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Modellen stelen de 
show in eigen mode
Velserbroek – Het zinder-
de zaterdagmiddag van de 
spanning in Velserbroek. Het 
derde evenement ter ere van 
het 25-jarig bestaan van het 
polderdorp stond in het te-
ken van de jeugd en van de 
Kunst. Ja, met een grote let-
ter K. En niet toevallig, ook 
de K van Koe. Het evene-
ment kreeg de naam Kunst 
en Koe. 

Via jongerencentrum de Koe 
werden de jongere polderbe-
woners namelijk betrokken 
bij de kunstmanifestatie. We-
kenlang waren modebewus-
te meisjes in de Koe bezig met 
het samenstellen van een eigen 
outfi t waarmee ze ook nog eens 
zelf de catwalk op mochten. Er 
was wel wat hulp bij nodig. 
Want hoe maak je een jurk? 
En liefst nog eens wat bijzon-
ders. ,,Ik begon maar met een 
tas,’’ zegt de 15-jarige Marijtje. 
Ze maakte een cocktailjurkje in 
warme tinten geel en oranje. En 
ook de tas maakte ze helemaal 
zelf. Hier en daar was toch nog 
wel wat hulp nodig van moe-
ders of oma’s, want hoe werkt 
zo’n naaimachine eigenlijk? De 
catwalk op was nog wel het 
spannendste deel van het mo-
defestijn voor de modellen. Ge-

lukkig kregen zij een lesje ‘cat-
walk lopen’ en make-up, zodat 
zij extravagant en elegant te-
voorschijn kwamen. De hoofd-
prijs van de modeshow ging 
naar Kelly Does in een bijzon-
der fantasievolle creatie in rood 
en zwart en met een aureool 
van extravagantie. Kelly won 
hiermee een fotoshoot.
Kunst was er ook in de vorm 
van versierde koetjes, die mid-
den in het winkelcentrum wer-
den geveild. Het deed even 
denken aan de pinkenveiling 
die in heel Nederland is afge-
schaft. Niet verkeerd, want de 
opbrengst van deze ‘koehan-
del’ (dank je, Gertjan) is voor de 
dieren van boerderij Zorgvrij.
Het lattenonderdeel van het 
kunstproject ging helaas wat 
moeizamer. Jammer, want on-
der andere jongerenwerker 
Hans Meulenbroek heeft zich 
spierpijn staan schuren op zo’n 
1000 latten. Die latten werden 
in het winkelcentrum door drie 
groepen stoere bouwers ver-
volgens omgetoverd tot wa-
re kunstwerken. Zoals de mo-
deshow door dames werd ge-
dragen, waren bij de bouwers 
vooral mannen betrokken die, 
wiebelend op trapjes, tot grote 
hoogte gingen om hun bijdra-
ge aan het project te leveren. 

Het leek een beetje op omge-
keerd Mikado. Tenslotte was er 
ook nog een heel oude auto die 
midden in Winkelcentrum Vel-
serbroek een nieuw jasje kreeg 
in de vorm van graffi ti van el-
ke jongere die zich geroepen 
voelde de verfspuitbus legaal te 
hanteren. Het effect was uiter-
aard zeer kleurrijk. 
Bij bijna alle activiteiten wa-
ren prijzen te winnen. Maar ook 
waren er prijzen voor de minder 
kunstzinnige Velserbroekers, 
die de alledaagse boodschap-
pen graag in dit gezellige win-
kelcentrum doen. Voorzitter van 
Winkelcentrum Velserbroek, 
Rob van den Berg, trok ‘en 
plein publique’ drie namen uit 
zijn hoge hoed. Winnaars wa-
ren Patricia Bervoets, de heer 
of mevrouw Sloten en M. van 
Dijken. Zij wonnen achtereen-
volgens een bon van 50 euro bij 
DA Van Assema, een zonnebril 
bij Brilservice en de hoofdprijs, 
een metamorfose die mogelijk 
wordt gemaakt door Cereale, 
DA Van Assema en Hair In. 
Het volgende evenement waar-
mee comité 25 jaar Velser-
broek groots gaat uitpak-
ken is Koninginnedag. Kijk op 
www.25jaarvelserbroek.nl voor 
actuele informatie. (Karin Dek-
kers)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Fietser ernstig gewond 
bij frontale aanrijding
Velsen-Zuid - Een scooter-
rijder en een fietser zijn dins-
dagavond frontaal met elkaar 
in botsing gekomen op de Am-
sterdamseweg. Het ongeval ge-
beurde omstreeks 20.00 uur in 
de buurt van Snowplanet. Di-
verse hulpdiensten, waaronder 
het traumateam uit Amsterdam, 
kwamen ter plaatse om medi-
sche assistentie te verlenen. De 

wielrenner raakte bij het ongeval 
ernstig gewond, de scooterrij-
der heeft hoofdletsel opgelopen. 
Na de eerste medische zorg zijn 
beide bestuurders naar het zie-
kenhuis overgebracht. De ver-
keersongevallenanalyse van de 
politie is een onderzoek gestart 
om de toedracht van het onge-
val te achterhalen. (foto: Michel 
van Bergen)

Haarlem - Op vrijdag 25 febru-
ari heeft de firma Select Win-
dows /Van der Vlugt uit handen 
van de directeur VKG, de heer 
ir. A.J. Zegelaar, het VKG-keur 
certificaat ontvangen. Dit keur-
merk wordt afgegeven aan be-
drijven die voldoen aan de ho-
ge kwaliteitseisen zoals vastge-
steld door de brancheorganisa-
tie VKG. Het betreft hier eisen op 
het gebied van productie, mon-
tage en service. Zo worden VKG-
keur bedrijven periodiek gecon-
troleerd op hun montagekwali-
teit en wordt er gewerkt volgens 
de speciaal voor de particulie-
re markt vastgestelde verkoop- 
en leveringsvoorwaarden. VKG-
keur bedrijven zijn tevens ver-
bonden aan het waarborgfonds 
VKG-keur, een belangrijke ze-

kerheid in economisch zware tij-
den. Kortom, VKG-keur gecerti-
ficeerde bedrijven bieden zeker-
heid, duidelijkheid en kwaliteit. 
Het zijn betrouwbare en profes-
sionele leveranciers. Er wordt 
uitsluitend gewerkt met gecer-
tificeerde producten. Zowel de 
duurzaamheid als de inbraakwe-
rendheid zijn hierbij belangrijke 
aspecten. Er wordt gemonteerd 
volgens beproefde Nederland-
se montagemethoden. Het waar-
borgfonds geeft u nog eens een 
extra financiële zekerheid. 
Mocht u desondanks niet te-
vreden zijn kunt u altijd gebruik 
maken van een heldere klach-
tenprocedure. Kortom het VKG–
keurmerk biedt zekerheid. Zie 
ook www.vkgkozijn.nl of bel 023-
5518444.

Zekerheid en kwaliteit
VKG-keurcertificaat 
voor Select Windows
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kerkweg in Driehuis.
Bazaar bij COV IJmuiden, Fah-
renheitstraat 37 IJmuiden. Van 
11.00 tot 15.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’, 
Ichthuskerk, Snelliussstraat 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Tri-
buteconcert Bob Marley’s Reag-
gae Night. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Kids are 
all Right’. Aanvang 20.30 uur.
Live Crosstown in Café Cheers, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang gratis.
Rocknight in De Nozem en de 
Non in Beverwijk. 21.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Dewolff. 19.30 
uur. Toegang 12,50. Kleine zaal: 
Hackensaw Boys. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. Dommelsch- en 
kleine zaal: Club Colombo, Don 
Diablo. 22.00-04/.00 uur. Toe-
gang 10,- vvk/12,50 add. Van-
af 16 jaar. Café: Electric Café. 
21.30-03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 27 maart
Duinentocht van WSV De 
Zwervers. Start 08.30 in Sport-
hal Heliomare, Relweg 51 Wijk 
aan Zee.
Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein 58 in Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Grote open dag bij LTC De 
Heerenduinen, Heerenduinweg 
in IJmuiden. Van 10.00 tot 17.00 
uur.
Klaverjassen bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht, Eksterlaan 8 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing door ds. I Leng Tan over 
Goddelijke tegenover wereldlij-
ke wijsheid in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Rondrit met stoomtrein over 
Corusterrein. Vertrek 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch.
Evenement ‘Lentefeest’ op In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Om 11.00 
uur kinderexcursie ‘Lente’ voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Kos-
ten gratis.
Muzenforum met Dante Strijk-
kwartet in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis Bloemendaal. 
Aanvang 11.45 uur.
Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland: Fotopresentati-
tie voorjaar en zomer in Duin-
café De Zandwaaier, Zeeweg 
in Overveen. Om 12.00 en 14.00 
uur. Geschikt voor alle leeftij-
den. Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Stinsenplanten op Spaar en 
Hout. 14.00-15.00 uur. Start bij 
poortgebouw aan de Kleine 
Houtweg 139 van de Haarlem-
merhout in Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: St. Herman in een 
Bakje Geitenkwark & Janneke 
Rinzema. Aanvang 14.30 uur. 
Om 17.00 uur Foyerconcert met 
Boothill Undertakers. 
Piano Quatre Mains in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 

Donderdag 24 maart

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469, tel. 0255-511117 in IJmui-
den.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 10. 
Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Carry Tefsen, Henk Poort e.a. 
in musical met hits uit ‘De Jan-
tjes’ en ‘Rooie Sien’. Aanvang 
2015 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Grande Mo-
thers Re:invented. 20.30 uur. 
Toegang 17,50 vvk/20 add. Klei-
ne zaal: Next Best Band: Woot 
+ F. 20.30 uur. Toegang 7,- 
vvk (5,- CJP), 9,50 add. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, stu-
denten gratis. Café: The Seven-
teenth Century. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 25 maart
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Boudewijn en Marcel de Groot. 
Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Deux Accords 
Diront. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Waylon. 21.00 
uur. Toegang 20,- vvk/22,50 
add. Kleine zaal: 23.00-04.00: 
Arjun Schiks, Dansor. Toeang 
10,- vanaf 18 aar. Café: Rarely 
Alive. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 26 maart
Fietstocht Toerclub Excelsi-
or. Zie www.toerclub-excelsi-
or.nl.
Duinentocht van WSV De 
Zwervers. Start 08.30 in Sport-
hal Heliomare, Relweg 51 Wijk 
aan Zee.
Stoere KidsDag van 09.00 tot 
16.00 uur op SnowPlanet in Vel-
sen-Zuid.
IVN Zuid-Kennemerland: Vo-
gelzang op Elswout van 09.00 
tot 11.00 uur. Start ingang 
Landgoed Elswout.
Oude spullenmarkt van 09.30 
tot 12.30 uur in het Solidari-
teitsgebouw, Eenhoornstraat 4 
IJmuiden. 
Open dag bij de Klavierschip-
pers. Vanaf 10.00 uur. Dorps-
huis De Driehoek, Driehuizer-

uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Ierse Folkmuziek van 15.00 
tot 18.00 uur bij Café Fort-Zuid 
in Spaarndam. Toegang gratis. 
Om 14.00 uur vaartocht. Boot is 
open, dus warme kleding dra-
gen.
Tommy Fleming in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Ernst Jansz & Band. 
20.30 uur. Toegang 17,50. Ca-
fé: Club Funday: Want Want en 
Capeman. 16.30 uur. Toegang 
gratis.

Maandag 28 maart

Vrijdansen bij danscentrum Ter 
Horst in IJmuiden. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
kleine zaal: Popa Chubby. 20.30 
uur. Toegang 17,50. 

Dinsdag 29 maart
 

Informatieavond over alcohol 
en drugs door Ouder- en kind-
centrum MamaMia  en Brijder 
Verslavingszorg in buurthuis De 
Veste, Vestingplein 58 in Velser-
broek. Van 19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
The African Mamas. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Kids are 
all Right’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Sonata Arc-
tica en Labyrinth en Triosphe-
re. 19.00 uur. Toegang 26,- vvk/ 
29 add.

Woensdag 30 maart

Kledingbeurs Koningin Em-
maschool, Roerdompplein 
9, 18.30-20.30 uur. Info: 06-
81071755 of  kledingbeurskon-
emmaschool@hotmail.com.
Open repetitieavond bij zang-
groep Sparkle, Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 Velserbroek. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Verdi’s populaire opera ‘Nabuc-
co’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Kids are 
all Right’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 31 maart

Herdenking Oud-Indiëgangers 
op het Ereveld van Begraaf-
plaats Duinhof, Zeeweg/Slin-
gerduinlaan in IJmuiden. Aan-
vang 10.45 bij de aula met een 
stille tocht.
Stadsschouwburg Velsen: 
Victor Löw in ‘De Aanslag’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
kleine zaal: Obituary, Grave en 
Pathology. 20.30 uur. Toegang 
17,50 vvk/20,- add. Om 20.30 
uur Ian Siegal. Toegang 12,50. 
Van 24.00-04.00 uur LOS!. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.

Zijn wij, hondenbezitters, der-
derangs burgers en crimine-
len in deze gemeente? Het lijkt 
wel of wij vogelvrijverklaard zijn 
de laatste tijd, zoals wij gevolgd, 
bespied en opgewacht worden 
door de milieupolitie. Het be-
gint ongeveer op razzia’s te lij-
ken, zoals de Gestapo in WO II 
deed. Ook al zijn wij allemaal 
hondenliefhebbers die trouw de 
hondenbelasting (prehistorische 
belasting) betalen, worden wij 
daarom nu gevolgd? Ook heb ik 
zelf gezien dat de dames en he-
ren van de milieupolitie alleen 
maar oude mensen, vrouwen en 
kinderen aanhouden. Loopt er 
zo’n forse (macho)man met dito 
hond los, rijden ze gewoon door, 
want die wordt niet aangespro-
ken. Hetzelfde geldt als er een 
groepje mannen staat, terwijl de 
honden los aan het ravotten zijn. 
Dit meten met twee maten is dat 

normaal in deze gemeente?
Die mevrouw Baerveldt, die hier 
over gaat moet toch een echte 
dierenhaatster zijn, anders ver-
zin je dit niet allemaal.
En laat die milieupolitie de jeugd 
eens in de gaten houten met 
wegwerpen van allerlei verpak-
kingen (zwerfvuil?). U kunt ko-
men kijken bij ons in de bin-
nentuinen, de pizzadozen groei-
en zowat uit de grond. Dan ook 
nog eens het parkeren op de 
Kennemerlaan, dat is ook niet 
normaal, van het fietspad kun je 
bijna geen gebruik maken om-
dat er weer auto’s staan. Gis-
teren nog zag ik een oude man 
in zijn scootmobiel die van het 
fietspad af moest en kantelde 
bijna. Is dat normaal dan? Wij 
krijgen als burger zo een naar 
gevoel bij dit college. 

A.N. van den Brink, IJmuiden

Workshop kinderyoga
Regio - Op zaterdag 16 april or-
ganiseert Annet van de Rhee 
kennismakingsworkshops kin-
deryoga voor kinderen van 4 tot 
10 jaar. De workshops worden 
gehouden in Boerderij Land-
zicht, Hofgeesterweg 6 in Vel-
serbroek. 
Kinderen leren om zich meer 
bewust te worden: bewust van 
zichzelf, van hun lichaam en hun 
emoties, maar ook van hun om-
geving. Annet werkt daarbij met 
verhalende thema’s zoals de die-
rentuin, sprookjes of de seizoe-
nen. Yoga is niet alleen goed voor 
kinderen; ze vinden het ook ont-
zettend leuk! Het vergroot hun 
zelfvertrouwen en zelfbewust-
zijn. Niet alleen via yogahoudin-
gen maar ook door spel, muziek, 
beweging, massage, meditatie, 

visualisatie en tekenen maken 
ze een ontdekkingstocht met li-
chaam en geest. Volgens Annet 
is het een heerlijke manier voor 
de kinderen om te ontspannen. 
Kinderyoga is niet competitief; 
het gaat er juist om dat kinderen 
kunnen zijn zoals ze zijn. Annet 
van de Rhee, sociaal pedagoog, 
verzorgt yogalessen voor kinde-
ren van 4 tot 10 jaar in de re-
gio Haarlem en Velsen. Ze heeft 
haar opleiding gevolgd bij Helen 
Purperhart, dé specialist op het 
gebied van kinderyoga. 
De tijden voor de workshop zijn 
14.00 tot 15.00 uur (4 tot 6 jaar) 
en 15.30 tot 16.30 uur (7 tot 10 
jaar). De kosten van deelname 
bedragen 5 euro. Aanmelden 
en informatie via annet.vander-
hee@planet.nl.

Vogelzang op Elswout
Regio - Zaterdag 26 maart orga-
niseert het IVN Zuid-Kennemer-
land haar tweede ‘Herken de vo-
gelzang!’ excursie van dit voor-
jaar. Doel van deze excursie is het 
op een ontspannen manier kennis 
maken met de vogels van bos en 
duin. Deze vogelzangexcursies zijn 

uitermate geschikt voor beginnen-
de vogelaars en oudere kinderen. 
Vertrek 9.00 uur bij ingang land-
goed Elswout, Elswoutlaan, Over-
veen. Deelname gratis. Aanmelden 
vooraf niet nodig. Informatie: Wim 
Lutgerink 023-5371898. Zie ook 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
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Herdenking 
Indiëgangers
IJmuiden - Op het Ereveld van 
begraafplaats Duinhof aan de 
Zeeweg/Slingerduinlaan zal don-
derdag 31 maart de jaarlijkse her-
denking van de in voormalig Ne-
derland-Indië gesneuvelde veer-
tien militairen uit Velsen worden 
gehouden. Het is de bedoeling dat 
dit, mede in verband met de leef-
tijd van zowel de Oud-Indiëgan-
gers als van de organisatoren, de 
laatste officiële herdenking zal 
zijn. De herdenking begint om 
10.45 uur bij de aula van de be-
graafplaats met een stille tocht. 
Na afloop wordt een kopje koffie 
geschonken waarbij iedereen nog 
wat met elkaar van gedachten 
kan wisselen. Meer informatie: S. 
Wolthuizen telefoon 0255-515057 
of stef.wolthuizen@planet.nl.

Velsen - Donderdag 24 maart is 
er weer een raadsvergadering in 
het stadhuis Velsen. Seaport TV 
zendt deze vergadering, die om 
19.30 uur begint, rechtstreeks uit. 
De uitzending begint om 19.20 uur 
met een korte voorbeschouwing. 
In de pauzes, tijdens eventuele 
schorsingen en na afloop worden 
interviews afgenomen en com-
mentaar en uitleg gegeven.  Naast 
de live-uitzending maakt Seaport 
TV een samenvatting, die van-
af zaterdagavond 26 maart tot en 
met donderdag 31 maart dage-
lijks om 17.00, 19.00 en 21.00 uur 
wordt uitgezonden. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Raadsplein live

IJmuiden - Op zoek naar kinder-
opvang of een kijkje nemen bij 
een kinderdagverblijf? Zaterdag 
26 maart is van 11.00 tot 14.00 een 
open dag bij kinderdagverblijf De 
Blauwe Oester aan Beukenstraat 
11 in IJmuiden. Voor de kinderen 
zijn er verschillende activiteiten en 
voor de ouders, bekenden of fami-
lieleden is er genoeg tijd om vra-
gen te stellen. Iedereen is welkom.

Open dag De 
Blauwe Oester

IJmuiden - Surveillerende poli-
tiemensen zagen in de nacht van 
vorige week woensdag op don-
derdag rond 00.50 uur op De 
Noostraat een man naast zijn 
scooter staan die onvast ter been 
was. De man, een 50-jarige in-
woner van Velsen-Zuid, leek on-
der invloed te zijn van alcohol, 
waarna er een blaastest werd 
afgenomen. Hieruit kwam in-
derdaad naar voren dat de man 
teveel gedronken had. Na een 
ademanalyse op het politiebu-
reau bleek dat de man een pro-
millage had van 1.69 terwijl 0.5 
maximaal is toegestaan. 

Dronken 
scooterrijder

‘The Kids are all Right’
in het WitteTheater
IJmuiden - Zaterdag 26, dins-
dag 29 en woensdag 30 maart 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257, om 20.30 uur, 
de film ‘The Kids are all Right’.
Nic en Jules zijn de moeders 
van Joni en Laser en vormen 
het proto-type happy family. Ook 
in Amerika is dit lesbische lief-
despaar volstrekt geaccepteerd 
en er lijkt geen wolkje aan de 

lucht. De vrouwen werden zwan-
ger van dezelfde spermadonor, 
dus hun kinderen hebben de-
zelfde vader. Als Laser en Joni 
tieners zijn gaan ze op zoek naar 
hun biologische vader. Dat blijkt 
Paul te zijn, een flamboyante le-
vensgenieter. Door zijn onbevan-
gen levenshouding zet hij het le-
ven van dit originele gezin be-
hoorlijk op z’n kop. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the kids are all right’ op 
26 en 29 en 30 maart 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 

personen

Vlaggenguard IJmuider 
Harmonie zoekt leden
IJmuiden - Dinsdagavond is de 
vaste jeugdavond van de mu-
ziekvereniging IJmuider Har-
monie. Op deze avond repete-
ren enthousiaste kinderen op 
verschillende instrumenten en 
werkt de guardgroep aan hun 
dans- en vlagtechnieken. De 
jeugdafdeling is een snelgroei-
ende afdeling waar het altijd 
erg gezellig is. De guardgroep 
is een leuke groep  enthousiaste 
meiden die nog op zoek is naar 
nieuwe gemotiveerde leden. De-
ze groep timmert al 10 jaar flink 
aan de weg, maar kan altijd 
nieuwe leden gebruiken.  Ben 

jij tussen de 8 en 16 jaar oud en 
vind je het leuk om te dansen en 
lijkt het je leuk shows te geven 
met vlaggen? Kom dan snel een 
keer  langs op de dinsdagavond 
om te zien of jou dit wat lijkt. De 
guard repeteert van 19.00 uur 
tot 20.30 uur in het gebouw aan 
de Tolsduinerlaan (achter Tel-
star). Heb je nog vragen? Mail 
dan naar jeugdband-ijh@hot-
mail.com Ben je meer geïnteres-
seerd in het bespelen van een 
instrument? Dan mag je natuur-
lijk ook mailen. Op de foto staat 
de Guardgroep van de Jeugdaf-
deling IJmuider Harmonie.

Stormvogels geeft 2-0 
voorsprong uit handen
IJmuiden - Op een prachtig met 
zon overgoten sportpark geno-
ten de bezoekers van de wed-
strijd De Meern - Stormvogels 
zondag in ieder geval van het 
heerlijke weer. 
De IJmuidense supporters za-
gen na vier minuten een vrije 
trap van Rick Kluijskens in het 
zijnet van De Meern belanden 
waarna doelman Jan Ziere van 
Stormvogels enkele malen fraai 
een doelpunt wist te voorkomen. 
De gastheren hadden overwicht 
maar moesten toch een ach-
terstand incasseren toen Ke-
vin Sterling, in de 24ste minuut 
uit een assist van de op nummer 
10 spelende captain Rick Kluys-
kens, de score opende, 0-1. In de 
32ste minuut werd het zelfs 0-2 
door een doelpunt van Kamal 
Atziba, een geflatteerde voor-
sprong. Het liep geheel anders 
uit want De  Meern wist vlak 
voor rust de stand weer gelijk 
te maken nadat bij de gastheren  
een wissel had plaatsgevonden 
en men heftiger ten aanval trok 
tegen een zwak en onoplettende 
Stormvogels verdediging. Uit een 
vrije trap werd het 1-2 en uit een 
snel genomen vrije trap vlak voor 
rust verraste men indirect de he-
le verdediging en werd Jan Zie-
re onhoudbaar gepasseerd. Een 
gedeprimeerd Stormvogels zocht 
de kleedkamer op en trainer V.d. 
Fits kreeg de mogelijkheid orde 

op zaken te stellen.
In het eerste kwartier van de 
tweede speelhelft zwijnde 
Stormvogels toen de Meern een 
aantal kansen miste waaron-
der een verkeerde terugspeel-
bal welke doelman Jan Zie-
re ternauwernood onschadelijk 
kon maken. De gastheren wis-
selde nog een tweetal spelers 
en roken winst. Bij Stormvogels 
ontbraken de combinaties van 
voor de winterstop en men mis-
te  node de geblesseerde spe-
lers. Ook ontbrak bij enkele spe-
lers de juiste strijdlust. Bij Storm-
vogels werd Hannibal Jacob in-
gezet voor Amaldoelrasit en Al-
phenaar verving Kevin Sterling. 
Tegen het einde wist De Meern  
het winnende doelpunt te ma-
ken toen een breedtepas naar 
links op de rand van buitenspel 
in het bezit kwam van een onge-
dekte aanvaller en deze onhoud-
baar Jan Ziere passeerde, 3-2.
Rick Kluyskens liet zich nog ver-
vangen door de niet geheel fitte 
Lars de Kort en kort daarna floot 
de scheidsrechter voor het ein-
de en leed men de vierde achter-
eenvolgende nederlaag. 
De uitslagen van de andere 
wedstrijden waren zoals voor-
speld ook verrassend met als ge-
volg dat vele clubs nog meedoen 
voor de titel. Ook Stormvogels, 
maar dan zal men uit een ander 
vaatje moeten tappen.

Eerste gelijkspel 
voor VSV dit seizoen
IJmuiden - Vooraf was duidelijk 
dat VSV de wedstrijd tegen Vites-
se’22 zeker niet mocht verliezen.
De Velserbroekers stonden im-
mers vier punten voor op de Cas-
tricummers en dat verschil zou 
minimaal zo moeten blijven.
Vitesse was voor het eerst sinds 
tijden weer eens redelijk com-
pleet, dus met hun koningskop-
pel Bakker en Beentjes. Bij VSV 
ontbrak alleen Pascal Maat we-
gens een bij zaalvoetbal opge-
lopen gebroken middenhands-
beentje.
De eerste helft ging gelijk op , 
met een iets beter VSV. Tien mi-
nuten voor de pauze werd Henk 
Martens gevloerd binnen de zes-
tienmeter. Martens logenstraf-
te alle voetbalwetten en nam de 
strafschop zelf. Feilloos schoot hij 
de bal binnen en de 1-0 was een 
feit.
Kort daarop kreeg Denzel Meijer 
de mogelijkheid om de wedstrijd 
voor de rust al in het slot te gooi-
en. Hij trof echter de paal.
Na de pauze was het al snel weer 
1-1. Abdelaziz miste een hoge 
bal volkomen en de harde voor-
zet werd door Orlando Williams 
voor de aanstormende Beentjes  

in eigen doel gegleden. Vitesse 
rook kansen op de overwinning 
en zette VSV onder druk.
Door de ontstane ruimte kreeg 
VSV nog de beste kansen maar 
Pitstra en de ingevallen El Kan-
dousi schoten de bal naast in 
plaats van in het doel.
Zo werden de punten gedeeld 
en waren beide partijen achteraf 
toch niet helemaal gelukkig.
VSV 2 daarentegen deed het 
stukken beter tegen Stormvogels 
2. Na een 0-1 ruststand werd 
er met 3-1 gewonnen en daar 
mochten de IJmuidenaren nog 
heel tevreden mee zijn.
Het schijnt dat Stormvogels 2 vol-
gens seizoen uit elkaar gaat val-
len( Stormvogels zaterdag schijnt 
veel spelers te trekken)) en daar-
door worden nu links en rechts 
spelers door onze IJmuider vrien-
den gevraagd om hun selectie 
weer enigszins op peil te bren-
gen. Daar zijn wij als VSV natuur-
lijk weer niet blij mee, maar het is 
niet anders. Het schijnt er tegen-
woordig bij te horen .
Volgende week speelt VSV om 
14.30 uur bij het uitstekend in 
vorm zijnde KFC en speelt VSV 2 
thuis tegen DWS 2 om 11.00 uur.

Paarden schriktraining
Velserbroek - Zondag organi-
seren rijvereniging de Hofgeest-
ruiters en manege de Groene 
Heuvel een clinic. De binnen-
bak wordt omgebouwd voor een 
schriktraining. Het doel is om op 
een plezierige manier de deelne-
mers en hun paarden te confron-
teren met een aantal hindernis-
sen die ze ook op straat kunnen 
tegenkomen. Uiteraard zijn som-
mige situaties erg uitvergroot, 
maar alle hindernissen zijn be-
doeld om het vertrouwen tussen 
ruiter en paard te versterken.
De schriktraining begint met een 
kennismaking met de bladblazer, 
de toeters, de levende kliko, de 

ratel, het spaghettigordijn en  het 
bekogeld worden met balletjes. 
Met rijdt zonder zweep en spo-
ren. Daarmee wordt bewezen dat 
je paard ook zonder deze hulp-
middelen naar je luistert. Belang-
rijk is dat de deelnemers leren te 
communiceren met het  paard op 
een normale, voor het paard be-
grijpelijke en vriendelijke manier.
De deelnemers komen uit heel 
Velsen en de paarden zijn erg 
verschillend. Toeschouwers zijn 
zeker welkom om mee te kijken. 
De foyer van manege de Groene 
Heuvel is de hele dag geopend. 
Toegang is gratis. Zie ook www.
hofgeestruiters.nl.
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Boekenweek in Velsen
IJmuiden – Vorige week woens-
dag ging de Boekenweek van 
start. Het thema is dit jaar ‘Ge-
schreven Portretten’. Woensdag-
morgen was er in de centrale bi-
bliotheek een boekbespreking 
onder begeleiding van Ellen He-
ijmerikx. Het boek ‘Spijkerschrift’ 
stond hier centraal, de autobio-
grafie van Kader Abdollah, die 
dit jaar ook het Boekenweekge-
schenk schreef. Kinderen die ‘s 
middags de activiteit bezochten, 
hoeven geen ezelsoren meer in 
hun boeken te maken. Zij maak-
ten mooie boekenleggers. In het 
theatertje van de bibliotheek is 
een groep kinderen druk bezig. 
Zij zagen pvc-buizen doormid-
den en knippen grote stukken 
kippengaas op maat. Ze worden 
rond gevormd en bedekt met pa-
pier maché. Op de voorzichtige 
opmerking van de verslaggeef-
ster, dat dit wel erg grote boe-
kenleggers worden, kijken de 
kinderen verbaasd. Niks boeken-
leggers, zij gaan planeten maken. 
Het blijkt de ‘gewone’ knutsel-
club te zijn, die elke woensdag-
middag bij elkaar komt. De kin-

deren, die boekenleggers aan het 
maken zijn, zitten op een ande-
re plek in de bibliotheek. Het zijn 
een soort van ijsstokjes, met een 
poppetje aan de bovenkant. Dat 
poppetje wordt door de kinderen 
ingekleurd en beplakt met stof 
en wol. Adam (11) maakte een 
ridder en een Romeinse soldaat, 
Myrthe (9) is al aan haar derde 
boekenlegger bezig. Zij maakt 
‘gewoon poppetjes’. Adam leest 
heel veel, Myrthe niet zo vaak. 
Ze houden van spannende boe-
ken, de serie ‘Kippenvel’ van R.L. 
Stine is favoriet. Nigel (8) schuift 
aan, hij begint aan twee boeken-
leggers tegelijk: ,,Eentje voor me-
zelf, de andere is voor mijn moe-
der, die leest heel veel.’’ Leest hij 
zelf ook veel? Nigel knikt: ,,Van 
die dikke, oranje boeken.’’ Flui-
tend knutselt hij verder.
In de centrale bibliotheek wordt 
de Boekenweek afgesloten door 
Het Voorleesfeest, waarbij boe-
ken uit de verhalenkist worden 
getoverd. Dit gaat gebeuren op 
woensdag 30 maart om 13.30, 
14.30 en 15.30 uur en is vrij toe-
gankelijk. (Carla Zwart)

Velsen-Zuid - Op zondag 
27 maart staan bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij de pas-
geboren dieren in het zon-
netje. Tijdens het Lentefeest 
zijn er lammetjes, kalfjes, big-
gen en kuikens te bewonde-
ren. Daarnaast zijn er veel acti-
viteiten voor kinderen. Ze mo-
gen kuikens vasthouden en 
een kwarteleitje bakken. Jon-
ge zoogdieren drinken melk bij 
hun moeder. Kinderen mogen 
schapenmelk of paardenmelk 
proeven. Aangekleed als echte 
boer of boerin kunnen kinde-
ren in de lammetjeshoek een 
pasgeboren lam vasthouden. 
Hier wordt een leuke foto van 
gemaakt. De boerderij heeft 
twee nieuwe biggen. De jonge 
bezoekers mogen meedenken 

over mooie namen voor deze  
boerderijdieren. Er is tijdens 
het Lentefeest een kindertrou-
badour Pinto die muziek maakt 
en een lentefee die samen met 
de kinderen een zonnedans 
danst. In diverse kraampjes 
zijn kinderboeken en speel-
goed te koop.
’s Morgens organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een inte-
ressante kinderexcursie in de 
omgeving van de boerderij. 
Deze lentewandeling (zonder 
ouders) start om 10.45 uur op 
het erf voor de ingang van de 
boerderij. Het Lentefeest is van 
11.00 uur tot 16.00 uur. Voor de 
kinderactiviteiten is er bij de 
informatiebalie een doekaart 
te koop. Zie  ook www.spaarn-
woude.nl. (foto: E.S. Berk)

Lentefeest op Zorgvrij
Formulieren-
brigade
Velsen - Wie rond moet komen 
van een laag inkomen, heeft 
misschien wel recht op bepaalde 
voorzieningen of regelingen die 
de financiële situatie verbete-
ren. Formulierenbrigade Velsen 
biedt uitkomst bij het invullen 
van formulieren en kijkt samen 
met de betrokkene naar de re-
gelingen en voorzieningen waar 
men recht op heeft. De Formu-
lierenbrigade ondersteunt men-
sen die op of rond het minimum 
leven bij het invullen van formu-
lieren. Ook kunnen zij met kijken 
of men wel al zijn rechten be-
nut. De Formulierenbrigade Vel-
sen is er voor alle inwoners van 
Velsen die van een minimum in-
komen leven en moeite hebben 
met het invullen van formulieren. 
Voor het aanvragen en het invul-
len van de volgende regelingen 
en voorzieningen kan men bij 
de Formulierenbrigade terecht: 
Aanvullende bijstand (Wet Werk 
en Bijstand); Aanvullende Inko-
mensvoorziening Ouderen (AIO); 
Bijzondere bijstand; Categoria-
le bijstand voor chronisch zie-
ken en gehandicapten; Langdu-
righeidtoeslag; Collectieve aan-
vullende zorgverzekering; Kwijt-
schelding gemeentelijke- en wa-
terschapsbelastingen; Algeme-
ne ouderdomswet (AOW); WMO 
(aanpassingen en hulpmidde-
len); WW toeslagen; aanvragen 
en wijzigen huurtoeslag en zorg-
toeslag. Een afspraak maken kan 
via 088-8876900, bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur of via e-mail 
naar formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. De medewerkers 
van Formulierenbrigade Velsen 
komen, indien nodig, ook op af-
spraak bij de mensen thuis.

Drie judo-
kampioenen
Velserbroek - De Velserbroek-
se judoka’s van Oyama hebben 
afgelopen zondag op een groot 
judotoernooi in Leimuiden erg 
goed gepresteerd. Chris de Groot 
(-28 kg), Skip de Bruin(-28 kg) en 
Wago Matitaishvili (-60 kg) wer-
den kampioen door al hun judo-
partijen te winnen. Tweede plaat-
sen werden behaald door Mees 
Krijsman (-28 kg), Maarten Boele 
(- 23 kg) en Robert Kamphof (-40 
kg). Nathan Buijs (-28 kg), Nob-
by Plug (-38 kg), Emilie Zorge (- 
27 kg), Roy Plug (-61 kg) en La-
ra Hooiveld (-30 kg) wisten een 
bronzen beker te behalen. 

Graag wil ik reageren op de 
ingezonden brief van A. ten 
Brink, die het belachelijk vindt 
dat paardeneigenaren geen 
belasting hoeven te betalen en 
de hondenbezitters wel, maar 
de regel waar ze de moed van-
daan halen om nog bezwaar 
maken vind ik wel erg scheef. 
Wat denkt u wat een paard on-
derhouden al niet kost? Een 
hond kost ook in onderhoud, 
maar lang niet zoveel als een 
paard. 
Bovendien zijn er veel meer 
honden en katten dan paar-
den en een poepzak is nou 
echt niet altijd mogelijk bij 
een paard. Het zijn namelijk 
vluchtdieren, waardoor ze van 
zo’n poepzak behoorlijk kun-
nen schrikken en op hol kun-
nen slaan!
Maar ik snap het niet hoor, 
paardenmest is in een zucht en 
scheet opgegeten door vogels. 
Maar ja, vogels poepen ook 
dus die moeten dan ook maar 
belasting betalen. Bovendien 
is paardenmest op grasbasis 
en dus zo opgedroogd waar-
door er een soort stro-achti-
ge ontlasting overblijft. Echter 
bij honden en katten,die vlees-
eters zijn heb je een heel ander 
ontlasting.
En als u een tuin heeft, pak 

een schep en gooi het als mest 
in uw tuin. Goed voor de rozen! 
Ben ook wel benieuwd hoe ze 
het vroeger hadden, toen er al-
leen nog paard en wagens be-
stonden. Denk dat er toen veel 
meer mest op de weg lag.
En over de ruiterpaden: na-
tuurlijk worden ze onderhou-
den, maar aangezien ons land 
meer regen dan zonneschijn 
heeft zijn de ruiterpaden vaak 
onberijdbaar, waardoor er een 
gevaarlijke situatie ontstaat.
Maar goed, de mens kan zich 
beter bezig houden met het 
zwerfafval wat door de mens 
wordt gedumpt. Het duurt ja-
ren voordat dat is afgebroken.
Mensen die bij McDonalds zijn 
geweest en een hele zak met 
afval dumpen. En mensen die 
lekker gezellig in Spaarnwoude 
met mooi weer gaan picknic-
ken die hun rotzooi niet oprui-
men.Heb ik genoeg gezien met 
een buitenrit.
Dus er zijn genoeg dingen om 
ons drukker over te maken dan 
paardenmest die binnen een 
aantal dagen weg is.
Ben trouwens ook eigenaar 
van twee honden en twee kat-
ten en heb een eigen paard 
gehad.

A.Klaassen, Velserbroek
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Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

VOC-wrak ontdekt 
voor kust van IJmuiden
IJmuiden - Naar alle waar-
schijnlijkheid ligt er pal voor 
de kust van IJmuiden op het 
strand voor de paviljoens naast 
de Zuidpier een wrak van een 
Oost Indiëvaarder. Het wrak 
is ontdekt eind februari door 
een wandelaar die bij laag wa-
ter langs de vloedlijn wandel-
de. Het eerste wat hij vond was 
een chinees porselein schotel 
en enkele andere stukken por-
selein. De dag erop is de wan-
delaar weer terug gegaan naar 
het strand met een metaalde-
tector en schep, toen vond hij 
nog wat porselein, maar ook en-
kele munten en zelfs een gou-
den ring.
Ook ontdekte hij, toen het laag 
water was, dat enige wrakstuk-
ken op ongeveer 150 meter uit 
het water staken. Uit eerste on-
derzoek vanhet porselein en de 
munten is komen vast te staan 
dat deze inderdaad uit de tijd 
stamt van de VOC.

Ook bij verdere navraag zeggen 
de deskundigen dat het goed 
mogelijk is dat er een wrak ligt, 
want de aanvaarroute liep langs 
de kust van Noord-Holland rich-
ting de Zuiderzee om hun ladin-
gen te lossen in Hoorn of Am-
sterdam, de losplaatsen van de 
VOC. 
Volgende week vrijdag wordt 
er begonnen met het aanleg-
gen van een zanddijk om ver-
der voorlopig onderzoek te doen 
naar het wrak en zijn inhoud. 
Het wrak is waarschijnlijk nu 
zichtbaar geworden bij laag wa-
ter omdat het strand van IJmui-
den nog steeds groeit tussen de 
8 en de 20 meter per jaar.
De wandelaar, die nu nog ano-
niem wilt blijven, heeft inmid-
dels een claim gelegd op de in-
houd vanhet wrak. Als er vrij-
dag een dijk is gelegd, wordt er 
voorzichtig verder gezocht naar 
verdere overblijfselen en inhoud 
van het schip.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

De Dwarsligger - Je gaat een 
bruiloft filmen en wilt wat ad-
vies ? Vraag het ons. Want vra-
gen staat vrij en wij hebben een 
schat aan ervaring! Kom eens bij  
langs. Waar ? Buurtcentrum de 
Dwarsligger. Iedere donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur. 
Werkgroep Filmen en Monteren. 
Meer weten? Bel 0255-513019.

Filmen en 
Monteren

SWV - Voor groepslessen Ne-
derlands aan anderstaligen op 
verschillende locaties in Velsen 
zijn wij, medewerkers van SWV, 
op zoek naar docenten. Heeft 
u ervaring in het lesgeven aan 
groepen anderstaligen of bent u 
docent Nederlands? Heeft u tijd 
voor enkele lesuren per week in 
IJmuiden en/of Velsen-Noord? 
Een docentenvergoeding is be-
spreekbaar. Met de taalles-
sen willen wij de zelfredzaam-
heid  van mensen bevorderen 
en de betrokkenheid van ouders 
op de basisschool vergroten. Wij 
werken tevens aan verbetering 
van de kwaliteit van de huidige 
groepslessen. Meer weten? Bel 
0255-510186 (Jos Bisschop) of 
mail naar josbisschop@buurt-
centrumdespil.nl.

Docenten 
gezocht

De Mel - Zondag 27 maart is er 
in Buurtcentrum de Mel in Vel-
sen-Noord een gratis workshop 
Capoeira voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Capoeira is een sier-
lijke vechtkunst die in Brazilië is 
ontstaan. Wat Capoeira speciaal 
maakt is dat in de workshop ge-
oefende bewegingen onder be-
geleiding van muziek en zang 
wordt uitgevoerd. In Capoeira 
wordt ook van verschillende in-
strumenten gebruik gemaakt. 
Ben je nieuwsgierig geworden, 
kom dan gerust naar de work-
shop van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Inschrijven is niet nodig. Meer 
weten? Bel 0251-210050.

Capoeira 
workshop

SWV - SamenSpraak Velsen 
is een taal- en integratiepro-
ject waarbij een Nederlandsta-
lige vrijwillige taalcoach en een 
anderstalige één keer per week 
met zijn tweeën in ‘samenspraak’ 
gaan en zo de Nederlandse taal 
kunnen oefenen. De andersta-
lige medeburger en de Neder-
landstalige worden taalmaatjes 
voor maximaal één jaar. De na-
druk ligt niet op taalles maar op 
het praten over het dagelijkse le-
ven in Nederland en in het land 
van herkomst van de andersta-
lige. Afspreken kan bij u thuis, 
bij de inburgeraar maar ook 
de bibliotheek of buurtcentra. 
Meer weten? Bel 0255-510186 
(Nurcan Arslan) of mail naar  
nurcanarslan@welzijnvelsen.nl.

Vrijwilligers 
gezocht

Internationale Vrouwendag
SWV – Dinsdag 8 maart was 
het Internationale Vrouwendag. 
Stichting Welzijn Velsen deelde 
rozen uit aan alle vrouwen die 
haar locaties die dag bezoch-
ten. Nurcan Arslan overhan-
digt een roos aan een moeder 

van één van de peuters van de 
peuterspeelzaal in Buurtcen-
trum de Spil (zie foto). Vrou-
wendag wordt mede aange-
grepen om bekendheid te ge-
ven aan de taalactiviteiten van 
de stichting, waaronder het 

project Samenspraak. Bij Sa-
menspraak ondersteunen vrij-
willigers mensen die de inbur-
geringcursus bij het Nova Col-
lege volgen. Meer weten? Bel 
0255-510186 (Nurcan Arslan 
of Jos Bisschop).

Meer Bewegen
De Driehoek - Bewegen is be-
langrijk daarom hebben we in De 
Driehoek een divers aanbod op 
verschillende niveau’s. Op dins-
dagmorgen van 9.15 tot 10.45 uur 
hebben wij de ‘Wandelgroep’ die 
onder leiding van Cokky van Bent-
velsen. Deelname 1 euro per keer. 
Dit niveau is geschikt voor men-
sen die weinig bewegen. Voor hen 
die een pittiger niveau aankunnen 
hebben we aansluitend de groep 
‘Fit & Fun’ van 10.45 tot 11.45 uur. 
Sportief en ontspannen bewegen 
in het buurthuis, deels op mu-
ziek. 10 lessen voor 45 euro. Start 
5 april bij voldoende aanmeldin-
gen. Op woensdagmiddag is een 
groep ouderen actief bezig met 
bewegen van 14.00 tot 15.00 uur. 
Op muziek worden verschillende 
oefeningen uitgevoerd en spel-

vormen aangeboden aan men-
sen vanaf 55 jaar en voor men-
sen met chronische aandoenin-
gen. Op donderdagmorgen van 
10.00 tot12.00 uur kunt u mee-
doen met Koersballen, een gezel-
lige balsport wat iets weg heeft 
van ‘jeu de boules’ maar dan op 
een mat in de zaal. De activitei-
ten hebben niet alleen een spor-
tief maar ook een sociaal aspect: 
meestal wordt er na of tijdens de 
les koffie of thee gedronken, of 
gaat men buiten de les iets on-
dernemen. De Wandelgroep en 
Fit & Fun zijn nieuw en kunnen 
nog een aantal deelnemers ge-
bruiken. Bij Meer Bewegen voor 
Ouderen en Koersballen kunt u 
een proefles meedoen om te kij-
ken of het iets voor u is. Meer we-
ten? Bel 0255-850520.

Film voor 50 cent
De Spil - Op woensdag 6 april 
van 15.00 tot 17.30 uur kunnen 
alle kinderen uit groep 4, 5, 6 
en 7 van de basisschool weer 
een leuke film kijken op groot 
scherm. Dit keer hebben we 
Kruimeltje in de Spil, een ont-

zettend leuke film voor jong 
en oud. Van te voren reserve-
ren is niet nodig. Kom gewoon 
langs op 6 april. Ter plaatse kun 
je 0,50 euro per persoon afre-
kenen. Meer weten? Bel 0255-
510186.

De Brulboei - Heeft u al 
enige kennis van de mooie 
Griekse taal, dan is er nu de 
gelegenheid om uw kennis 
uit te breiden. Buurthuis de 
Brulboei biedt u deze moge-
lijkheid en start op woensdag 
20 april van 19.00 tot 20.30 
uur de cursus van 10 les-
sen. De inschrijving is al be-
gonnen. De kosten zijn 70,00 
euro. De cursus kan alleen 
doorgaan als voldoende deel-
nemers zich hebben aange-
meld. Meer weten? Bel  0255-
510652 of kijk op www.buurt-
huisdebrulboei.nl.

Griekse les

De Dwarsligger - Bent u het 
zat om oude, nieuwe of nooit 
gebruikte spulletjes te bewa-
ren? Maak er andere mensen 
blij mee door deze te verko-
pen op de rommelmarkt bij 
De Dwarsligger! Op zaterdag 
9 april bent u welkom van 
9.00 uur tot 12.30 uur. Voor 
het huren van een tafel (3,50 
euro) kunt u vanaf maandag 
4 april 9.00 uur bellen met 
0255-522782.

Rommelmarkt

De Mel - Iedere vrijdagavond 
van 19.00 tot 23.00 uur wordt er 
gebiljart in de ontmoetingsruim-
te van de Buurtcentrum de Mel. 
Hoewel de vaste groep al jaren 
samenkomt, wordt er recreatief 
gespeeld. De telling gebeurt in-
middels digitaal, dus de club 
gaat met zijn tijd mee. Deelne-
men kost 1,75 euro per keer, ge-
interesseerden kunnen gewoon 
een keertje langskomen. Besluit 
u deel te nemen aan de club, dan 
wordt erop gerekend dat u we-
kelijks komt. Meer weten? Bel 
0251-210050.

Biljarten

De Brulboei - Op donderdag 
31 maart wordt de film ‘Paul R. 
Trequrtha’ gedraaid. In Sturge-
on Bay ontwaakt een 308 meter 
lang vrachtschip uit zijn winter-
slaap. Het ijs is nog dik, maar de-
ze reus moet toch ontwaken om 
een reis met 55.000 ton kolen of 
ijzererts te maken. Na de pau-
ze ziet u een film over een brand 
op het boorplatform ‘Deepwater 
Horizon’. Kaarten kosten 2,50 eu-
ro per stuk en zijn vanaf 21 maart 
verkrijgbaar bij De Brulboei. De 
eerste film start om 20.00 uur. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

IJmuiden, wat 
vertel je me nou

De Spil - In de grote zaal expo-
seert de IJmuidense schilder Ka-
rel Lefevre. De thema’s zijn na-
tuur, portretten en handen. Loop 
gewoon eens de Spil binnen en 
meld u zich bij onze balie. Na de 
bezichtiging krijgt u een gratis 
kopje koffie of thee.

Expositie Spil
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Santpoorste Verleiding trakeert
Win een paashaas!
Santpoort-Zuid – Zondag 27 
maart viert de Santpoortse Ver-
leiding haar eerste verjaardag. 
De koffie-, thee- en chocolade-
winkel aan de Hoofdstraat 168 
heeft een vliegende start ge-
had. Eigenaar Sander Balvers 
kijkt terug op een fantastisch 
jaar: ,,We zijn enorm blij dat on-
ze winkel zo’n succes is. We krij-
gen nog steeds dagelijks com-
plimenten over de inrichting en 
de kwaliteit van de producten.’’
Om het 1-jarig jubileum te vie-
ren heeft Sander een enorme 
paashaas in de winkel staan. 
,,Vorig jaar zijn we de week 
voor Pasen open gegaan. Van-
daar dat we het leuk vinden om 
tot aan Pasen iets opvallends te 
doen met onze heerlijke bijzon-
dere chocolade. Iedereen mag 
in de winkel raden wat het ge-
wicht is van de paashaas. Zit je 
er het dichtste bij? Dan win je 

de paashaas!’’
Pasen is het chocoladefeest bij 
uitstek. Bij de Santpoortse Ver-
leiding hebben ze een groot as-
sortiment chocoladehazen en 
-kippen en ook meer dan 17 
soorten gevulde paaseitjes. Al-
le chocolade is biologisch, fair-
trade en van bijzondere kwali-
teit door het unieke fermenta-
tieproces. Nieuwsgierig waar-
om? In de winkel draait de he-
le dag een film die uitleg geeft 
over deze unieke methode.
Gedurende de hele maand 
april heeft de Santpoorste Ver-
leiding leuke acties op het ge-
bied van koffie, thee en choco-
lade. Heeft u vragen over de ac-
tie met de chocolade paashaas 
of wilt u meer informatie over 
koffie, thee of espressomachi-
nes? Neem dan gerust contact 
op met de winkel, telefoon 023-
5390651.

Lijstenmakerij Tableau
‘Alles past in een lijstje’
Santpoort-Noord - Lijstenma-
kerij, galerie en kunstuitleen Ta-
bleau is alweer bijna vijf jaar ge-
vestigd aan Hoofdstraat 160. 
Ron van de Wakker geniet nog 
elke dag van deze bijzondere lo-
catie. 

,,Het is een gezellige straat en 
het is leuk om deel uit te maken 
van zo’n mooi winkelaanbod. En 
het is heerlijk dat je hier pal voor 
de deur kunt parkeren,’’ zegt hij. 
Hoewel Tableau een en al kunst 
uitstraalt moet Ron het toch 
vooral hebben van de lijstenma-
kerij. ,,Ik ben nu de enige lijsten-
maker in Velsen en dan is het 
mooi dat mensen je ook weten 
te vinden. Het is een leuk vak, 
zeker ook omdat je alles kunt 
inlijsten, van kunstwerk tot bor-
duurwerk, van postzegel tot je 
schoonmoeder.’’ Lijsten maken 
is een ambachtelijk vak, hoewel 
de materialen tegenwoordig van 
veel hoogwaardiger kwaliteit zijn 
dan vroeger. ,,Meestal weten de 
mensen die voor een lijst komen 
heel goed wat ze willen,’’ zegt 
Ron. ,,En als dat niet zo is geef 
ik ze de tijd. Dan lever ik bijvoor-
beeld eerst de passepartout en 
dan kunnen ze nog even naden-
ken over de lijst. Dat soort ser-
vice is hier vaste prik.’’

Hetzelfde geldt ook voor de 
kunstuitleen. Het leenbedrag 
bestaat uit een klein percenta-
ge van de prijs. Maar wie leent, 
spaart ook, waardoor het kunst-
werk binnen ieders bereik komt.  
Wie van plan is het stuk aan te 
kopen kan er ook voor kiezen 
een aanbetaling te doen en dan 
in termijnen betalen. Ron van 
de Wakker doet hier niet moei-
lijk over. ,,Het vervelende van 
de kunstuitleen is alleen dat de 
meeste mensen geen afstand 
meer willen doen van het schil-
derij,’’ lacht hij. ,,Dus ik moet 
mijn bestand regelmatig aan-
vullen.’’ Dat Ron oog heeft voor 
kunst is duidelijk. Er zijn zowel 
reproducties van bekende kun-
stenaars als werk van iets min-
der bekende, maar wel altijd van 
goede kwaliteit. Kunst blijft bij 
Tableau niet beperkt tot het plat-
te vlak. Er is ook een bijzonder 
mooi aanbod van glas uit diver-
se landen, zoals Italië, Tjechoslo-
wakije en Polen. En ook is er een 
kleiner aanbod van keramiek. 
Wie op zoek is naar iets heel 
moois, moet zeker eens binnen-
stappen bij Tableau. Dat kan van 
dinsdag tot en met vrijdag, tus-
sen 10.00 en 17.30 uur en op za-
terdag tot 17.00 uur. 
Zie www.kunstuitleenvelsen.nl.

Verkoopmanifestatie 
woningen De Voorwaarts
IJmuiden - Met een informatie-
ve verkoopmanifestatie start op 
zaterdag 26 maart de verkoop 
van woningen van De Voor-
waarts in Oud IJmuiden. De bij-
eenkomst vindt plaats van 11.00 
tot 14.00 uur in het kerkje aan de 
Helmstraat 9 in Oud IJmuiden.
Het complex bestaat uit 30 wo-
ningen  waarvan AWV Eigen 
Haard er 12 gaat verkopen, 4 
eengezinswoningen met tuin, 
6 eengezinswoningen met ter-
ras, 2 stadswoningen met bal-
kon. Alle woningen beschikken 
over een eigen parkeerplek. De 
prijzen variëren van 172.500 tot 
237.500 euro vrij op naam inclu-
sief parkeerplek. De prognose 
van de oplevering van dit com-
plex is medio 2012. 
Belangstellenden voor de 18 
huurwoningen zijn  ook van har-
te  welkom op de manifestatie, 
om een goede indruk te krij-
gen van het wonen in De Voor-
waarts.
Zij kunnen zich aanmelden voor 
de belangstellingsregistratie 
en worden dan (per email) op 

de hoogte gehouden wanneer 
de officiële inschrijving voor de 
huurwoningen start.
 De mooie woningen en appar-
tementen maken deel uit van 
een vernieuwingsplan voor het 
oudste, meest karakteristie-
ke stukje IJmuiden.  In navol-
ging van de appartementenge-
bouwen De Vreede en De Vrij-
heit bouwt AWV Eigen Haard 
verder  met de Voorwaarts. Het 
wordt een prachtig complex met 
een gevarieerd aanbod van wo-
ningen. 
Bezoekers van de manifestatie 
krijgen een zo realistisch mo-
gelijk beeld van de woningen. 
In de verkoopbrochure is alles 
thuis nog eens rustig na te le-
zen. Wie niet in de gelegenheid 
is om de manifestatie te bezoe-
ken, kan deze brochure na de 
verkoopmanifestatie ophalen bij 
Bon & Breed Makelaardij in Vel-
serbroek. Zie ook www.bon.nl. 
Tijdens deze manifestatie is ook 
Bouwfonds aanwezig voor de 
verkoop van 42 woningen in het 
naastgelegen blok.

Waarschuwing 
horecabedrijf 
De Sluizen
Velsen - De burgemeester van 
Velsen heeft het horecabe-
drijf De Sluizen aan de Noor-
dersluisweg 1 gewaarschuwd 
vanwege het regelmatig toe-
laten van bezoekers buiten de 
toelatingstijden. Dit is in strijd 
is met de gewijzigde Algemene 
Plaatselijke Verordening van 
de gemeente Velsen. Daar-
naast is gebleken dat de mu-
ziek buiten de locatie duide-
lijk hoorbaar is wat de woon- 
en leefklimaat in de omgeving 
verstoort. De eigenaar is nu 
gewaarschuwd zich voortaan 
aan de regels te houden, om-
dat er anders maatregelen zul-
len volgen

IJmuiden - Zaterdagavond 
rond 19.55 uur kreeg de politie 
een melding van een aanrijding 
met letsel tussen een bromfiet-
ser en een fietsster met passa-
giere achterop. De bromfietser, 
een 17-jarige Ijmuidenaar, had 
op de Kruising van de Snelli-
usstraat/Marconistraat geen 
voorrang verleend aan de fiets-
ster die van rechts kwam. Het 
meisje die achterop de fiets 
zat, een 14-jarige IJmuidense, 
is met een behoorlijke snee in 
haar been vervoerd naar een 
ziekenhuis. De bromfietser liep 
geen letsel op. Het kenteken-
bewijs van de bromfiets is in-
gevorderd. De afdeling Ver-
keers Ongevallen Analyse 
heeft een technisch onderzoek 
ingesteld.

Aanrijding
met letsel

Specialisten in isoleren
Regio - John en Wayne Scheer-
man hebben een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in het na-isole-
ren van woningen en/of gebou-
wen gebouwd voor 1975. Het gaat 
om woningen en/of gebouwen 
die een spouwmuur hebben zon-
der isolatie. Hun bedrijf heet Iso-
techniek Noord Holland.
,,Wij hebben de meest effectie-
ve manier van isoleren voor een 
spouwmuur en realiseren dat bin-
nen een dag”, vertelt John. ,,On-
ze klanten komen in aanmerking 
voor de gemeentelijke subsidies 
die hoogstwaarschijnlijk ook dit 
jaar weer worden verleend. Ook 
is er sinds juni 2009 een btw-ver-
laging ingesteld zodat men geen 
19%, maar 6% btw betaald. Wan-
neer besloten wordt om geza-
menlijk met de buren de wonin-
gen te laten isoleren, geldt een 

extra korting. Allemaal voorde-
len op een rij.’’ Wayne vervolgt: 
,,Bij spouwmuurisolatie boren we 
op ongeveer elke vierkante me-
ter een gat in de voeg zonder de 
stenen te beschadigen. Nadat alle 
gaten geboord zijn, vullen wij de 
spouw met iso-parels in combina-
tie met een bindmiddel op latex-
basis. Nadat het bindmiddel hard 
is geworden ontstaat er een har-
de plaat in de spouwmuur. Hier-
na worden alle gaten weer netjes 
gedicht met cement in dezelfde 
kleur van de voeg, zodat de gaten 
niet meer te zien zijn. Mocht het 
nodig zijn dan boren wij ook nog 
ventilatieroosters naar de kruip-
ruimte voor een optimale venti-
latie. Want isoleren is tenslotte 
ventileren. Zie ook www.isotech-
nieknoordholland.nl of bel 0251-
830166.

Velsen 4 
kampioen C3
IJmuiden - In het District Duin-
streek is Velsen 4 er in geslaagd 
om het kampioenschap te beha-
len. Met nog twee wedstrijden 
te gaan zijn ze al onbereikbaar 
geworden voor hun concurren-
ten. Het team, uitkomend in de 
KNBB Libreklasse C3, bleek 
vanaf januari onverslaanbaar en 
wisten zich daardoor langzaam 
maar zeker naar de top te wer-
ken. Een unieke prestatie, daar 
het precies tien jaar geleden is 
geweest dat Biljartvereniging 
Velsen in deze klasse een kam-
pioen had geleverd. Het team 
gaat het District vertegenwoor-
digen in de Gewestelijke finale 
op 7 en 8 mei in Alkmaar. Hier 
kan overigens nog een twee-
de team uit de gemeente Vel-
sen bijkomen. Kamperduin 1 uit 
IJmuiden zal zeer waarschijnlijk 
de huidige tweede plaats niet 
meer afstaan, en kan dan ook 
de uitnodiging verwachten om 
samen met Velsen 4 naar de fi-
nale af te reizen.
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Jongens ruimen op
Driehuis - In en om het speel-
tuintje aan de Van Lenneplaan in 
Driehuis ligt viezigheid en tus-
sen de rommel spelen is niet zo 
leuk. Dus Kasper Vastenburg (7 
jaar) en Teun van der Velden (8) 
wilden hier wat aan doen. Blik-
jes, plastic, papiertjes, flessen, 
een handschoen en een kapot-
te paraplu, alles hebben Kasper 
en Teun van het grasveld en uit 
de struiken gehaald. ,,Zo, een 
schone natuur”, zeiden de jon-

gens toen ze klaar waren. Ik ging 
hen interviewen. Hoe vonden 
jullie het om op te ruimen? ,,Het 
was vies en het is beter voor de 
natuur zo en het is ook leuk om 
te doen.” Als jullie nu in de krant 
komen, wat willen jullie daar 
dan mee bereiken? ,,Dat ande-
re mensen ook opruimen en niet 
hun papiertjes en blikjes achter-
laten in de natuur.” En we willen 
wel een beetje beroemd worden 
,,Natuurlijk,” zeiden de jongens.

Kledingbeurs
Regio - Wegens groot succes 
organiseert de Koningin Emma-
school aan de Roerdomplein 9 in 
Haarlem wederom een kinder-
kleding- en speelgoedbeurs op 
woensdag 30 maart van 18.30  
tot 20.30 uur. Het is de bedoe-
ling dat men goederen inbrengt 
en de organisatoren ze verkoopt.
Deze keer zijn de voorjaar- en 
zomerkleding aan de beurt. Der-
tig procent van de opbrengst is 
voor de school, 70 procent voor 
degene die de spullen inbrengt. 
Sluitingsdatum voor aanvraag 
van kledingnummer is 29 maart.  
Voor verdere informatie, betref-
fende het inbrengen en het ver-
krijgen van een verkoopnummer: 
06-81071755 of kledingbeurs-
kon-emmaschool@hotmail.com. 
De overgebleven spullen kkan 
men 31 maart tussen 8.30 en 
9.00 uur weer ophalen.

Kleuters Daltonschool 
naar ‘Sprookjesland’
Santpoort-Zuid - Op maan-
dag 21 en dinsdag 22 maart gin-
gen de kleuters van de Bredero-
de Daltonschool naar ‘Sprook-
jesland’.
De kinderen uit de klassen Ma-
delief en Zonnebloem hebben 
gedurende drie weken liedjes en 
dansjes geoefend rond boven-
staand thema. De kinderen die 
verkleed waren als kabouters, 
reuzen, heksen en feeën dan-
sen en zongen allemaal in het 
sprookjesbos. De hele groep ver-
trok in een trein, die door de kin-
deren was geschilderd, en stop-
te eerst in reuzenland om daar 

het lied te zingen en uit te beel-
den. Daarna ging iedereen weer 
de trein in en stopte hij in kabou-
terland. Ook hier gingen de ka-
bouters een lied zingen voor het 
publiek. Dan kwam feeënland en 
heksenland aan de beurt. Als al-
le groepen zijn geweest kwamen 
de dansjes aan bod. 
De kinderen hebben per dag 
twee voorstellingen gegeven; ’s 
ochtends voor de kinderen van 
de school en ’s avonds voor fa-
milieleden. Deze voorstelling 
paste perfect in het kader van 
het Daltononderwijs op onze 
school.

Strawberries Heren 1 
derde klasse in zicht
Driehuis - Strawberries Heren 
1 heeft zondag goede zaken ge-
daan in de race om promotie naar 
de derde klasse. Het team van 
trainer Erik van Hofwegen ver-
sloeg laagvlieger Voorhout met 
6-0. Het betekende de zeven-
de overwinning op rij, waardoor 
promotie en mogelijk het kam-
pioenschap steeds dichterbij ko-
men. Op voorhand werd al reke-
ning gehouden met een overwin-
ning, omdat de uitwedstrijd met 
1-6 werd gewonnen door Straw-
berries. Ook had Voorhout al 65 
tegendoelpunten in elf wedstrij-
den dit seizoen.
De ploeg uit Driehuis begon de 
wedstrijd afwachtend en liet 
Voorhout veelvuldig aan de bal. 
Langzamerhand kreeg de thuis-
ploeg het initiatief in de wed-
strijd en regen de kansen zich 
aaneen. In de eerste helft wisten 
de aardbeien drie keer te scoren. 
Het eerste doelpunt werd ge-
maakt via een goed uitgevoerde 
strafcornervariant. Keeper Wou-
ter Rempt heeft in de eerste helft 

vrijwel niets te doen gehad. Dat 
veranderde ook niet in het twee-
de bedrijf. Strawberries bleef 
kansen creëren en scoorde nog 
drie keer. Opvallend genoeg ken-
de de wedstrijd zes verschillen-
de doelpuntenmakers: Daan van 
Poorten, Sander Joustra, Finn van 
Leeuwen, Floris Welman, Bas van 
Faassen en Sebas Wermenbol. 
Door de overwinning is het eer-
ste team van Strawberries hard 
op weg naar promotie. 
Koploper Westerpark verloor 
zondag van Naarden, waar-
door de aardbeien nu op de eer-
ste plaats staan met vier pun-
ten voorsprong op Westerpark, 
dat nog wel een inhaalwedstrijd 
moet spelen. Nummer drie Hoorn 
komt over twee weken op bezoek 
in Velsen.
Zondag speelt Strawberries uit 
tegen Mijdrecht, dat op de ze-
vende plaats staat. Als Strawber-
ries de komende drie wedstrijden 
weten te winnen, dan speelt het 
team volgend seizoen in de der-
de klasse. (Finn van Leeuwen)

Pianiste en pianoduo
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Zij behaal-
de al vele prijzen, de Wit-Russi-
sche pianiste Maria Prokofieva. 
Op vrijdag 25 maart om 20.00 uur 
is zij te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Zij gaat werken spelen van Schu-
bert, Debussy en Liszt. Op zondag 
27 maart om 15.00 uur hebben 
de pianisten Carin van den Tillaar 
en Ruud Luttikhuizen weer een 
mooi programma samengesteld 
met muziek voor vier handen van  
Brahms, Fauré en Ravel. Al jaren-
lang is dit piano duo in ’t Mosterd-
zaadje te beluisteren en elk jaar 
groeit hun spel meer in elkaar. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, tele-
foon 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl 

23ste Koedijk Rapid 
schaaktoernooi
Regio - Zaterdag 10 maart werd 
het 23ste Koedijk Rapid toer-
nooi gespeeld met viertallen, 
hoewel SC Santpoort met vier 
teams meedeed viel er helaas 
niemand in de prijzen. Het was 
dan ook een bijzonder sterk be-
zet toernooi met maar liefst 46 
teams. Dat was een groot com-
pliment voor de organisatie die 
perfect geregeld was.Het vierde 
jeugdteam van Santpoort vocht 
na het kampioenschap van ver-
leden jaar nu tegen degradatie, 
tegen het eerste van Assendelft. 
Ondanks mooie overwinningen 
van Cheryl Looijer en Sjoerd Ha-
ver en remises van de sterke Da-
ve Looijer (5 uit 6) en Robin-An-
ne Gravemaker werd het een 
5-3 nederlaag. Aangezien ze de 
laatste wedstrijd tegen koploper 
HWP 5 moeten, lijkt degradatie 
een feit.In de onderlinge compe-

titie van Schaakclub Santpoort in 
groep 1 gaat Peter de Roode aan 
de leiding. Bij groep 2 is dat Jan 
Burggraaf en bij de jeugd/seni-
oren Ton Haver.Voor meer in-
formatie www.schaakclubsant-
poort.nl.

Help Wiawaha uit de 
brand met de Doe-dag
Velsen-Zuid - Zaterdag 26 maart 
organiseert de scoutinggroep Wi-
awaha een groots opgezette Doe- 
dag van 11.00 tot 15.00 uur aan 
de Bosweg. Zeven weken geleden 
was er brand in hun clubhuis. 
De handen moeten zaterdag uit 
de mouwen om geld in te zame-
len voor het nieuwe clubhuis. Dat 
gebeurt met allerlei leuke activi-
teiten voor iedereen die hier be-
lang in stelt. Wiawaha betekent 
‘Land van de zon’ en laten we 
voor de scouts hopen dat zater-
dag het lentezonnetje haar best 

gaat doen. Er is van alles te doen 
en te beleven: een speurtocht 
door het bos, broodjes bakken 
boven een kampvuurtje, een rom-
melmarkt, een loterij, een spring-
kussen, een unieke plantenac-
tie met viooltjes, zo van het land 
en nog veel meer. De clubhuizen 
zijn het best bereikbaar vanaf de 
Verloren van Themaatlaan, Vel-
sen-Zuid. De ingang van de Bos-
weg ligt naast het Hippisch Cen-
trum. Voor meer informatie over 
de groep en over de brand, zie 
www.wiawaha.nl. 

Santpoort-Noord - Maandag-
avond even na 21.30 uur kwam 
er een melding binnen dat er 
fietsen waren vernield bij het 
station Santpoort-Noord. Eén 
van de fietsen was vanaf de re-
ling naar beneden gegooid rich-
ting het tunneltje. Nog los van 
het feit dat hier sprake is van ver-
nieling, kan dit ook voor gevaar-
lijke situaties zorgen. De politie 
heeft in de omgeving nog ge-
zocht naar verdachte personen, 
maar deze werden niet aange-
troffen. De politie komt daarom 
graag in contact met mensen die 
getuige zijn geweest van de ver-
nieling, of die op een eerder mo-
ment mensen hebben zien rond-
hangen bij de fietsen. Informatie 
kan worden doorgegeven aan de 
politie, telefoon 0900-8844.

Fietsen 
vernield

Regio - Politiemensen zagen vo-
rige week donderdagavond om-
streeks middernacht een auto 
met aanhanger rijden in de Ru-
therfordstraat, waarvan de aan-
hanger geen verlichting had. Toen 
de agenten de automobilist wil-
den laten stoppen om hem daar-
op aan te spreken, ging deze er 
met hoge snelheid vandoor. De 
rit ging via de Schouwtjesweg, 
de Wagenweg de Zandvoortsel-
aan op. Ter hoogte van het trein-
station werd de man een stopte-
ken gegeven, wat hij negeerde. 
De automobilist keerde en ging er 
opnieuw met zeer hoge snelheid 
(meer dan 140 km/uur) vandoor. 
Uiteindelijk kon de auto in de 
Leeuwerikenlaan in Aerdenhout 
worden klemgereden. De 48-jari-
ge man uit IJmuiden werd direct 
aangehouden voor het negeren 
van het stopteken en voor het ui-
terst gevaarlijke verkeersgedrag. 

Aangehouden 
na achter-
volging
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Op dinsdag 19 april houdt de Stichting 
Dorpsraad Driehuis haar jaarvergadering

Om 20:30 uur begint de vergadering in De Toermalijn, Driehuizerkerkweg 
121 in Driehuis. We gebruiken de ingang gelegen aan de Nic. Beetslaan.
De agenda is als volgt :
 
1. Opening
2.  Ingekomen stukken / Mededelingen
3. Verslag vorige jaarvergadering 
 (concept notulen staan op de website) www.ons3huis.nl
4. Verslag Penningmeester
5. Verslag Kascommissie (Ruud Beskers, Han van Spanje)
6. Verkiezing nieuwe Kascommissie
7.  Terugblik afgelopen jaar
         -    Media commissie
         -    Politieke commissie
         -    Evenementen commissie
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
         -  Aftredend en niet herkiesbaar:  
  Marga Beskers, Dineke Bouwmeester, 
  Albert Hoogeland en Leo Leusink
         -  Het bestuur stelt voor:               
  Ruud Beskers, Remco Harms en Jeroen van Schagen. 
 9. Workshop over de marine kazerne
10.  Workshop over ons stadspark (plein voor de kerk)
11.  Veiligheidsmonitor
12. Rondvraag
13. Sluiting
 
Na afloop nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.       
 
De inwoners van Driehuis kunnen één of meer kandidaten aan het bestuur 
schriftelijk doorgeven. Elke opgave voor iedere kandidaat dient tenminste 
tien handtekeningen van bewoners van Driehuis te bevatten, die de betrok-
ken kandidaat (mede) voorstellen, alsmede een verklaring van de betrok-
ken kandidaat. Deze kandidaten worden toegevoegd aan de door het 
bestuur voorgestelde kandidaten. De termijn voor deze kandidaatstelling 
eindigt op vrijdag 15 april 2011.

Seizoensopening bij 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid – Komend 
weekeinde opent LTC De Ruine 
van Brederode het seizoen met 
het jaarlijkse Warming-up-toer-
nooi. Zondag om 11.00 uur be-
treden de eerste jeugdleden het 
rode gravel, alwaar vanaf 13.00 
uur de volwassenen hun op-
wachting maken. Rond 17.00 uur 
vindt het alom bekende vlaghij-
sen plaats met het wegslaan van 
de bal als echte seizoensopener! 
Door wie de bal deze keer zover 

mogelijk mag worden weggesla-
gen bruist inmiddels in het brein 
van opa Joop. Anderen wachten 
gespannen af tot zondag. Na dit 
officiële moment start de bor-
rel van het huis, traditioneel ver-
zorgd door de leading ladies van 
het park: Mieke, Cecil en Sosja 
Huijbens. Wijnhuis ten Bilt ver-
zorgt een wijnproeverij. Voor in-
formatie, inschrijvingen en lid-
maatschappen kunt u bellen met 
023-5378340.

Aangepaste proeven
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Om beginnende 
ruiters in de gelegenheid te stel-
lenaan dressuurwedstrijden deel 
te nemen organiseerde manege 
Hippisch Centrum Velsen afgelo-
pen zondag aangepaste dressuur-
proeven. Deze proeven zijn onder-
verdeeld in A1, A2 en A3. Voor een 
aantal leerlingen was het hun eer-
ste dressuurproef en de spanning 
was dan ook van de gezichten af 
te lezen. In de A3 proef werd Sieb 
Gutker de Geus met Midnight 
knap eerste met 220 punten. Bi-
bi Tromp eveneens met Midnight 
mocht de tweede prijs mee naar 
huis nemen met 216 punten en 
Nora van Geldorp met Midnight 
werd knap derde met 215 pun-
ten. Daarna volgde de A2 proef. 
De eerste prijs en het oranje ro-
zet ging naar Millie Gast met Luc-
ky met 101 punten. Nina van der 
Pieterman met Diva werd fraai 

sen met Amigo behaalde de eer-
ste prijs met 61 punten. Een twee-
de prijs ging naar Yuki Schiltme-
ijer met Diva met 60 punten en 
Indy Kuijper met Midnight werd 
derde met 59 punten. Lisa Schoo-
ne mocht met Midnight de vierde 
prijs mee naar huis nemen met 58 
punten. Zondag 27 maart wordt 
de Springcompetitie verreden.

tweede met 99 punten en de der-
de prijs ging uiteindelijk naar Min-
del Smid met Diva met 96 punten. 
Tot slot de A1 proef. Marieke Jan-

Leerlingen Beekvliet 
start met uniek project
Velserbroek - Voor de groepen 
6 van basisschool De Beekvliet 
uit Velserbroek begon de lente 
meteen goed. Zij konden onder 
een heerlijk lentezonnetje van 
start gaan met hun lessen op 
de Boerderijschool. Vanaf de-
ze week werken zij een dagdeel 
in de week in de natuur op een 
echt boerenbedrijf. De Boerde-
rijschool is een voor de Rand-
stad uniek project waarbij kin-
deren een heel groeiseizoen 
lang zelf aan de slag gaan met 
alle facetten van het boeren-
leven. De koeien moeten ge-
voerd worden, de paarden naar 
de wei gebracht, het land be-
mest, de gewassen gezaaid en 
ga zo maar door. De leerlin-
gen van de groepen 6 kijken al 
maanden uit naar dit moment. 
De kinderen van groep 7 gin-
gen ze vorig schooljaar al voor 
en zij kwamen natuurlijk terug 
met prachtige verhalen en uit-
eindelijk ook karrenvrachten 
met zelfgeteelde groenten. 
De Beekvliet heeft samen met 
de boer en de boerin Ad en 
Karin Kneppers een heel pro-
gramma voor de leerlingen 
klaarliggen. De biologieboeken 
blijven dit schooljaar in de kast 
want alles wordt aan den lijve 
ondervonden. Er wordt echter 
heel veel geleerd en hard ge-
werkt en veel samen gewerkt. 
Het is tegelijkertijd een unie-
ke ervaring die de leerlingen 
voor altijd bij zal blijven. Dit zijn 
de dingen waar je later als vol-

wassene nog steeds met ple-
zier aan terugdenkt! Even kun 
je je een boerenkind wanen zo-
als je ze meestal alleen in boe-
ken of in films tegenkomt. Op 
avontuur op een boerderij vol 
beesten, slootjes, stallen, ber-
gen hooi en alles wat er verder 
nog bij hoort.  
Samen met de ambitie om de 
schoolpleinen groener en aan-
trekkelijker te maken en het 
eten van groenten en fruit in 
plaats van koeken en snacks 
op school, vormt de Boerderij-
school een van de speerpunten 
van De Beekvliet op het gebied 
van gezond leven en gezond 
gedrag van de kinderen. En dat 
het ook nog eens geweldig leuk 
is, dat is natuurlijk mooi mee-
genomen!
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Open Dag van de Zorg 
boordevol activiteiten
Velsen – Zaterdag was het de 
Open Dag van de Zorg, verschil-
lende woonzorgcentra van Zorg-
balans hadden die dag de deur 
open gezet. Hier was veel be-
langstelling voor. Zo was er in 
Breezicht een rommelmarkt, in 
Huis ter Hagen was er een ba-
zaar en in De Moerberg werden 
de bezoekers getrakteerd op 
zelfgemaakt gebak. In verpleeg-
huis Velserduin IJmuiden waren 
alle ruimtes te bezichtigen. Zo-
als de snoezelruimte, de spoel-
keuken en de bibliotheek. Ergo-
therapeute Ingrid demonstreert 
met behulp van dochter Sterre 
de plafondlift. Hiermee kunnen 
mensen zelfstandig vanuit hun 
bed in de rolstoel komen. Ook 
zijn er rondleidingen. Marion 
komt daar net van terug, samen 
met haar vader, haar zus en haar 
zwager. Haar moeder verblijft 
sinds vier maanden in Velser-
duin. Marion vertelt: ,,Mijn moe-
der heeft het hier erg naar haar 
zin en ook onze ervaring is po-
sitief. Alles is bespreekbaar, het 
personeel staat altijd open voor 
vragen.’’ Haar zwager: ..Ik vond 
het goed om de uitleg te horen 
hoe de geboden zorg op elkaar 
afgestemd wordt. Het belang van 
de bewoners staat daarbij altijd 
voorop.’’ Anouschka staat ach-
ter een kraam van Zorgbalans, 
zij heeft veel vacatures in de 
aanbieding: ,,De groep ouderen 
wordt steeds groter, daarmee 
stijgt ook de zorgbehoefte en de 
werkgelegenheid.’’ 
Het W.F. Visserhuis staat de-
ze maand in het teken van het 
55-jarig bestaan. Activiteitenbe-
geleiders Carla en Barbara zeg-
gen dat het programma bol staat 
van activiteiten. ,,Zowel bewo-
ners als wijkbewoners komen 
graag naar onze feestjes. Door 
jullie krant en door Seaport we-

ten de mensen wat hier speelt. 
We hebben ook een heel open 
structuur. Zo worden ook acti-
viteiten buiten ons om geregeld, 
zoals klaverjassen en biljarten, 
wat weer nieuwe mensen naar 
onze activiteiten trekt. En op on-
ze Indische middag zijn niet al-
leen (wijk)bewoners welkom, 
maar ook bijvoorbeeld hun kin-
deren.’’ 
Op de Open Dag van de Zorg in 
het Visserhuis komen veel be-
langstellenden naar de kraam 
van Zorgbalans om hun bloed-
druk en bloedsuiker te laten me-
ten. Ook bij deze kraam vertelt 
Marjo van de Rozenburg graag 
over het Volledig Pakket Thuis. 
Dit is hulp, begeleiding of on-
dersteuning op maat voor men-
sen die thuis wonen. Dat kan in 
vrijwel elke vorm en wordt afge-
stemd op de persoonlijke wen-
sen en behoeften. Omdat met 
een klein team wordt gewerkt, is 
de zorg heel persoonlijk. Zorg-
balans heeft een team in IJmui-
den en Velsen-Zuid en een an-
der team in Santpoort/Driehuis/
Velserbroek. Met Volledig Pakket 
Thuis komt men tegemoet aan 
de vraag naar extra zorg. Na-
tuurlijk moet er wel een indicatie 
zijn, maar ook daarbij kan Zorg-
balans helpen. 
Voor sommige mensen is ‘zorg’  
een zwaar woord. Maar ook in 
het Visserhuis wordt eraan ge-
werkt dat het gezellig is voor de 
aanwezigen. Dus is er accor-
deonmuziek van Gerard Bos-
man en organist Karel Koene 
van de Delta Singers doet spon-
taan mee met zijn accordeon. En 
natuurlijk is er iets te eten, zo-
als erwtensoep en friet, om weer 
krachten op te doen na het bloed 
prikken. Meer weten? Zie www.
zorgbalans.nl. (Karin Dekkers en 
Carla Zwart)

Pannenkoeken eten 
op Kennemerboulevard
IJmuiden - Vanaf vrijdag, 1 april 
(geen grap), opent het nieuwe 
pannenkoekenrestaurant Pan & 
Cook aan de Kennemerboule-
vard 322, direct naast het beken-
de Chinese restaurant Chi Ling, 
zijn deuren.
De nieuwe eigenaars zijn Roy 
Koster met zijn vrouw Jacque-
line en hun beide dochters Ce-
leste en Esmee. Roy is al 35 jaar 
werkzaam in de horeca en heeft 
de laatste 3 jaar, met zijn vrouw, 
gewerkt bij pannenkoekenres-
taurant De Oase in Vogelenzang 
waar zij zich de fi jne kneepjes 
van het bakken van
allerlei soorten pannenkoeken 
eigen hebben gemaakt.
Het plan om voor zichzelf te be-
ginnen leefde echter al langere 
tijd en toen ze dit leegstaande 
pand op deze locatie zagen, was 
de familie Koster gelijk verkocht 
en werd de knoop snel doorge-
hakt. Momenteel zijn ze druk be-
zig om het pand, zowel in- en 
uitwendig, op te knappen en de 
komende dagen wordt nog de 
nodige, nieuwe keukenappara-
tuur geïnstalleerd, maar op de 
geplande openingsdatum is al-
les piekfi jn voor elkaar.
Roy, Jacqueline en hun beide 
dochters lopen over van plannen 
om het restaurant tot een succes 
te maken waarbij ambachtelijke 
kwaliteit en kindvriendelijkheid 
voorop staan. Dagverse produc-
ten worden bijvoorbeeld gekocht  
bij de winkels van Bol en Duin in 
Santpoort. En kinderen kunnen 
terecht voor het vieren van een 

feestje, er komt een speciale kin-
derhoek en er zullen activiteiten, 
zoals schminken, worden geor-
ganiseerd. 
Jacqueline en Roy vertellen ver-
der: ,,We hebben niet alleen pan-
nenkoeken, die zelfs afgehaald 
kunnen worden, maar er is ook 
een kleine kaart met bijvoor-
beeld saté en salades en gedu-
rende de maand april geven we, 
als openingsactie, 10% korting 
op elke bestelde pannenkoek. En 
voor een kopje koffi e met appel-
taart en slagroom geldt in april 
een speciale prijs van 4,50 eu-
ro.’’ Tenslotte willen ze nog graag 
de eigenaren van De Oase be-
danken voor alle ondersteuning  
die ze hebben gekregen voor de 
verwezenlijking van deze droom. 
Zie ook www.panencook.com. 
(Joop Waijenberg)

Foto’s van modellen
in Theehuis Cruquius
Heemstede - Peter Mantel ex-
poseert van 4 april tot en met 29 
mei foto’s van modellen in Thee-
huis Cruquius. Mantel is lid van 
de Fotogroep Haarlem en is ge-
specialiseerd in modelfotografi e. 
Vol enthousiasme vertelt hij over 
zijn werk: ,,Waarom is modelfoto-
grafi e mijn passie? Het lichaam 
van de mens - en in het bijzon-
der de vrouw - is van een grootse 
schoonheid, zowel door de com-
municatie via gezichtsuitdruk-
king en lichaamstaal als door 
haar lichaamsvormen en houdin-
gen. Geen enkel model is gelijk 
aan een ander model, elk mens 
is uniek. Het in verstilde beelden 
vastleggen van sprekende, we-
zenseigen gestalten en momen-
ten is een enorme uitdaging. Mo-
delfotografi e is een zich telkens 
weer in een andere vorm herha-
lend avontuur. Daarnaast richt ik 
mij op stad en land, waarbij in het 
bijzonder de details en de vrouw 
in relatie tot haar omgeving mij 
boeien.’’ Mantel werkt samen 
met fotograaf Har Fris, eveneens 
een enthousiast modelfotograaf. 
Op 23 april organiseren zij sa-

men een workshop Modelfoto-
grafi e waarvoor amateurfotogra-
fen die goed met hun toestel we-
ten om te gaan, interesse hebben 
voor modelfotografi e maar daar-
mee nog geen of beperkte erva-
ring hebben worden uitgenodigd 
zich op te geven. De workshop 
biedt de mogelijkheid om onder 
begeleiding van twee modelfoto-
grafen - Har Fris en Peter Mantel 
- kennis te maken en praktische 
ervaring op te doen met studio- 
en locatiefotografi e. 
De in Theehuis Cruquius geëx-
poseerde foto’s vormen een klei-
ne, weloverwogen selectie uit het 
uitgebreide en veelzijdige beeld-
materiaal dat Peter Mantel als fo-
tograaf heeft opgebouwd. Zijn 
foto’s kunnen worden aange-
kocht of gehuurd, al of niet in 
lijst. Graag nodigt hij ook potenti-
ele modellen uit zich bij hem aan 
te melden voor een fotoshoot. In-
formatie, meer referenties en er-
varingen van zijn modellen en 
veel foto’s zijn te vinden op www.
mantel-web.nl. Het Theehuis be-
vindt zich aan de Cruquiusdijk 32 
in Cruquius.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel: Vrijdag 25 maart: to-
matensoep, bietjes met speklap-
je en yoghurt met fruit. Woens-
dag 30 maart: Champignon-
soep, bloemkool met rorllade en 
vla met slagroom. Vrijdag 1 april: 
Kippensoep, nasi goreng met sa-
té, ananas met slagroom. 2 Da-
gen van te voren opgeven. Kos-
ten 6 euro.
Nordic Walking training, start 
maandag 4 april vanuit Wijk-
steunpunt Zeewijk. Van 10.00 tot 
11.00 uur voor beginners, en van 
14.00 tot 15.00 uur voor gevor-
derden. 
Paaskien, woensdag 13 april. 
Kaartverkoop start maandag 4 
april.
Paasbrunch, maandag 25 april 
vanaf 11.00 uur. Aansluitend een 
optreden van Jan Zwanenburg. 
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel: Vrijdag 1 april: kip-
pensoep, gepocheerde zalm, 
aardappelen, groenten en ba-
varois met slagroom. Aanmel-
den maandag 28 maart tussen 
11.00-12.00 uur. Aanvang 12.30 
uur. Kosten 6,-.
Lezing Eline Rosenhart, vrijdag 
8 april over haar roman ‘In liefde 
verbonden’. Aanvang 15.30 uur.
Optreden Ronnie Tober & 
Friends, dinsdag 5 april om 
14.30 uur.
Paas kienavond, vrijdag 15 
april. Aanvang 19.30 uur.
Paas-in, maandag 25 april. 
Aanvang 12.00 uur. Toegang 8,-. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar het het 
buffet.
Nieuwe expositie tot en met 3 
april exposeren leden van schil-
dervereniging Velserhooft. Expo-
sitie is dagelijks te bekijken ge-
durende de openingstijden.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie. 
Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Expositie Nettie Uijtendaal tot 
29 april.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18 ju-
ni naar Hotel de Uitkijk in Zed-
dam. Geheel verzorgd en incl. 
excursiekosten 410,- p.p., excl. 
verzekering. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Haarlem - Op donderdag 31 
maart gaat Gildegids Corry van 
Valkenburg weer aan de wan-
del onder het motto ‘Haarlem 
bestaat toch wel’. In deze wan-
deling vertelt hij een aantal van 
de vele legendes over Haarlem 
en koppelt zij deze aan beziens-
waardigheden in de stad.

Vertrek Historisch Museum 
Haarlem, Groot Heiligland 47 om 
14.00 uur. Aanmelden voor de 
wandeling is noodzakelijk op te-
lefoonnummer 06-16410803 op 
werkdagen tussen 9.00–10.00 
en 18.00-19.30 uur of per e-mail: 
gildewandelingen@gmail.com. 
Kosten 3 euro per persoon.

Gildewandeling
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Regio - Van 3 tot en met 9 april  is 
de collecteweek van de Hartstich-
ting. De Hartstichting vraagt het 
Nederlandse publiek om een gift 
voor het bestrijden van hart- en 
vaatziekten door onderzoek.  108 
mensen overlijden per dag door 
hart- en vaatziekten. De Hartstich-
ting is hard op zoek naar collec-
tanten die tijdens de collecteweek 
twee uurtjes per jaar willen hel-
pen. In de collecteweek 2010 heeft 
de Hartstichting bijna 4,2 miljoen 
euro opgehaald, waarvan ruim 
468 duizend euro in Noord-Hol-
land ofwel 0.18 cent per inwoner. 
De opbrengst van de collecte gaat 
rechtstreeks naar onderzoek. Door 
giften kan de Hartstichting weten-
schappelijk onderzoek steunen 
om de ziekten sneller en beter op 
te sporen, te behandelen of zelfs 
te genezen. Zo ondersteunt de 
Hartstichting onder meer onder-
zoek naar genezing van een be-
schadigd hart door reparatie met 
stamcellen. De Hartstichting be-
steedt gemiddeld 13 miljoen euro 
per jaar aan onderzoek. Er zijn 1 
miljoen hart- en vaatziektepatiën-
ten, daardoor kent bijna iedereen 
wel iemand die met deze ziekten 
te maken heeft. Met slechts 2 uur 
collecteren helpt u de Hartstich-
ting. Inwoners van Noord-Holland 
kunnen zich aanmelden via de 
website www.wordnucollectant.nl 
of bellen met 070-3155683.

Collecte 
Hartstichting

Velserbroek - Vissen is ‘hot’. Hen-
gelsportvereniging Velsen geeft 
op 4 en 11 april een jeugd visop-
leiding in de Koe in Velserbroek. 
De eerste avond is er een video 
en een presentatie over zaken 
die het vissen zo leuk maken. Op 
de tweede avond wordt het knut-
selen met dobbers, peilen en ha-
ken aan de lijn knopen. Deelne-
mers worden getest op hun kennis 
en kunnen zo hun visdiploma ha-
len. Ook is er nog een avond aan 
het water waarbij de pasgeleer-
de kneepjes in de praktijk kunnen 
worden gebracht. De avonden zijn 
van 19.00 tot 20.15 of 20.30 uur. De 
doelgroep is jongeren tussen 8 en 
12 jaar. Het verzoek is de jongeren 
te brengen en te halen. Aanmel-
den kan via de website www.hsv-
velsen.nl of via telefoonnummers 
023-5376057 of 06-16275931 van 
L. Noordzij.

Jeugd 
visopleiding

Driehuis - Dinsdag 29 maart 
wordt in Dorpshuis de Driehuis 
een high tea georganiseerd met 
heerlijke zoete en hartige hap-
jes De aanvang is om 15.00 uur, 
kosten zijn 5 euro. Aanmelden 
via 0255-520850. Tijdens de high 
tea is tevens de opening van de 
expositie Drie Penselen. 

High tea in 
De Driehoek

Burgernet betrekt 
inwoners bij veiligheid
Regio - Alle tien gemeenten in 
Kennemerland gaan actief hun 
inwoners benaderen om deel te 
nemen aan Burgernet. Burgernet 
is een uniek samenwerkingsver-
band tussen burgers, gemeente 
en politie om de veiligheid in de 
woon- en werkomgeving te be-
vorderen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een telefonisch net-
werk. Als inwoners zich digitaal 
hebben aangemeld bij Burger-
net, op www.burgernetkenne-
merland.nl, kunnen zij actief be-
trokken worden bij de veiligheid 
in hun omgeving. Aanmelden kan 
eventueel ook via een aanmeld-
kaart.
Hoe werkt Burgernet? De centra-
list van de meldkamer van de po-
litie start, na een melding van bij-
voorbeeld een vermist kind, een 
Burgernetactie op. Dit gebeurt op 
basis van een goed signalement. 
Ook bij crisis- en rampenbestrij-
ding, denk bijvoorbeeld aan het 
vrijkomen van giftige stoffen, kan 
een Burgernetactie plaats vinden. 
Of bij een hartstilstand als reani-
matie en de inzet van een AED 
dringend noodzakelijk is.
Burgernetdeelnemers krijgen 
een ingesproken bericht via de 
(mobiele) telefoon of een tekst-

bericht per SMS met het ver-
zoek uit te kijken naar een duide-
lijk omschreven persoon of voer-
tuig. Gewoon vanuit de eigen wo-
ning, op straat of vanaf de werk-
plek. Doordat deelnemers con-
tact opnemen met Burgernet 
kunnen zij direct behulpzaam zijn 
bij de opsporing van bijvoorbeeld 
dader(s), of eerste-hulp verlenen. 
Maar ook kunnen zij instructies 
ontvangen bij crisissituaties.
De komende weken ontvangen 
bewoners thuis een brief én een 
brochure (met achtergrondinfor-
matie) met het verzoek zich aan 
te melden bij Burgernet. De ge-
meente en politie werken dage-
lijks aan de veiligheid op straat. 
Daarbij kunnen zij de hulp ge-
bruiken van burgers. Zo kan men 
actief bijdragen om de leefomge-
ving prettig te houden.
Op basis van landelijke ervarin-
gen verwacht Burgernet dit jaar 
20.000 deelnemers te werven. De 
eerste Burgernetacties staan ge-
pland medio april. Dat wil zeg-
gen: als het nodig is om een Bur-
gernetactie uit te zetten. Hoe 
meer deelnemers aan Burgernet, 
des te groter de kans om geza-
menlijk de veiligheid op straat te 
vergroten.

Grote namen in Open-
luchttheater Carpera
Regio – In Openluchttheater 
Caprera staan deze zomer weer 
een aantal grote namen gepro-
grammerd, zoals De Dijk, Bløf, 
Ilse DeLange, Frank Boeijen, 
Herman van Veen en Waylon. 
Daarnaast is er met onder an-
dere The National en Cocorosie 
een aantal bijzondere buiten-
landse artiesten geboekt. Ook 
zullen de leukste films, kinder-, 
dans- en cabaretvoorstellingen 

te zien zijn. Nieuw dit jaar is een 
serie lezingen van bekende Ne-
derlandse schrijvers. 
De opening van het seizoen op 
19 mei is in handen van nie-
mand minder dan Alan Price, 
voormalig leadzanger van The 
Animals. Kaarten kunnen van-
af 23 maart besteld worden op 
www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl, aan de kassa of via 
023-5250050.

Dschen Dui pakt goud 
en zilver bij jeugdjudo
Santpoort-Zuid - Bij het jeugd-
judo-toernooi in Leimuiden vie-
len alle deelnemende judoka´s 
van Dschen Dui uit Santpoort 
in de prijzen. Om 12 uur kwa-
men vijf judoka’s in actie waar-
van Tom Bonarius en Thijs van 
Reeuwijk goud wonnen. Jo-
ris Canoy, Reyer Wijnen en Niek 
van Reeuwijk behaalden een zil-
veren beker. In de tweede groep 
wist Dion Joosten, op zijn eer-
ste toernooi, direct kampioen te 
worden. Ook Niels Kievits legde 
weer overtuigend beslag op de 
eerste plaats. In de laatste wed-
strijd van het toernooi scoorde 
Lars van Reeuwijk nog een laat-
ste ippon en stelde daarmee ook 
zilver veilig. Coaches en judoka´s 
gingen tevreden huiswaarts. Zie 
ook www.dschendui.nl.

‘Vrw.Zkt.Knst’ te gast 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - ’t Mosterd-
zaadje in de schijnwerpers? Dat 
zou zo maar eens kunnen, want 
het is de bedoeling dat er voor 
het digitale thema kanaal Cultu-
ra opnames gemaakt gaan wor-
den in ’t Mosterdzaadje. Dit voor 
het programma ‘Vrw.Zkt.Knst’, 
gepresenteerd door Isolde Hal-
lensleben. De opname wordt ge-
maakt als Trio Contrasten daar 
een repetitie heeft. Op vrijdag 1 

april om 20.00 uur geven zij een 
concert in ’t Mosterdzaadje. Vóór 
die tijd heeft iedereen dan op te-
levisie  kunnen zien hoe goed 
het Trio Contrasten is en wat en 
waar ’t Mosterdzaadje is. De uit-
zending is op 28 maart 22.00 uur 
op Cultura. De woensdag daar-
na, 30 maart wordt de afleve-
ring herhaald op Nederland 2 
om 15.20 uur. Zie ook www.cul-
tura.nl

Kasius doneert spuit-
werk aan Rode Kruis
Velserbroek - Maandag heeft 
Marianne Poen, voorzitter van 
het Rode Kruis Velsen, de sleu-
tels in ontvangst genomen na-
dat hun bus door Kasius Auto-
schade Service in de herkenbare 
kleuren is gespoten. Ondanks de 
gladheid van begin dit jaar, was 
schade gelukkig niet de aanlei-
ding. De afdeling Velsen van het 
Nederlandse Rode Kruis bleek 
op zoek naar een sponsor voor 
het overspuiten van hun oran-
jekleurige bus. Die wens heeft 
Kasius bereikt via de Rotary Club 
Velsen. En eigenlijk viel meteen 
het besluit: dat doen we, dat is 
een mooi begin van het nieuwe 
jaar.
Kasius Autoschade Service be-
hoort sinds 2008 tot de Reco Au-
toschadegroep. Reco heeft in to-
taal negen vestigingen waar au-
toschades worden opgelost, 
voornamelijk in opdracht van de 
verzekeringsmaatschappijen en 
leasebedrijven. Reco is aange-
sloten bij Schadenet, een lande-
lijk netwerk van de beste specia-
listen in de branche, wat bijvoor-
beeld toepassing van de nieuw-
ste technologie garandeert en 
efficiënte uitvoering van elk 
schadeherstel.
De Reco Groep zet zich boven-
dien in om het milieu zoveel mo-
gelijk te ontlasten. Onder meer 
door zoveel als mogelijk te her-
stellen in plaats van te vernieu-
wen en door continu te investe-
ren in milieubesparende gereed-
schappen en technologie. Het 
verzoek van Rotary Velsen om 
het Rode Kruis te helpen, is door 

directie en medewerkers be-
schouwd als een verbreding van 
deze verantwoordelijkheid die zij 
voor de samenleving voelen.
De medewerkers en vrijwilligers 
van de afdeling Velsen van het 
Nederlandse Rode Kruis geven 
cursussen Eerste Hulp en prak-
tische tips, ze organiseren ac-
tiviteiten om het sociale isole-
ment van mensen te doorbre-
ken en ze verzorgen vakanties 
voor mensen met lichamelijke 
of sociale beperkingen. Boven-
dien staat het Rode Kruis Velsen 
met de EHBO-service paraat bij 
elk evenement of sportwedstrijd 
in de gemeente. De nu wit met 
een rood kruis gespoten bus zal 
bijdragen aan de herkenbaar-
heid van de aanwezigheid van 
het Rode Kruis.
De leden van de Rotary Club Vel-
sen zetten zich door fundraising 
in voor het welzijn van de (loka-
le) gemeenschap en voor diverse 
hulpprojecten in ontwikkelings-
landen. Zo zal dit jaar een deel 
van de opbrensten van de spec-
taculaire Highland Games die zij 
op 21 mei in Velserbeek organi-
seren naar het Rode Kruis Vel-
sen gaan. 
Op de foto staan (vanaf links) 
Marianne Poen, voorzitter van 
Rotary Club Velsen, Nico van Ro-
den, coördinator logistiek van 
het Rode Kruis afdeling Velsen, 
Gerard Krom van Kasius Auto-
schade Service, Tilly Masten-
broek-Wesseling van Reco Au-
toschade Groep en Just Ritskes 
van Graphicsign. (foto: Reinder 
Weidijk)
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Technisch & Maritiem 
College rent zich fit
IJmuiden - Dinsdagmiddag 
vond het startschot plaats 
van de ‘IRun2BFit’ loop wat in 
goed Nederlands betekent: ‘Ik 
ren om fit te worden’. Als eer-
ste school in Noord-Holland 
neemt het Technisch & Ma-
ritiem College vanaf vandaag 
deel aan deze happening. Zo’n 
honderd leerlingen gaan de 
komende tien weken trainen 
om hun conditie zover op peil 
te brengen dat op 17 juni, ho-
pelijk met goed gevolg, kan 
worden deelgenomen aan de 
Haarlemse Grachtenloop die 
een totale lengte heeft van vijf 
kilometer.
Vóórdat de leerlingen startten 
met een eerste rondje om de 
school, steekt directeur Ruud 
Porck de deelnemers nog snel 
even een hart onder de riem. 
,,Goede resultaten op school 
zijn belangrijk en deze wor-
den alleen maar beter als je 
ook lichamelijk in goede con-
ditie bent. Daarom vind ik het 
belangrijk dat onze school, die 
kwalitatief hoog aangeschre-
ven staat, als eerste school in 

Noord-Holland, aan deze loop 
deelneemt’’. Zelf geeft hij het 
goede voorbeeld door zich, in 
wit overhemd en zonder sport-
schoenen, bij de groep deelne-
mers aan te sluiten waarna hij 
keurig, in de middenmoot, het 
rondje om de school volbracht. 
Gymleraar Arie van Rij vult 
nog aan: ,,We gaan niet alleen 
hardlopen, maar geven ook tij-
dens de normale lessen voor-
lichting over bijvoorbeeld ge-
zonde voeding en een goede 
levensstijl’’. Zowel Ruud Porck 
als Arie van Rij hopen dat dit 
goede voorbeeld volgend zal 
worden gevolgd door de ande-
re scholen in Velsen en als het 
zover komt zou de gemeen-
te wellicht kunnen denken aan 
een loopevenement voor alle 
Velsense scholieren.
‘IRun2BFit’ is een project dat 
een tijdje geleden is opgezet 
door Gerard Nijboer, oud top-
atleet, Europees kampioen op 
de Marathon en in 1980 win-
naar van de zilveren medail-
le op de Olympische Spelen. 
(Joop Waijenberg)

Zondag in het Stage Café
Boothill Undertakers
IJmuiden - Zondag 27 maart 
speelt Boothill Undertakers in 
het Stage Café. Na een paar jaar 
stilte is de roemruchte Castri-
cumseband de Boothill Under-
takers weer helemaal terug op 
het podium.
In 1985 begon zanger en grond-
legger Jan van Bodegraven in 
het Castricumse café Boothill de 
band BHU, die een mix speel-
de van ZZ TOP-nummers en ei-
gen werk. Dat sloeg aan bij de 
stevige bluesrock-liefhebbers. 
De band groeide uit tot een lan-
delijk bekende band en kreeg 
zelfs radio- en tv-werk. De BHU 
was de eerste band in Neder-
land die een single in eigen be-
heer opnam en uitbracht. Na het 
uitbrengen van diversen pla-

ten bleef het grote succes uit 
en gingen de leden in andere 
bands spelen. Het werd zo stil 
rondom de BHU dat men be-
sloot de band op te heffen. In 
2008 ging het toch weer kriebe-
len en ging men voor de gezel-
ligheid weer wat repeteren wat 
tot gevolg had dat men weer be-
gon met optreden. 
In 2011 zijn ze weer terug waar 
de band hoort, namelijk op het 
podium. Verwacht geen mannen 
met baarden maar vijf gemo-
tiveerde muzikanten met lol in 
het spelen van lekkere muziek. 
De BHU bestaat uit Jan van Bo-
degraven, Frank Buur, Cor Ter-
luin, Arg Hageman en Hannes 
Terluin. Aanvang 16.30 uur, toe-
gang gratis.

In2disco nu al een begrip
IJmuiden - Een geweldige locatie, de beste muziek uit de jaren ‘70, 
‘80 en ‘90 en een uitstekende sfeer. Dankzij deze ingrediënten werd 
ook de derde editie van In2diso een groot succes. DJ Good Old Da-
ve en DVD DJ Alex van Oostrom zorgden ervoor dat de dansvloer 
van het begin tot het einde vol stond en ook het optreden van Stijl 
Achterover (foto) stond garant voor muzikaal vuurwerk. De volgende 
editie van discofeest in Thalia vindt plaats op zaterdag 8 oktober. De 
voorverkoop start op 1 augustus.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 30 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. De 
Fusegold Vibrionveer heeft een 
handzaam formaat en past in bij-
na alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. 
Dit is geheel gratis, wel graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken. Leemans is telefonisch be-
schikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.

Open Huizen 
Dag van NVM 
Makelaars
Driehuis - Interesse in een nieu-
we woning? Aan het oriënteren 
op de woningmarkt? De NVM 
Open Huizen Dag op zaterdag 26 
maart biedt volgens Danielle Smit 
SB GROEP Makelaars veel kan-
sen! Op deze dag kunt u van 11.00 
tot 15.00 uur vele huizen zonder 
afspraak vrijblijvend bezichtigen. 
Een goede kans om u breed te 
oriënteren!
Danielle Smit adviseert om voor 
deze dag op www.Funda.nl te kij-
ken of de woonkrant bij haar kan-
toor op te halen, hier staan al-
le woningen overzichtelijk gepre-
senteerd op plaats en prijs. Zo 
kan u van te voren een selectie 
maken die voor u interessant is.
Als u een leuk huis heeft gezien, 
schakel dan een NVM-aankoop-
makelaar in. Hij brengt u op de 
hoogte van de kansen die de hui-
zenmarkt op dit moment biedt. 
Zoals een goede onderhande-
lingspositie en de verhoogde 
NHG die nog steeds van kracht 
is. Kortom uw NVM-aankoopma-
kelaar bespaart u met zijn kennis 
en ervaring bij het kopen van uw 
nieuwe huis veel tijd, geld en zor-
gen.
Als geheugensteuntje kunt u het 
bezichtigingsverslag downloaden 
(of ophalen bij Danielle Smit) om 
aantekeningen te maken van het 
bezochte huis (zie http://nieuws.
nvm.nl) en de details van de be-
keken woningen goed te onthou-
den. Bij Danielle Smit, SB Groep 
Makelaars uit Driehuis kunt u be-
halve verkoop ook terecht voor 
aankoopbegeleiding. Voor meer 
info kunt u bellen met 0255-
533350 of mailen naar driehuis@
sbgroep.nl. Langskomen kan ook: 
Da Costalaan 1 in Driehuis.

Velsen-Zuid - De politie kreeg 
vorige week donderdag rond 
17.50 uur een melding van een 
eenzijdig ongeval op de Amster-
damseweg. Een 30-jarige auto-
mobilist is, vermoedelijk doordat 
hij onwel werd, tegen een ver-
keerslicht gebotst en kwam daar-
na tegen een verkeersbord tot 
stilstand. Hij is met onbekend let-
sel naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanrijding

Kennemer bokbiertocht
Regio - Zondag 10 april breekt 
voor veel mensen de echte lente 
weer aan. Dan pas wordt de fiets 
afgestoft en de fietsketting ge-
olied, want de Kennemer Bokbier-
tocht staat op het programma. 
Elke bokbierliefhebber met een 
fiets kan meedoen voor slechts 5 
euro. Starten kan in elk deelne-
mend café. In deze regio kan dat 
bij Café Bartje aan de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord of bij Ca-
fé Middeloo in Driehuis. Achttien 
kroegen in Haarlem en omstreken 
doen mee aan de Kennemer Bok-
biertocht. In de kroegen zijn di-
verse bokbieren om uit te kiezen. 
Het is een uitgelezen mogelijkheid 
om fietsen te combineren met een 
bierproeverij en zo ook de sfeer te 
proeven in verschillende gezellige 
kroegen in de regio. Deelnemers 
wordt verzocht in Haarlem de fiets 
te laten staan. De kroegen in het 
centrum van Haarlem zijn vrij-
wel op loopafstand van elkaar. En 

aangezien bier en fiets in sommi-
ge gevallen samen een wat wan-
kele balans hebben, wil men in de 
binnenstad ongelukken en erger-
nissen voorkomen. Deelnemers 
krijgen bij inschrijving een stem-
pelkaart en beschrijving van de 
kroegen. Bij het inleveren van een 
volle stempelkaart in het startcafé 
krijgen deelnemers een presentje. 
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Rainbow bestaat 20 jaar
Beverwijk - Autorijschool 
Rainbow aan het Stationsplein 
in Beverwijk viert het 20-ja-
rig bestaan met een leuke ac-
tie. Iedereen die voor 31 maart 
met rijlessen begint, krijgt de 
eerste les voor 20 euro. Rain-
bow onderscheidt zich al 20 
jaar door onder meer de the-
orieles. Cursisten volgen één 
avond theorieles op de maan-
dag en doen dezelfde week op 
donderdag het theorie-exa-
men. Het slagingspercenta-
ge is bij Rainbow tweemaal zo 
hoog dan wanneer men geen 
theorieles neemt.  
Het is nu bij uitstek de tijd om 
de E achter de B te halen, ofte-
wel het benodigde rijbewijs om 
met aanhanger of caravan te 
mogen rijden. Wie het B-rijbe-
wijs heeft, kan in 1 of 2 dagen 
zijn E halen. Met de vakantie in 

aantocht is dit een aanrader. 
Bij Autorijschool Rainbow zijn 
pakketten te koop. Na een in-
take les wordt met de klant be-
sproken hoeveel lessen hij of 
zij nodig heeft om examen te 
kunnen afleggen. Het verschil 
met andere rijscholen is dat je 
niet later, buiten je pakket om, 
nog een aantal lessen nodig 
blijkt te hebben. Bij Rainbow 
volgt het rijexamen meteen na 
de laatste les. Je weet dus al-
tijd waar je aan toe bent. 
De tijd van de schoolexamens 
komt er weer aan en het ca-
deau geven van autorijlessen 
is dan altijd leuk. Informeer 
naar de aantrekkelijke pakket-
ten bij Autorijschool Rainbow 
aan het Stationsplein in Be-
verwijk, telefoon 0251-226308. 
Zie ook www.rijschoolrainbow.
nl.

Motorhuis Velserbroek 
heeft verjaardagsactie
Velserbroek - Onder het mot-
to ‘Feest mee op 25 en 26 maart’ 
heeft Het Motorhuis aan de Zeil-
makerstraat 15 in Velserbroek 
een aantal bijzondere acties 
georganiseerd. Het Motorhuis, 
dealer voor de merken Opel, Cit-
roën en Alfa Romeo, heeft op de 
eerder genoemde dagen speci-
ale verkoopacties, specifiek ge-
richt op een aantal Opel mo-
dellen, maar ook voor de ande-
re merken kan men er voor een 
speciale aanbieding terecht.
Een aantal voorradige Opel mo-
dellen worden op 25 en 26 maart 
met zeer aantrekkelijke kortin-
gen in de verkoop gedaan, zo-
als de Opel Agila die met 555 
euro korting wordt aangebo-
den. Maar ook voor de voorradi-
ge Opel Corsa’s geldt een speci-
ale actie met een korting die op-
loopt tot 666 euro. En tenslotte 
de Opel Meriva die, uit voorraad 
geleverd, met een korting van 
maar liefst 888 euro de deur van 
de showroom uit mag. En mocht 
men niet slagen voor een nieu-
we auto, dan zijn er ook nog 80 
scherp geprijsde occasions op 
voorraad. Ook staan de verschil-
lende modellen van Citroën voor 
u klaar in de showroom. De Cit-
roën C1 is nu zeer aantrekkelijk 
geprijsd en deze auto is BPM en 

wegenbelastingvrij. Alle reden 
dus om op deze dagen, met het 
gezin, naar Velserbroek te ko-
men, want voor de kinderen zijn 
er gratis ijsjes, is er een kleur-
wedstrijd en kunnen ze zich la-
ten schminken. Voor de vaders 
en moeders staat de haringkar 
met gratis haring gereed en voor 
elke bezoeker is er ook nog een 
prachtige bos tulpen.
Johan Zwaaij, Servicemanager, 
geeft aan dat men voor klanten, 
die niet in de directe omgeving 
van het bedrijf wonen, tijdens de 
onderhoudsbeurt van de auto 
altijd een gratis haal- en breng-
service hebben. Tevens krijgt de 
klant die op vrijdag 25 of za-
terdag 26 maart, een afspraak 
maakt voor een onderhouds-
beurt 50 euro korting. 
,,En dat is nog niet alles’’, ver-
telt Salesmanager Paul Heijnen, 
,,,want we hebben ook nog een 
actie bij de Dekamarkt op het 
Zeewijkplein in IJmuiden. Daar 
staat een Opel Agila vol met 
boodschappen en diegene die 
de waarde van deze boodschap-
pen raad of er het dichtst bij zit, 
mag voor een bedrag van 250 
euro gratis boodschappen uit-
zoeken bij de Dekamarkt op het 
Zeewijkplein.’’ Zie ook www.mo-
torhuis.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Leden en medewerkers 
doen mee met NL Doet
Velsen - Op 19 maart hebben 
leden en medewerkers van Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
een dag de handen ineen ge-
slagen voor NL Doet, de lande-
lijke vrijwilligersdag. De Rabo-
bank had twee lokale projecten 
geselecteerd; een project met 
verpleeghuis Velserduin loca-
tie Driehuis en een project met 
Stichting OIG-IHD in IJmuiden. 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken heeft de bewoners van ver-
pleeghuis Velserduin een bij-
zondere ‘Hollandse dag’ be-
zorgd. De bewoners konden ge-
nieten van verschillende lekker-
nijen zoals gebakken poffertjes 
en verse haring. Fijnvishandel 
Santpoort aan Zee sponsorde 
de haring en stelde zijn prach-
tige antieke haringkar ter be-
schikking. In oud-Hollandse 
kledij verblijdden twee orgel-
spelers de bewoners op de ver-
schillende afdelingen. ’s Mid-
dags bracht zanger Sander Cor-
nelissen oude Hollandse liede-
ren ten gehore. ,,De bewoners 
hebben genoten en zullen hier 
nog weken over napraten’’, ver-
telt Diana Klaver, activiteitenbe-

geleidster bij verpleeghuis Vel-
serduin. ,,Zonder hulp van de 
vrijwilligers van onder andere 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken hadden we dit nooit kun-
nen bewerkstelligen, bedankt 
hiervoor!’’

Stichting OIG-IHD, die bekend 
staat om het goede werk dat zij 
verricht voor de mindervalide en 
gehandicapte mensen in onze 
gemeenschap, kon dit jaar ook 
op de steun van Rabobank Vel-
sen en Omstreken rekenen. Een 
viertal medewerkers heeft met 
grote inzet en enthousiasme de 
vervoersbussen van de OIG-IHD 
gewassen en gewaxt. De poets-
beurt was hard nodig, de bus-
sen zijn weer helemaal spic en 
span. Mede door het heerlijke 
weer was het een gezellige dag.
Rabobank Velsen en Omstre-
ken besteedt vanuit haar co-
operatieve grondslag speciaal 
aandacht aan vrijwilligerswerk 
in de lokale samenleving. Daar-
naast past vrijwilligerswerk bin-
nen de ondernemingsdoelstel-
ling ‘Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen’ (MVO).

Kastino:
meer dan 
kaas en noten
Velserbroek - Kastino Velser-
broek is veel meer dan kaas en 
noten. Het is een paradijsje voor 
fijnproevers die worden bediend 
met producten van de boven-
ste plank. ,,Ik ben altijd op zoek 
naar kwaliteit,’’ zegt franchisene-
mer Niels Gijsbertse. Hij is sinds 
een jaar zelfstandig ondernemer 
in Velserbroek. Al vanaf zijn vijf-
tiende werkt hij in de kaas- en 
notenbranche. Maar omdat Kas-
tino Velserbroek zo ruim is op-
gezet gaf hem dat gelegenheid 
ook andere producten toe te voe-
gen aan het Kastino assortiment. 
Toch ligt het gewicht van de win-
kel bij de kaas- en noten, waar-
van een enorm aanbod is. Er is ge-
kozen voor hoogwaardige Beem-
ster boerenkazen die ambachtelijk 
en zonder onnodige toevoegin-
gen worden bereid. En dat geldt 
natuurlijk niet alleen voor de Hol-
landse kazen. Alle producten zijn 
gekozen op kwaliteit en zuive-
re bereidingswijze. En natuurlijk 
moet het vers zijn. ,,De melk voor 
de Beemsterkazen komt trouwens 
niet uit Nederland maar uit lan-
den als Zwitserland en Duitsland,’’ 
verklapt Niels. ,,Dat heeft te ma-
ken met het vetpercentage.’’ 
De wereld wordt steeds kleiner 
en het wordt daarom steeds ge-
makkelijker om aan mooie buiten-
landse producten te komen. Zo-
als de droge Italiaanse worsten, 
vijgendip, olijven en extra vier-
ge olie of bijzondere azijnsoor-
ten, die rechtstreeks van de boer 
komen. Niels geeft in zijn schaar-
se vrije tijd kookworkshops en 
weet waar hij over praat als hij het 
heeft over kwaliteit. Hij legt er eer 
in om zijn winkel zo mooi moge-
lijk te presenteren. Hij is zes da-
gen per week in zijn winkel aan-
wezig. Want het aan zijn perso-
neel overlaten vindt hij nu nog een 
beetje moeilijk. Zijn grootste ple-
zier beleeft hij op de zaterdag als 
het lekker druk is. Dan staat Niels 
meestal tussen de klanten in om 
ze kennis te laten maken met voor 
hen nieuwe producten. Als fijn-
proevers onder elkaar. Vanwege 
het eenjarig bestaan van Kastino 
Velserbroek krijgen klanten van 
maandag 28 maart tot en met za-
terdag 2 april 10 procent korting 
op het hele assortiment.

IJmuiden - Zondagmiddag arriveerde het eerste tunnelelement voor 
de Tweede Coentunnel in IJmuiden. De passage van de sluizen trok 
veel bekijks. De elementen zijn elk 178 meter lang, 30 meter breed 
en 85, meter hoog. Ze zijn gemaakt in het bouwdok Barendrecht. Er 
komen nog tunneldelen voorbij op 30 maart en 6 april. (foto: Rein-
der Weidijk)
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IJmuiden - Vrijdag en za-
terdag stonden in het te-
ken van de vrijwilligersactie 
NL Doet, een initiatief van 
het Oranjefonds. In het hele 
land staken duizenden men-
sen de handen uit de mou-
wen bij tal van organisaties. 
Vaak bij klussen, die anders 
blijven liggen omdat de vas-
te medewerkers en vrijwilli-
gers er niet aan toe komen.

Op het stadhuis van Velsen 
was het vrijdag rustig. Veel me-
dewerkers waren achter hun 
bureau vandaan gekomen om 
elders de mouwen op te stro-
pen. Zo was een groep van vijf 
raadsleden alle deuren aan het 
schilderen in buurtcentrum de 
Dwarsligger. Rodrigo Cruz Lin-
de ligt op zijn knieën en mop-
pert. Hij is het raam in een deur 
aan het afplakken en dat gaat 
naar zijn zin niet netjes ge-
noeg: ,,Gelukkig spreekt een 
deur niet tegen, dat doen ze in 
de politiek wel.’’ ,,Rodrigo mag 
de deuren schuren, omdat ze 
nu rood zijn, de kleur van de 
PvdA’’, zegt Tilly Mastenbroek 
van de VVD. ,,Daarna worden 
ze overgeschilderd in liberaal 
blauw. Marc Hillebrink wilde 
eigenlijk groene deuren, maar 
die verf was te duur.’’ ,,Het is 
goed dat deze actie er is, dat 
we ook vanuit het stadhuis een 
signaal geven dat vrijwilligers-
werk wordt gewaardeerd. Het 
is belangrijk, zonder vrijwilli-
gers begin je niets’’, aldus Hille-
breink. Cruz Linde besluit: ,,We 
zijn een goed team. Als Franc 
de raadszaal wil laten schilde-
ren, dan mag hij ons inhuren.’’
In speeltuin De Veilige Ha-
ven waren onder andere wet-
houder Robert te Beest en ge-
meentesecretaris Dick Emmer 
aan het werk. Communicatie-
medewerker Ton Joosten zorg-

de voor de catering, hij liep de 
hele dag met koffie en limona-
de door de speeltuin. Beheer-
der Jaap Stegemeijer zegt en-
thousiast: ,,Het was grandioos, 
wat kunnen die lui werken. Ze 
hebben een heel nieuw tegel-
pad aangelegd, veel speeltoe-
stellen van mos ontdaan en 
schoongemaakt, onkruid weg-
gehaald en banken geschuurd 
en in de grondverf gezet, Ik heb 
een hele nieuwe speeltuin.’’ 
Verder waren die dag mede-
werkers van Stichting Welzijn 
wilgen aan het knotten bij in-
formatieboerderij Zorgvrij. Ook 
was daar Gerrit Zalm aanwezig, 
in functie als ABN AMRO be-
stuurslid, samen met een aan-
tal regiodirecteuren en met Jan 
Hylkema, directeur Recreatie 
Noord Holland. Zij hielpen kin-
deren bij een speurtocht. En-
thousiast namen zij de school-
jeugd mee langs de lammetjes, 
kalfjes en andere jonge dieren. 
,,Het is goed dat kinderen zien 
hoe het leven op de boerderij 
is, we vinden het erg leuk om 
hier een middag te helpen’, al-
dus Zalm. Bij Lijn5 in Driehuis, 
waar jongeren met een lichte 
beperking wonen, werd door 
medewerkers van Werkcen-
ter Velsen een moestuin aan-
gelegd.
Zaterdag was burgemeester 
Franc Weerwind actief bij de 
zeeverkennergroep Nannie van 
de Wiele. Samen met de wet-
houders Annette Baerveldt, 
Ronald Vennik en Wim Wester-
man schilderde hij de wanden 
van het clubhuis opnieuw. Ter-
wijl Westerman zijn overal aan-
trok, sopte Vennik de muren en 
gaf de burgemeester aanwij-
zingen aan de jonge zeever-
kenners. Samen zorgden zij er 
voor, dat het clubhuis er weer 
tiptop uit kwam te zien. (Joop 
Waijenberg en Carla Zwart)

NL Doet ook dit jaar groot succes

Handen uit de mouwen

Zebra Uitzendbureau waarschuwt voor dubieuze bedrijven

‘Pas op met inlenen illegalen’
IJmuiden - Het inhuren van ille-
gale arbeidskrachten is een ris-
kante onderneming. Het kan een 
bedrijf op een boete van minstens 
8.000 euro komen te staan en bo-
vendien volgt een extra sanctie als 
er sprake is van onderbetaling.
Henk Brandjes, directeur van Ze-
bra Uitzendbureau B.V., adviseert 
bedrijven uitsluitend met uitzend-
organisaties in zee te gaan die 
NEN 4400-1-gecertificeerd zijn. 
Deze organisaties worden twee 
keer per jaar bezocht door een on-
afhankelijke accountant van de 
Nederlandse Bond van Bemid-
deling- en Uitzendondernemin-
gen (NBBU). Tijdens deze con-

trole wordt gekeken naar de af-
dracht van de wettelijke premies, 
het op tijd betalen van salarissen 
en de controle op illegale werkne-
mers. Dat laatste gebeurt bij Ze-
bra Uitzendbureau B.V. met een 
geavanceerd computersysteem 
waarbij identiteitsbewijzen wor-
den gescand en ter controle wor-
den doorgestuurd aan de Konink-
lijke Marechaussee. Op deze wij-
ze worden de documenten van al-
le uitzendkrachten op echtheid 
gecheckt. ,,Wij krijgen direct van 
de Marechaussee te horen of een 
identiteitsbewijs in orde is’’, aldus 
Brandjes. ,,Vorig jaar bleek dat ie-
mand zijn paspoort op valse gron-

den had verkregen. Deze persoon 
is het land uitgezet. Natuurlijk zijn 
dat vervelende dingen, maar het 
geeft wel aan dat het systeem 
werkt. Het spreekt voor zich dat wij 
zulke mensen niet inschrijven. We 
gaan niet eens de discussie aan. 
De Arbeidsinspectie en de Belas-
tingdienst weten dat we zo werken 
en dat wordt gewaardeerd.’’
Werkgevers die geen risico wil-
len nemen kunnen op www.nor-
meringarbeid.nl controleren of een 
uitzendorganisatie over het NEN 
4400-1-certificaat beschikt. Bin-
nenkort wordt de normering ge-
koppeld aan de bestanden van de 
Stichting Naleving CAO voor Uit-

zendkrachten (SNCU). Daarnaast 
is minister Kamp van Sociale Za-
ken van plan om een registratie-
plicht in te voeren voor de uitzend-
branche. Een goede zaak, vindt 
Brandjes. ,,Dit soort maatrege-
len dragen bij tot een transparan-
te uitzendbranche en het uitban-
nen van dubieuze en illegale be-
drijfjes.’’ Meer weten over het in-
lenen van betrouwbare uitzend-
krachten bij Zebra Uitzendbu-
reau B.V.? Neem dan contact op 
met de vestiging aan de Marga-
dantstraat 28 in IJmuiden, telefoon 
0255-513612 of e-mail ijmuiden@ 
zebra-uitzend.nl. Zie ook www.ze-
bra-uitzend.nl.

Filmdiner
The Prestige in 
Thalia Theater
IJmuiden - Op zaterdag 9 april 
kunnen filmliefhebbers in Tha-
lia smullen van de spannende 
speelfilm The Prestige. De film zal 
zoals worden vertoond in combi-
natie met een drie gangenmenu, 
geserveerd aan Uw eigen tafel 
voor het grote witte doek. 
Zijn er geheimen waar je voor 
zou moorden? In deze mysteri-
euze thriller vol spanning spe-
len Hugh Jackman en Christian 
Bale twee goochelaars die door 
hun intense rivaliteit uiteindelijk 
tot dodelijk bedrog worden ge-
dreven. Scarlet Johansson schit-
tert naast hen als de gooche-
laarsassistente, die in hun on-
derlinge strijd zowel een mach-
teloze pion als een actieve spe-
ler is. Een ingenieus verhaal met 
een verrassende ontknoping. Als 
je The Prestige eenmaal gezien 
hebt, wil je hem opnieuw zien. 
De film verveelt geen moment 
en met de vele, erg verrassen-
de, wendingen zit je van het be-
gin tot het einde in spanning. In 
ruim twee uur wordt deze span-
ning opgebouwd tot dan einde-
lijk het verlossende einde daar 
is. Tot die tijd kun je simpelweg 
niets anders doen dan ademloos 
toekijken...
Aanvang: 18.30 uur. Toegang: 
44,50 euro (inclusief film, aperi-
tief, drie gangen-diner en koffie). 
Thalia Theater Breesaapstraat 52 
in IJmuiden. Reservering en info: 
0255-514217. Zie ook www.tha-
liatheater.nl.

Velsen-Noord - De politie kreeg 
maandagochtend rond 11.40 uur 
een melding binnen dat een man 
de ruiten van een woning aan de 
Velserbosstraat aan het ingooi-
en was. Politiemensen die in de 
buurt waren kwamen direct naar 
de locatie toe. De verdachte, een 
41-jarige Beverwijker, kon ver-
volgens in de buurt van de wo-
ning worden aangehouden. Hij is 
overgebracht naar een politiebu-
reau voor verhoor. Het is niet be-
kend waarom de man de ruiten 
heeft ingegooid.

Man vernielt 
ruiten woning
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College kiest voorlopige 
locatie Brede School
Het college van B&W heeft op basis 
van de rapportage ‘Op naar een Bre-
de School in Velsen-Noord’ de Heir-
weg als voorlopige voorkeurslocatie 
gekozen. Een gunstige plek met veel 
mogelijkheden, stelt het college.

De Heirweg heeft de voorkeur vanwege 
de samenwerking met De Mel en Wijk-
steunpunt Watervliet. Er kan goed wor-
den geparkeerd en als de groenstrook 
opnieuw wordt ingericht, ziet de omge-
ving er een stuk beter uit. Daarnaast heeft 
het college ingestemd met het (concept) 
programma voor de Brede School. Hier-
in staan onder andere de mogelijke sa-
menwerkingspartners, de voorkeurslo-
catie en de financiering beschreven. 

Bij het opstellen van het (concept) pro-
gramma is vooral gekeken naar de meer-
waarde die het programma biedt aan het 

onderwijs èn aan de wijk. In de plan-
nen voor Brede School wordt gedacht 
aan ruimtes voor bijvoorbeeld logopedie, 
maatschappelijk werk, een huiskamer 
(voor ouderbetrokkenheid en taallessen), 
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, 
consultatiebureau en een inlooppunt 
voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Ook wordt onderzocht of er een inloopbi-
bliotheek kan komen die wordt beheerd 
door vrijwilligers en/of leerlingen met bij-
voorbeeld een maatschappelijke stage.

Andere locaties die zijn onderzocht wa-
ren het Stratingplantsoen en Van Die-
penstraat, de hoek Pontweg/Grote Hout- 
of Koningsweg en de Heirweg bij De Mel. 
Voor de gemeente Velsen, het schoolbe-
stuur en provincie Noord-Holland is het 
genomen besluit ter afronding van de 
initiatieffase een belangrijk moment.

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 opdracht van de gemeente Velsen, het 
‘Dode hoek project’ uit in alle groepen ze-
ven van de basisscholen in Velsen. Het 
project loopt van 21 maart tot en met 31 
maart. De bedoeling ervan is kinderen be-
wust te maken van de gevaren van de do-
de hoek van vrachtwagens; ze moeten 
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 vrachtwa-
gen. 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 ande-
re verkeersgebruikers in de gaten houden, 
en komt daarbij wel eens ogen te kort.

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. Elk jaar komen er gemid-
deld 17 mensen om het leven bij een on-
geval met een rechtsafslaande vrachtau-
to; waarvan gemiddeld 12 fietsers. (bron: 
ANWB, foto: gemeente Velsen)

Verlenging tijdelijke huisvesting 
Terras en Bosbeekschool
Op 16 maart 2011 is de huur voor 
stichting Dorpshuis Het Terras en de 
Bosbeekschool verlengd tot 1 augus-
tus 2011. Dit betekent dat huisves-
ting tot de zomervakantie verzekerd is. 
Het besluit is genomen in goed over-
leg met de eigenaar van de voormalige 
IJmond MTS, Smits Bouwbedrijf. 

Ondertussen wordt gewerkt aan alterna-
tieven voor de periode na de zomervakan-
tie totdat definitieve huisvesting gereed is. 
Hiervoor worden momenteel verschillende 
mogelijkheden onderzocht. Het is niet mo-
gelijk om zowel de groepen van de Bos-
beekschool als Dorpshuis Het Terras op-
nieuw gezamenlijk op één locatie onder te 
brengen. 

Nu de plaatsing van de tijdelijke huisves-
ting aan de J.M. van Nassaulaan niet mo-
gelijk blijkt, wordt voor zowel de Bosbeek-
school als Dorpshuis Het Terras een aantal 
opties opnieuw onderzocht. 
Voor de Bosbeekschool wordt o.a. de op-
tie Wulverderlaan 1a nader bekeken. Hier 
zijn echter maar twee lokalen beschikbaar, 
wat betekent dat er niet meer dan twee 
groepen buiten het huidige schoolgebouw 
kunnen worden ondergebracht. Hierdoor 
zal de druk op de hoofdlocatie groter wor-
den. De Bosbeekschool heeft een klassie-

ke bouw; hierdoor zijn niet alle vierkan-
te meters ook nuttig te gebruiken. Orga-
nisatorisch is het voor de school dan ook 
lastig extra groepen in het gebouw on-
der te brengen en dit vergt tijd en mede-
werking van het schoolbestuur. Daarnaast 
zijn er lokalen beschikbaar in Velserbroek. 
Deze liggen binnen de maximale afstand 
van de hoofdlocatie van de Bosbeekschool 
waarbinnen een dependance mag zijn (de 
verwijsafstand). Ook is aan de gemeen-
te een locatie aangeboden bij het station 
van Santpoort-Noord, het voormalige Mu-
zenhuis. Met de eigenaar wordt momen-
teel overlegd wat hier de mogelijkheden 
zijn. Voor Het Terras wordt daarnaast on-
derzocht in hoeverre het mogelijk is de ac-
tiviteiten in afwachting van de definitieve 
huisvesting voort te zetten op een andere 
locatie. Bij voorkeur in Santpoort. Hiervoor 
zijn diverse locaties in onderzoek.

Als zich de komende periode nog ande-
re mogelijkheden voordoen worden deze 
in de eindafweging betrokken, uiteraard 
in afstemming met zowel het schoolbe-
stuur als met het bestuur van Het Terras. 
Het uitgangspunt van de gemeente is dat 
de nieuwe tijdelijke huisvesting gebruikt 
kan worden totdat de definitieve huisves-
ting gereed is, zodat er niet tussentijds ver-
huisd hoeft te worden.

Sportkampioenengala: 
genomineerden bekend
De namen van de genomineerden voor 
de verkiezing van de Velsense sport-
kampioenen van 2010 zijn bekendge-
maakt. In zes categorieën zijn prijzen te 
winnen: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandicap-
te sporter van het jaar. De verkiezing is 
op vrijdag 1 april in het Witte Theater 
in IJmuiden, in aanwezigheid van Dion-
ne de Graaff en nog veel meer sportco-
ryfeeën. 

Sportman: Marco Bloemendaal, skydiven, 
Bram Crans, judo, Don Groos, mini bike ra-
cen, Jeffrey Krab, judo, David Miccoli, judo, 
Melvin Schol, judo

Sportvrouw: Linda Bolder, judo, Nina Kes-
sler, wielrennen (baan), Sharon v.d. Kolk, 
fietscross, Iris Lemmen, judo, Nathalie v.d. 
Lende, schaken, Femke v.d. Meij, atletiek, 
Evelien Sohl, zwemmen open water

Sportploeg: Atletiekvereniging Suomi, 
team atletiek, Atletiekvereniging Suomi, 
team atletiek, Turn Vereniging IJmond, ju-
nior jongens A. trampoline springen, Turn 
Vereniging IJmond, dames A. trampoline 
springen, Turn Vereniging IJmond, team 
D. klasse trampoline springen, Turn Ver-
eniging IJmond, team E. klasse trampoli-
ne springen, Vooruit Zij Ons Streven, team 
klasse C handboogschieten, Ben Rietdijk 

Sport, team heren 17 jaar, judo, Ben Rietdijk 
Sport, team dames 17 jaar, judo, Ben Riet-
dijk Sport, team heren 1e klasse, judo, Ben 
Rietdijk Sport, team dames senioren, judo, 
L.T.C. Brederode, 1e jeugdteam, tennis

Talent: Patrick Abbink, judo, Kim Akker, 
judo, Kevin Bakker, judo, Joris Bodin, ten-
nis, Boxie Borchart, skiën, Matthijs Buchli, 
wielrennen baan, Gaby de By, judo, Michael 
van Dam, zwemmen, Bobby Goedhart, judo, 
Daan Groskamp, sportklimmen, Jorino Huis 
in ’t Veld, honkbal, Dyan Jakupovic, basket-
bal, Amber Kooijman, skiën, Cunnar Kops, 
judo, Kimberley Koudstaal, bowling ,Jel-
le Kroft, honkbal, Jason Michel, judo, Ja-
mie Raymakers, judo, Imogen de Roos, ju-
do, Karen Stevenson judo, Marielle Valken-
burg, judo, Lucas Visker, judo, Caroline de 
Wit, judo, Frank de Wit, judo

Master: Monique Boerema, schaatsen, 
Jersey van Doornspeek, honkbal, Maarten 
Duijn, karate wado ryu, Maarten Porsch, 
handboogschieten,Wim Roosen, atletiek

Gehandicapte sporter: Bart Beelen, bad-
minton aangepast, B.C. Velsen, team He-
ren Dubbel Staand, badminton aangepast, 
B.C. Velsen, team Gemengd Dubbel Staand, 
badminton aangepast, Combi B.C. Velsen/
Redeoss Delft, team Dames Dubbel Staand, 
badminton aangepast
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Informatieavond 
over Bed & Breakfast
Wie informatie wil over de opzet van 
een Bed & Breakfast, wat daar alle-
maal voor nodig is, bij wie u daarvoor 
terecht kunt en welke mogelijkheden 
er zijn, kan woensdagavond 30 maart 
2011 van 19.30 – 21.30 uur terecht op 
een informatiebijeenkomst voor po-
tentiële Bed & Breakfast (B&B) aan-
bieders, georganiseerd door de ge-
meente Velsen. Aanmelden vóór 25 
maart.

Programma
19.00 uur Inloop met koffie
19.30 uur Welkom door wethouder Baer-
veldt; aanleiding voor de bijeenkomst
19.40 uur Presentatie door Thea Olivier, 
Economische Zaken gemeente Velsen 
over de opzet en het runnen van een B&B 
(regels, beleid, brandweervoorschriften, 
bestemmingsplannen, enzovoort)
19.55 uur Gelegenheid tot het stellen van 
vragen
20.05 uur Presentatie door Melanie Pruis-
Obel van ATCB; algehele inleiding op toe-
risme, B&B’s in de regio, promotie en mar-
keting.
20.20 uur Gelegenheid tot het stellen van 
vragen
20.30 uur Presentatie door mevrouw C. 
Spigt, eigenaar van de B&B De Zanderij, 
haar ervaringen
20.45 uur gelegenheid tot het stellen van 
vragen
20.55 uur Informatiemarkt en Netwerk-
borrel. Gelegenheid om informeel te borre-
len en te netwerken, en om informatie in te 
winnen bij standjes/balies van de verschil-

lende belangenorganisaties en instanties.
22.00 uur Einde van de avond

Onderstaande instanties zijn uitgenodigd 
om een stand in te richten:

• De verschillende gemeenten; zij bieden 
informatie over hun beleid, voorschrif-
ten, regels, bestemmingsplannen, etc. 

• De KvK over het starten van een bedrijf
• De VVV over toerisme, etc.
• KHN, over horeca en toerisme
• Bed & Breakfast Nederland, over het 

runnen van een B&B
• De Brandweer, over brandveiligheid

Doelgroep
Voor de bijeenkomst worden niet alleen 
mensen uitgenodigd die denken over het 
starten van een B&B, maar ook mensen 
die reeds een B&B runnen, evenals ver-
tegenwoordigers van belangenorganisa-
ties en toeristische organisaties, andere 
toeristische bedrijvigheden en gemeen-
ten. De bijeenkomsten voor startende en 
bestaande ondernemers kunnen ook hel-
pen bij de opzet of uitbreiding van een 
netwerk.

Datum en tijd
De bijeenkomst is op 30 maart 2011 van 
19.30 tot 21.30 uur en in Hotel Holiday Inn 
IJmuiden. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich voor 25 
maart aanmelden via e-mail bij Thea Oli-
vier: tolivier@velsen.nl.

Dag van de leerplicht
Donderdag 17 maart was de dag van 
de leerplicht. Leerplichtambtena-
ren Janneke Hoekstra en Nathelie 
Schmidt bezochten de groepen acht 
van vier basisscholen en gaven voor-
lichting over de leerplichtwet, over 
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Jongeren vanaf 12  jaar zijn medever-
antwoordelijk voor hun eigen school-
gang. De meeste kinderen waren zich 
hier al van bewust en vonden het ook 
belangrijk om naar school te gaan. De 
leerplichtambtenaren legden de leerlin-
gen van De Bosbeek, De Parnassia, De 
Ark en De Beekvliet een aantal stellin-
gen voor, waarop de kinderen hun me-
ning gaven.

Over de stelling ‘Op straat leer je veel 
meer dan uit boeken’ waren de menin-
gen sterk verdeeld. Vooral jongens wa-
ren het eens waren met de stelling ‘Als 
je spijbelt hoor je bij de populaire jon-
geren.’ Meisjes daarentegen vonden dat 
juist niet stoer. De kinderen hadden ook 
veel vragen. Ze wilden weten of de leer-
plichtambtenaar voor haar 18e verjaar-
dag al een diploma had en of zij het niet 
vervelend vindt om een proces-verbaal 
op te maken.

Aan het eind van de voorlichting kregen 
alle kinderen een pen en ontvingen de 
leraren een boekenlegger van de Dag 
van de Leerplicht. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Bezoek uit Duitsland
Burgemeester Weerwind heeft dinsdag 22 maart 2011 vijftien leerlingen van het Diet-
rich Bonhoeffer Gymnasium uit Bergisch Gladbach welkom geheten in de gemeente 
Velsen. Het Ichthus Lyceum in Driehuis heeft een jaarlijkse uitwisseling met het Diet-
rich Bonhoeffer Gymnasium uit Bergisch Gladbach. Van dinsdag 22 maart tot en met 
vrijdag 25 maart is deze Duitse groep leerlingen te gast in Driehuis. De leerlingen wer-
den ontvangen in de raadszaal van het stadhuis. Burgemeester Weerwind wenste ze 
een leerzame en gezellige tijd in onze mooie gemeente en veel succes bij het vervolg 
van hun studie. (foto: Reinder Weidijk)

Website Oud-IJmuiden
Met ingang van 16 maart 2011 is 
de vernieuwde website van het 
nieuwbouwproject Oud-IJmuiden 
in de lucht. Alle informatie staat 
overzichtelijk bij elkaar. 

Alle vernieuwingsplannen die er zijn 
in dit gebied staan op de site. Ook alle 
nieuwsfeiten over de plannen worden 
op een overzichtelijke manier op de 
website vermeld. Bovendien is nu al-

le informatie toegevoegd over de wo-
ningen en appartementen die in ver-
koop zijn en die binnenkort in de ver-
koop komen.

Wie meer informatie wil, kan terecht 
op www.oudijmuiden.nl. 

Kroniek van de Noordelijke 
IJmond: persoonlijke verhalen
Wethouder Wim Westerman heeft op 
zondag 20 maart 2011 samen met enke-
le raadsleden van de gemeenten Heems-
kerk en Beverwijk de ‘Kroniek van de 
Noordelijke IJmond’ in ontvangst geno-
men. In dit boek wordt de roerige na-
oorlogse geschiedenis beschreven van 
de streek die IJmondstad moest worden. 

Het boek vertelt een verhaal van de 
IJmond aan de hand van persoonlijke 

getuigenissen van diverse IJmonders; zij 
hebben de geschiedenis van hun streek 
aan den lijve ondervonden en kunnen er 
dus persoonlijk over vertellen. Zo vertelt 
ook Joris Brussel zijn verhaal. Joris was 
twee jaar stadsdichter van Velsen.

Naast feiten en gebeurtenissen over 
Heemskerk en Beverwijk komt ook Vel-
sen-Noord uitvoerig aan bod in dit 
prachtige boek. 
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Schuren, lakken en schilderen

Gemeente doet 
mee aan NL Doet
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 
2011 heeft het voltallige college, de 
leden van de gemeenteraad en grif-
fie en enkele tientallen ambtenaren 
zich ingezet voor Nederlands groot-
ste vrijwilligersactie NL Doet. De 
meesten deden praktische klussen, 
anderen waren met personen in de 
weer. 
 
Op vrijdag 18 maart staken de ambte-
naren samen met wethouder Te Beest 
de handen uit de mouwen in de speel-
tuin de Veilige Haven. De speeltuin is 
gelegen aan de Heerenduinweg en  
vervult een grote sociale functie in 
IJmuiden en omgeving. Voordat de kin-
deren er weer de hele zomer kunnen 
spelen, moet er nog wel een aantal 
klusjes worden gedaan, zoals speeltoe-
stellen schoonmaken, een tegelpad op-
nieuw leggen en de schuur en de pick-
nicktafels schuren en schilderen.
 
De gemeenteraad en de griffie hadden 
voor twee projecten gekozen. Een aan-
tal van hen ging op vrijdag 18 maart  
in buurtcentrum De Dwarsligger on-
der leiding van Pim Janssen, beheerder 
van het gebouw,  aan de slag met het 

binnenschilderwerk. Er werd druk ge-
schuurd, gelakt en geschilderd zodat 
het er weer strak geverfd uitzag. Ande-
re leden van de gemeenteraad en grif-
fie zijn samen met vrijwilligers van OI-
GIHD en Velserduin en de nodige pro-
fessionele verzorgers en mantelzor-
gers op stap gegaan met 22 bewoners 
van Velserduin. Daar bezochten zij Het 
Zaans Museum en het Verkade Pavil-
joen, waar de beroemde meisjes van 
Verkade aan het werk gingen! Ook was 
er een bijzondere collectie te zien van 
schilderijen, foto’s, films, Zaans beschil-
derd meubilair en  gebruiksvoorwer-
pen van de mensen die hier woonden 
en werkten.

Op zaterdag 19 maart zijn burgemees-
ter Weerwind en de wethouders Ver-
kaik, Baerveldt, Westerman en Vennik 
gaan schilderen bij de zeeverkenners-
groep Nannie van de Wiele. Deze groep 
is in 1969 opgericht en heeft circa 50 
leden, variërend in de leeftijd van 7 t/m 
45 jaar. De vloot bestaat uit een viertal 
lelievletten en de sleepboot Noordkaap. 
Het college heeft het clubhuis aan de 
binnenkant van een nieuw verfje voor-
zien. (foto’s: Ko van Leeuwen)

Eerste stadslezing Velsen
Nederlanders zijn ontevreden over de 
samenleving, blijkt uit onderzoek. Waar 
komt dat ongenoegen toch vandaan? 
Op donderdag 7 april 2011 houdt Prof. 
Dr. Evelien Tonkens om 19.30 uur in de 
burgerzaal van het stadhuis van Velsen 
te IJmuiden de eerste stadslezing over 
dit onderwerp. De titel is ‘De onbehol-
pen samenleving’. Iedereen is welkom. 

De angst dat de samenleving uiteenvalt 
doordat mensen niet genoeg om elkaar 
geven of niet genoeg voor elkaar doen, 
is van alle eeuwen. Toch gebeurt het niet. 
Burgers zorgen toch voor elkaar en voor 
de samenleving. Tonkens gaat op dit on-
derwerp in. Zij is sinds 2005 bijzonder 
hoogleraar Actief Burgerschap bij de af-
deling Sociologie en Antropologie van de 
Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde 
politiek-sociaal-culturele wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen gaat jaarlijks één of meer 
stadslezingen organiseren. Ze zijn bedoeld 
als spiegel en om nieuwe inzichten te bie-
den aan burgers en politici. Na elke lezing 

is er ruimte om vragen te stellen. Iedereen 
is welkom; wel is aanmelding gewenst. De 
burgerzaal is open vanaf 19.00 uur, ingang 
Plein 1945. Toegang is gratis. Aanmelding 
op volgorde van binnenkomst met naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres 
vóór uiterlijk 28 maart 2011 via communi-
catie@velsen.nl. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

Horen, zien en bellen
Start Burgernet in Velsen
De gemeente Velsen nodigt haar in-
woners uit om mee te doen aan Bur-
gernet. Burgernet is een telefonisch 
netwerk van burgers, gemeente en 
politie dat de veiligheid in de woon- 
en werkomgeving kan bevorderen. 
Aanmelding kan met een aanmeld-
kaart of op www.burgernetkenne-
merland.nl. 

Wanneer wordt Burgernet gebruikt? 
Burgernet wordt ingezet voor ernstige 
zaken (bijvoorbeeld diefstal, geweld of 
een vermist kind) waarbij een duidelijk 
signalement beschikbaar is. De centra-
list van de meldkamer van de politie start 
dan een Burgernetactie op. Ook bij cri-
sis- en rampenbestrijding, denk bijvoor-
beeld aan het vrijkomen van giftige stof-
fen, kan een Burgernetactie plaatsvin-
den. Of bij een hartstilstand als reani-
matie en de inzet van een AED dringend 
noodzakelijk is. 

Hoe werkt Burgernet? 
Deelnemers krijgen een ingesproken 

bericht via de (mobiele) telefoon of een 
tekstbericht per SMS met het verzoek 
om uit te kijken naar een duidelijk om-
schreven persoon of voertuig. Dat kan 
gewoon vanuit de eigen woning, op 
straat of vanaf de werkplek. Deelnemers 
bellen hun meldingen door naar 0800-
0011. Zo kunnen zij direct behulpzaam 
zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld 
dader(s), of eerste hulp verlenen. Maar 
ook kunnen zij instructies ontvangen bij 
crisissituaties.

Meer informatie
Bij deze editie van de Jutter/Hofgeest zit 
een brief met meer informatie en met het 
verzoek u aan te melden bij Burgernet. 
Op basis van landelijke ervaringen ver-
wacht Burgernet dit jaar 20.000 deelne-
mers te werven. 

De eerste Burgernetacties staan gepland 
medio april. Dat wil zeggen: als dat nodig 
is. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, 
des te groter de kans om gezamenlijk de 
veiligheid op straat te vergroten.
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Velsen, 24 maart 2011

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

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

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.Neem bij uw 

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

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

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

e-mail: info@velsen.nl

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 - 21.00 uur  Verantwoording WMO-beleidsplan 
 "Iedereen voelt zich thuis in Velsen"

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 - 21.00 uur Stand van zaken sanering wegen en 
 riolering in gebied van Zeehaven 
 IJmuiden NV
 
Raadzaal
Sessie 4
21.30 - 23.00 uur Visie op Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken. 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan wel 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via email: griffier@velsen.
nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 

RAADSPLEIN 31 MAART 2011

Donderdag 31maart 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur  Dierenwelzijnsbeleid



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

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Velsen, 17 maart 2011

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, 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 

Een samenvatting van de Carrousel wordt door Seaport 
TV vanaf zaterdag t/m donderdagmiddag dagelijks 
uitgezonden om 11.00 uur, 17.00 uur en 21.00 uur.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:
Linnaeusstraat 68, te IJmuiden

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN
 "Trompstraat - Hoogeberg "

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat het bestemmingsplan Trompstraat - 
Hoogeberg per 11 maart 2011 onherroepelijk is 
geworden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
Vergunningen en Uitvoering, Dudokplein 1, op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Aangezien het plan onherroepelijk is bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 11 maart tot 
en met 18 maart 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000210 Stephensonstraat 20 IJmuiden 
 het inpandig veranderen van een 

kinderdagverblijf (11/03/2011)
w11.000209 Tesselschadeplantsoen 3 Driehuis 
 het veranderen en vergroten van een 

woning (begane grond en 1ste verdieping)
 (11/03/2011)
w11.000208 Celsiusstraat 25 IJmuiden 
 Gebruik bedrijfsruimte voor detailhandel 

(11/03/2011)
w11.000213 Duin en Kruidbergerweg 89 Santpoort-

Noord
 gebruik weiland Rutte tijdens jaarmarkt 

(14/03/2011)
w11.000212 Trompstraat 178 IJmuiden Santpoort-Noord 

 het veranderen en vergroten van een 
woning (14/03/2011)

w11.000211 Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
 melding brandveilig gebruik ivm organi-

seren rommelmarkt (14/03/2011)
w11.000215 Harddraverslaan 29, Santpoort-Zuid 
 het vergroten van de bestaande voor-

raadkelder (15/03/2011)
w11.000214 Heidestraat ong., IJmuiden 
 het kappen van 4 coniferen (15/03/2011)
w11.000219 Ladderbeekstraat 54 Velsen-Noord 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(16/03/2011)
w11.000218 Vareniusstraat 5 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(16/03/2011)
w11.000217 Ladderbeekstraat 72 Velsen-Noord 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(16/03/2011)
w11.000216 Dokter de Grootlaan 3 Santpoort-Noord 
 het plaatsen van een groendrager 

(16/03/2011)
w11.000221 Roos en Beeklaan ong. Santpoort-Noord 
 het kappen van 15 bomen (17/03/2011)
w11.000220 Bosboom-Toussaintlaan 2 Driehuis 
 het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde (17/03/2011)
w11.000222 Velserbroekse Dreef 9 Velserbroek 
 het veranderen van de voor- en zijgevel 

van een bankgebouw (18/03/2011)

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT
Bij de voorbereiding van onderstaande besluiten is 
toepassing gegeven aan de openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuurs-
recht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen 
dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Dit beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet. De voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, kan 
op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld. De onderstaande besluiten liggen gedurende 
zes weken ter inzage: van 25 maart tot 6 mei 2011. 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 WRO)
BP-160-2010 IJmuiderslag 83 en 85 IJmuiden
 het samenvoegen van twee woningen 

tot een recreatie woning

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk 
ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 

vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE  OMGEVINGSVERGUNNINGEN

i10.006641 Hoofdbuurtstraat 12 Velsen-Zuid 
 het vervangen van dakpannen van een 

Rijksmonument (14/03/2011)
i10.008721 Paulus Potterstraat 7 IJmuiden 
 het veranderen en vergroten van een 

woning (15/03/2011)
i10.008737 Trompstraat 87 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw en het 

verbouwen van een woonhuis 
(17/03/2011)

i10.008854 Roos en Beeklaan 91 Santpoort-Noord 
 het plaatsen van een dakkapel voorgevel 

(15/03/2011)
w11.000065 Tasmanstraat 15 IJmuiden 
 het veranderen en vergroten van een 

woning met een dakopbouw 
(17/03/2011)

w11.000085 Vestingplein 25 Velserbroek 
 het verwijderen niet dragende tussen-

muur en aanpassing gevel i.v.m. uit-
breiding Kruidvat (16/03/2011)

w11.000089 Kruidbergerweg 56 Santpoort-Noord 
 het kappen van 1 conifeer in de voortuin 

(17/03/2011)
w11.000094 Waalstraat 101, IJmuiden 
 het plaatsen van een deurkozijn 

(17/03/2011)
w11.000097 Ronde Zonnedauw 25 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel 

(21/03/2011)
w11.000103 Kruidbergerweg 87 Santpoort-Noord 
 het kappen van 1 conifeer (21/03/2011)
w11.000105 Bosbeeklaan 18 Santpoort-Noord 
 plaatsen van een dakkapel voorgevel en 

dichtzetten loggia zijgevel (22/03/2011)
w11.000112 Zwarte Mierenvlak 45 IJmuiden 
 het kappen van 1 esdoorn (17/03/2011)

E VENEMENTEN

Burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de 
volgende vergunningen verleend voor het organiseren 
van een evenement:
i.11.000675 Waterloolaan 1 Driehuis 

Strawberries Easter Tournament op 
22 april t/m 24 april (21 maart 2011).

u.11.002611 Grote Hout of Koningsweg 44 
Velsen-Noord 
Muziek evenement Koninginnedag op 
30 april 2011 (21 maart 2011).

i.10.007111 gemeente Velsen 
Haarlem Night Skate op 15 juni 2011 en 
13 juli 2011 (21 maart 2011).

i.11.001558 Landgoed Beeckestijn Velsen Zuid 
Dag van het park op 29 mei 2011 
(21 maart 2011).

FILM - E N FOTO -OPNAMEN

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van film en/of foto opnamen:
i11.002486 Velsen-Zuid, omgeving Oud-Velsen 

film foto-opnamen 24 maart 2011 
(18 maart 2011)

VERLENGING  BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen verlengd met zes weken:
W11.000067 Kennemerlaan 138 IJmuiden

het veranderen en vergroten van de 1ste 
verdieping van een woning (17/01/2011) 

w11.000106 Concordiastraat ong. Velsen-Noord 
 het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(27/01/2011)




