeente Velsen hebben 
op een aantal basisscholen over de 
leerplicht verteld en wat zij aan ver-
zuim kunnen doen. 

Janneke Hoekstra en Nathelie Schmidt 
zijn leerplichtambtenaar bij de gemeen-
te Velsen. Zij hebben op 18 maart – de 
dag van de leerplicht – een aantal groe-
pen acht van vijf basisscholen in IJmuiden 
bezocht. Zij kwamen een klein uur langs 
op De Klipper, de Pleiadenschool, de Vlie-
gende Hollander, Het Kompas en de Vuur-
toren. Vooraf hadden ze posters en boe-
kenleggers over leerplicht uitgedeeld.

Veel kinderen weten niet dat zij vanaf 
hun 12e jaar medeverantwoordelijk wor-
den gesteld voor hun schoolverzuim. Tot 
die tijd roept de leerplichtambtenaar al-
leen de ouders op, maar vanaf 12 jaar 

worden de kinderen zelf ook op hun ge-
drag aangesproken. Leerplichtambtena-
ren onderzoeken waarom kinderen spij-
belen en kijken wat er moet gebeuren om 
het verzuim te stoppen. Er kunnen aller-
lei redenen zijn, zoals vervelende omstan-
digheden op school (pesten) of thuis (ou-
ders die gaan scheiden). De leerplicht-
ambtenaren adviseren ouders en kinde-
ren hoe zij het verzuim kunnen stoppen. 
Als dat niet helpt, verwijzen ze wel eens 
naar bureau Halt of maken ze een pro-
ces verbaal op. Dat laatste betekent dat 
justitie in beeld komt. Janneke Hoekstra 
en Nathelie Schmidt kijken tevreden te-
rug op een levendige gedachtewisseling 
met de kinderen, die een stuk wijzer zijn 
geworden over de gevolgen van spijbe-
len en geoorloofd en ongeoorloofd ver-
zuim. Alle kinderen en leerkracht kregen 
aan het eind van de les een  pen van de 
Dag van de Leerplicht. Beide ambtena-
ren zijn van plan om deze geslaagde ac-
tie volgend jaar te herhalen. (foto: Rein-
der Weidijk)

De namen van de genomineerden 
voor de verkiezing van de Velsense 
sportkampioenen van 2009 zijn be-
kendgemaakt. In zes categorieën zijn 
prijzen te winnen: sportman, sport-
vrouw, sportploeg, talent, master en 
gehandicapte sporter van het jaar. De 
verkiezing is op vrijdag 9 april in het 
Witte Theater in IJmuiden, in aanwe-
zigheid van Erica Terpstra, voorzitter 
NOC*NSF en nog veel meer sportco-
ryfeeën. 

Sportman
- Bram Crans, judo
- Elco van der Geest, judo
- Daan de Geus, atletiek
- Robin van der Kolk, fietscross
- Jeffrey Krab, judo
- Ralf de Pagter, basketbal
- Melvin Schol, judo & jiu-jitsu
- Gudo Slotboom, judo

Sportvrouw
- Sharona Bakker, atletiek
- Linda Bolder, judo
- Michelle Diemeer, judo
- Iris Lemmen, judo
- Femke van der Meij, atletiek
- Evelien Sohl, zwemmen

Sportploeg
- Ateletiekvereniging Suomi, 
- D-junioren clubteam, atletiek
- Ben Rietdijk Sport Team, damesteam  

judo
- Iber Lengua Terrasvogels, dames 1, soft-

bal
- Schaakclub Santpoort, D-team schaken
- Turnvereniging IJmuiden, team meis-

jes t/m 11 jaar, trampolinespringen syn-

chroon
- Women Top Tennis Team, dames dubbel, 

tennis

Talent
- Patrick Abbink, judo
- Joris Bodin, tennis
- Marc de Boer, judo
- Matthijs Buchli, wielrennen (baan)
- Jimmy Demmers,  trampolinespringen
- Timo Lesterhuis, judo
- Cheryl Looyer, schaken
- Larissa Makken, judo
- Sergey Mol, skiën 
- Mark van der Oever, waterpolo
- Job Ouddeken, handboogschieten
- Youri van Rooij, skiën
- Justin Speet, waterpolo
- Jamie Raijmakers, judo
- Michelle Steenvoorden, judo
- Karen Stevenson, judo
- Albert Wesseling, jiu-jitsu
- Frank de Wit, judo
- Jan de Wit, jiu-Jitsu
- Niels de Wit, judo

Master
- Monique Boerema, schaatsen
- Maarten Duijn, karate
- Edwin Hiense, judo/jiu-jitsu
- Judith Porsch, handboogschieten
- Maarten Porsch, handboogschieten
- Wim Roosen, atletiek

Gehandicapte sporter
- Badmintonclub Velsen damesteam: 

aangepast badminton
- Badmintonclub Velsen team gemengd: 

aangepast badminton
- Rick Spierings, schaatsen
- Leo Veldhuisen, rolstoelbasketbal

Genomineerde kampioenen

NL DOET: Strand opgeruimd
Wethouder Annette Baerveldt (met rode sjaal) luistert naar instructies bij de start 
van de schoonmaakactie op het strand bij timboektoe, velsen-noord op zater-
dag 20 maart. samen met 25 vrijwilligers van de surfrider foundation haalden zij 
in twee uur meer dan 50 vuilniszakken met voornamelijk plastic afval op. De actie 
vond plaats in het kader van nl Doet. (foto: Reinder Weidijk)

Tot het nieuwe college er is, blijft het 
huidige college van burgemeester en 
wethouders demissionair in functie. 
Dit betekent dat zij de lopende zaken 
behartigen maar geen grote of ingrij-
pende beslissingen meer nemen. Op 
dit moment zijn twee informateurs 
aan de slag met de vorming van een 
nieuw college.

Sinds de verkiezingen van 3 maart be-
schikt de gemeente Velsen over een nieu-
we gemeenteraad van 33 personen. De 
nieuwe raad is op 11 maart geïnstalleerd 
en bestaat uit negen partijen: de VVD met 
6 raadszetels, PvdA en Velsen Lokaal alle-
bei 5, LGV en Democraten66Velsen alle-
bei 4, CDA en Groen Links allebei 3, de SP 
met 2 en de ChristenUnie met 1. 

De volgende stap is de collegevorming. 
De gemeenteraad heeft hiervoor twee 
informateurs benoemd, de heer Corne-
lis Mooij en de heer Patrick Poelman. Zij 
spreken met de partijen om te bezien wel-
ke samenstelling de meeste kans van sla-
gen heeft. 

Tot die tijd blijft het huidige college in 
functie. De wethouders Korf, Ockeloen, 
Verkaik, Baerveldt en Edzes-Altena wer-
ken dus, samen met hun voorzitter, bur-
gemeester Weerwind, nog gewoon door 
tot het nieuwe college is gevormd. 

Franc M. Weerwind is sinds september 
2009 burgemeester van Velsen en be-
noemd voor een periode van zes jaar.

Huidig college demissionair
Onderhandelingen over 
nieuw college in volle gang
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Ondersteuning minima
Een dagje op stap met de kinderen of 
een abonnement op de krant – kos-
ten die moeilijk op te brengen zijn voor 
mensen met een laag inkomen. De ge-
meente heeft daar een regeling voor 
van maximaal 75 euro per gezinslid 
per kalenderjaar. Daar bovenop is voor 
kinderen die aan sport of cultuur doen 
maximaal 100 euro per jaar beschik-
baar.

U kunt voor de bijdrage in aanmerking 
komen als uw gezinsinkomen niet hoger 
is dan 120% van het minimum (= de bij-
standsnorm). Hoeveel dat is hangt van uw 
situatie af. Maar ook als uw inkomen bo-
ven die grens ligt hebt u misschien nog 
recht op een deel van de bijdrage.

Verder mag uw vermogen niet meer zijn 
dan een bepaald maximum; voor gezinnen 
is dat 10.960 euro en voor alleenstaanden 
5.480 euro. Voor de tegemoetkoming van 
75 euro geldt bovendien dat u al drie jaar 
een laag inkomen moet hebben.
Daarnaast kunt u voor uw kinderen tus-
sen 4 en 18 jaar nog een extra bedrag van 

maximaal 100 euro per kind krijgen. Dat is 
het geval als uw kind actief aan sport deel-
neemt of bezig is met actieve cultuurbeoe-
fening (zoals muziek, toneel of kunst). Cli-
enten van Sociale Zaken en degenen die 
de tegemoetkoming vorig jaar hebben ge-
had, krijgen een formulier thuisgestuurd.

Hoort u niet tot die groep dan kunt u te-
lefonisch het speciale aanvraagformu-
lier opvragen via telefoonnummer 0255-
567200. Het formulier is te krijgen bij de 
receptie op het stadhuis en bij het Loket 
voor Wonen Welzijn Zorg, Rijnstraat 2 in 
IJmuiden; de formulierenbrigade kan u 
helpen met het invullen. U kunt het formu-
lier ook downloaden van de website van 
de gemeente: www.velsen.nl. Ga naar Di-
gitaal loket > werk en inkomen > sociaal 
culturele activiteiten. 

U vult het formulier helemaal in, onder-
tekent het en stuurt het naar Sociale Za-
ken. U krijgt zo snel mogelijk bericht. Denk 
eraan de gevraagde bewijsstukken bij te 
voegen (betalingsbewijzen). Dat voorkomt 
vertraging.

NL DOET: Speeltuin Santpoort
Wethouder Ineke Edzes-Altena (l) en Annette Baerveldt (r ) helpen mee om de Speel-
tuin Santpoort weer zomerklaar te maken. De actie vond zaterdag 20 maart plaats in 
het kader van NL DOET. (foto: Reinder Weidijk)

Dode hoek-project in Velsen
De dode hoek van een vrachtwagen 
leidt elk jaar tot verkeersongevallen 
met fietsers. Het Dode hoek-project in 
groep 7 wil daar wat aan te doen. 

Post Verkeerseducatie uit IJmuiden voert, 
in samenwerking met de gemeente Vel-
sen, het ‘Dode hoekproject’ uit in alle 
groepen zeven van de basisscholen in Vel-
sen. Het project loopt van 22 maart tot en 
met 6 april. De bedoeling ervan is kinde-
ren bewust te maken van de gevaren van 
de dode hoek van vrachtwagens; ze moe-
ten weten waar ze op moeten letten als ze 
in de buurt van een vrachtwagen zijn.

De eigen leerkracht vertelt iets over de 
theorie, en daarna krijgen de kinderen 
praktijkinstructie om én in een vracht-
wagen. Zo kunnen ze zelf ervaren wat 
een vrachtwagenchauffeur wel en niet 
kan zien vanuit de cabine. De chauffeur 

moet de weg, zijn eigen grote voertuig en 
andere verkeersgebruikers in de gaten 
houden, en komt daarbij wel eens ogen 
te kort. Elk jaar komen er gemiddeld 17 
mensen om het leven bij een ongeval met 
een rechtsafslaande vrachtauto; het me-
rendeel daarvan (12) zijn fietsers (bron: 
ANWB).
Tijdens de praktijkinstructie vindt ook het 
project ‘Fiets Seef’ plaats – een fietsvaar-
digheidsoefening op een uitgezet hinder-
nisparcours. De twee projecten samen 
moeten de veiligheid van de kinderen ver-
groten en hen helpen in de voorbereiding 
op de verkeersexamens, die de leerlingen 
uit groep zeven in april en mei gaan af-
leggen.

Het Dode hoek-project is bedacht door 
Veilig Verkeer Nederland en wordt ge-
realiseerd met subsidie van de Provincie 
Noord-Holland.

Strandhuisjes in aantocht
Op dit moment maakt de gemeente Velsen het strand bouwrijp voor de strand-
huisjes. Deze werkzaamheden worden vóór eind maart afgerond. Vanaf maandag 
29 maart gaan de strandhuisjes richting grote en kleine strand.

Lente in park Velserbeek
De lente op de kinderboerderij is be-
gonnen. In de afgelopen week zijn er 
in de stal verscheidene lammetjes ge-
boren en deze week lopen ze al bui-
ten. Volgende week in de Infopagina 
meer nieuws over de kinderboerderij.

De geiten krijgen dit jaar geen lammetjes. 
Ze zijn niet gedekt vanweg de Q-koorts. 
Alle dieren zijn blij dat het weer voorjaar 
wordt: de varkentjes zijn lekker buiten, de 
ezels zijn er weer - die staan altijd erg in 

de belangstelling van de bezoekers - en 
ook de konijnen zijn weer lekker buiten 
aan het rennen en graven. Voor jong en 
oud is er van alles te beleven. Dat bleek 
vorig jaar ook wel, want toen bezoch-
ten ruim 42.000 mensen de kinderboer-
derij. In de rest van het park Velserbeek 
is er ook veel te zien; het Jeneverhuisje, 
het Chinese Schellenhuisje en het Klui-
zenaarshuisje zijn allemaal erg de moeite 
waard. Daartussen staan de sneeuwklok-
ken en krokussen volop in bloei.
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7R  1e begrotingswijziging 2010 van de 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
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 raads-
leden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raadsvergadering wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden 
op de lokale zender Seaport TV. De agenda en een 
korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te 
lezen bij Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort 
Velserenderlaan ong. 3 populieren  
(bomen tussen lichtmast 4 en lichtmast 7 mogen 
worden gekapt om de andere bomen zich beter te 
laten ontwikkelen)
Stationsweg ong. 1 iep  

RAADSPLEIN 1 APRIL 2010

Donderdag 1 april 2010 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
2R  Vaststellen:
-  notulen raadsvergadering 10 en 11 maart 2010
-  besluitenlijst raadsvergadering 10 en 11 maart 

2010
3R  Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
4R  Weigeren van een impliciet verzoek tot het nemen 

van een projectbesluit voor het veranderen en 
vergroten van de tweede verdieping van een 
woning op het perceel Eksterlaan 31 te 
IJmuiden

5R  Verbreden en aanleggen watergangen in 
Velsen-Noord

6R  Speelruimtebeleid nota ‘Spelen en ontmoeten 
in de buitenruimte’

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 donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, 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 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 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)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

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

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

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 

cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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(boom tegenover huisnummer 55 mag worden gekapt 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Velserbeek ong. 1 kastanjeboom  
(boom bij tennisbaan mag worden gekapt vanwege 
dunning)
Ladderbeekstraat ong. 9 kastanjebomen  
(bomen mogen worden gekapt vanwege de riool-
vervanging en herinrichting van de straat)
Keetberglaan ong. 5 abelen 
(bomen naast Keetberglaan 310 mogen worden gekapt 
omdat deze een gevaar vormen voor de openbare 
veiligheid)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
23 maart 2010.

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-62-2010  Duinweg of Duivelslaan ong. te 

Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
schaftwagen en ecotoilet t.h.v. nr. 40 
(tijdelijk)

BP-63-2010  Dammersboog 164 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-64-2010  Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; 
het plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

BP-65-2010  Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-55-2010  Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een garage
BL-56-2010  Blauwe Zeedistel 36 te IJmuiden; het 

veranderen van de achtergevel van een 
woning

BL-57-2010  De Lethstraat 15 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-58-2010  De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-59-2010  Hoofdstraat 166 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een winkel (inpandig)

BL-60-2010  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 1 april 2010.
BL-55-2010  Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een garage

BL-56-2010  Blauwe Zeedistel 36 te IJmuiden; het 
veranderen van de achtergevel van een 
woning

BL-57-2010  De Lethstraat 15 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-58-2010  De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-60-2010  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; 
het oprichten van een berging 

BP-46-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 23 woningen en 
9 appartementen (blok 8A)

BP-47-2010  Frogerstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 25 eengezinswoningen 
(blok 7)

BP-48-2010  Breesaapstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 33 appartementen, 
commerciële ruimte en parkeervoor-
zieningen

BP-63-2010  Dammersboog 164 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-65-2010  Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke 
mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-32-2010  Bruno Klauwersstraat 22 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel) 

BP-213-2009  Witte Hekweg 68 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een opslagloods

BP-16-2010  Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een overkapping t.b.v. 
opslag afvalcontainers

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 26 maart t/m 6 mei 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-23-2010  Oranjestraat ong. te IJmuiden; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 26 maart t/m 6 mei 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 

zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 26 maart 
t/m 8 april 2010 ter inzage.
BP-11-2010  Wüstelaan ong. te Santpoort-Zuid; het 

veranderen van 2 duikers naar 2 bruggen

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BP-230-2009  Monnickendamkade ong. te IJmuiden; 

het legaliseren van een ketenpark 
(tijdelijk)

BP-239-2009  Middenhavenstraat 46 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw (nrs. 44 en 46) 

BP-18-2010  De Zeiler 70 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

BP-24-2010  Waalstraat 138 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

BP-25-2010  Waalstraat 140 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BP-173-2009  Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het 

plaatsen van een sanitaire unit
BP-190-2009  Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van tijdelijke huisvesting
BP-232-2009  Wijkerstraatweg 264 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-244-2009  Wijkerstraatweg 266 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (1e verdieping en dakopbouw)

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-1-2010  Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; het 

slopen van onderdelen van een watertoren
SL-33-2010  De Olmen 44 te IJmuiden; het verwijderen 

van een asbesthoudende vensterbank
SL-34-2010  Schiplaan 102 te IJmuiden; het verwijderen 

van asbesthoudende; vensterbanken
SL-35-2010  Verbrande Vlak 54 te IJmuiden; het ver-

wijderen van asbesthoudende vensterbanken
SL-37-2010  Velserduinweg 9 te IJmuiden; het slopen 

van 4 woningen (nrs. 9, 11, 13 en 15) 

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

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-1-2010  Wüstelaan ong. te Santpoort-Zuid; 

het aanleggen van 2 bruggen

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

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-26-2008  Keetberglaan ong. te IJmuiden; verzoek 

om vrijstelling voor het oprichten van 
3 appartementencomplexen gelegen aan 
de Keetberglaan ong. te IJmuiden

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 

na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

STANDPLAATSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor:

* Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van bloemen en planten aan de Lange Nieuwstraat 
te IJmuiden.

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
van maandag tot en met zaterdag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010.

* Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van bloemen en planten aan de Planetenweg te 
IJmuiden.

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
van maandag tot en met zaterdag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010.

* Het innemen van een standplaats voor het uitreiken 
van de Postcode Loterij fiets op het parkeerterrein 
van zwembad Heerenduinen te IJmuiden.

Het betreft een standplaats voor de periode 10 tot en 
met 19 mei 2010 met variabele openingstijden tussen 
09.00 en 21.30 uur. 
De ingangsdatum is 10 mei 2010.

* Het innemen van een standplaats op het strand 
welke dienst zal doen als bibliotheek nabij paviljoen 
Noordzee te IJmuiden;

Het betreft een standplaats voor de periode 10 juli tot 
en met 22 augustus 2010 met vaste openingstijden 
van 11.00 tot en met 17.00 uur, met uitzondering van 
de maandag en dinsdag. 
De ingangsdatum is 10 juli 2010.

*Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van Döner Kebab en Turkse pizza aan de Aurora 
Bastion ongenummerd, op de hoek van het parkeer-
terrein, tegenover nummer 33 te Velserbroek.

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
van woensdag tot en met zondag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010.

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

Overlast Ierse nomaden
Regio - Bij de politie zijn de af-
gelopen weken diverse meldin-
gen binnengekomen van ver-
ontruste burgers die te maken 
hebben gehad met zogenaam-
de Irish Travellers. Deze Ierse 
mensen bieden op een bijzon-
der agressieve manier hun dien-
sten aan, bijvoorbeeld tuinpa-
den vegen of andere klusjes. En 
dan wel op een zodanige manier 
dat degene die benaderd wordt, 
niet meer durft te weigeren. De-
ze groep Ieren opereert landelijk, 
is zeer mobiel, heeft geen vas-
te woon- of verblijfplaats en ver-
blijft vaak op campings. Ze ma-
ken zich schuldig aan vergrijpen 
zoals diefstal, mishandeling etc. 
Het is regelmatig gebeurd dat 

werk niet werd afgemaakt of af-
geweken werd van prijsafspra-
ken. De politie waarschuwt na-
drukkelijk voor de praktijken van 
deze groep Irish Travellers. Bur-
gers die er toch voor kiezen om 
deze mensen klusjes te laten 
doen, worden nadrukkelijk ge-
adviseerd om  bij het aangaan 
van de overeenkomst van te vo-
ren schriftelijk een prijsafspraak 
te maken dan wel een afspraak 
te maken over de kwaliteit van 
het te leveren werk.
Mocht u geen gebruik willen 
maken van de diensten van de-
ze Ierse mensen en voelt u zich 
bedreigd of geïntimideerd, neem 
dan direct contact op met de po-
litie.

IJmuiden - In een winkel aan 
het Dudokplein is zaterdagmid-
dag tussen 15.00 en 15.05 uur 
een 69-jarige IJmuidense gerold 
toen zij aan het winkelen was. 
Op dat moment had zij haar tas 
met daarin haar portemonnee 
achter zich staan. Zij werd afge-
leid door een jongeman die haar 
aansprak. Bij de kassa aangeko-
men bleek haar portemonnee uit 
haar afgesloten tas gestolen. De 
politie waarschuwt burgers voor 
soortgelijke praktijken. Verlies 
tas/portemonnee niet uit het oog 
en laat u niet afleiden.

IJmuiden - Een 30-jarige au-
tomobilist uit IJmuiden is in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag aangehouden vanwege rij-
den onder invloed. Surveilleren-
de agenten zagen de man om-
streeks 02.00 uur in de Keizer 
Willemstraat rijden en consta-
teerden dat de man in ieder ge-
val harder reed dan 50 kilome-
ter per uur. Bij de staandehou-
ding roken de agenten een alco-
hollucht. Een blaastest gaf een 
uitslag aan van 660 UGL, on-
geveer drie keer de toegestane 
hoeveelheid. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd. De poli-
tie maakt proces-verbaal op. De 
man is ter ontnuchtering inge-
sloten.

Dronken 
automobilist
aangehouden

Zakkenrollers

Leerlingen Tender
in dansspektakel
IJmuiden - Een uitgelaten schouwburgzaal genoot afgelopen maan-
dag van de spectaculaire dansshow ‘iDeals’ die veertien leerlingen 
van het Tender College met professionele dansers van Danstheater 
Aya wisten te neerzetten. Met hun indrukwekkende dansmoves wis-
ten Fiona, Tanja, Nicky, Sjaak, Maryam, Carmen, Kimberley, Jessica, 
Fatma, Ludo en Robin de zaal aan het joelen van enthousiasme of 
doodstil van verbazing te krijgen. (foto: Tino Roeland)

Van der Zijl ontrafelt 
mysterie Bernhard
Velsen - Na eerder met veel suc-
ces de mens achter ‘schaduwko-
ningin’ Annie M.G. Schmidt ach-
terhaald te hebben, heeft schrijf-
ster Annejet van der Zijl zich nu 
gewaagd aan een zoektocht naar 
de waarheid achter ‘de mythe 
Bernhard’. Onlangs is haar bio-
grafie ‘Bernhard, een verborgen 
geschiedenis’ verschenen. Op 
zondag 30 mei (14.30 uur) zal zij 
in de Stadsschouwburg Velsen 
de geheimen van prins Bernhard 
ontrafelen. Kaarten voor deze ex-
tra literaire voorstelling zijn vanaf 
heden verkrijgbaar.

‘Een overvloed aan publiciteit 
maakt mensen weliswaar be-
kend, maar zelden gékend,’ 
schrijft Annejet van der Zijl in de 
proloog van haar langverwachte 
nieuwe boek. ‘In dit geval geldt 
bijna het tegenovergestelde: hoe 
meer er werd onthuld, hoe raad-
selachtiger hij werd. Nog steeds 
weten we niet écht waar we met 
hem aan toe zijn: Prins Bernhard 
is onverwerkt collectief verle-
den.’
Prijs: 12,50 euro, exclusief pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Kamps & Kamps in WT
IJmuiden - Rooyackers, Kamps 
& Kamps bestaat niet meer. Daar-
om gaan Tim en Wart Kamps ver-
der als duo. Voor volk en vader-
land dus, omdat het niet anders 
kan. En voor het geld natuurlijk. 
Tim en Wart Kamps ontmoetten 
elkaar op een mooie zomerdag 
in de buik van hun moeder. Tim 

wordt een minuut eerder gebo-
ren en Wart moet kort de cou-
veuse in omdat hij een zwak kind 
was. Hij vond dat uiteraard niet 
prettig, maar volgens Tim was 
het volkomen terecht. Sinds die 
tijd zijn de tweelingbroers op el-
kaar aangewezen. Zaterdag 27 
maart in het Witte Theater.


