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Schoolvoetbal van start
Velsen - Het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi, dat duurt van 22 
maart tot 22 april, is deze week 
weer van start gegaan op de vel-
den van RKVV aan de Wolff en 
Dekenlaan te Driehuis. 
Tot en met de halve finales spe-
len de jongens en de meisjes op 
de velden van R.K.V.V. De fina-
lewedstrijden zullen traditiege-
trouw worden gespeeld in het TA-
TA Steel Stadion aan de Minister 
van Houtenlaan in Velsen-Zuid.  
De organisatie van een dergelijk 

toernooi waarin 359 wedstrijden 
moeten worden gespeeld, vraagt 
een grondige voorbereiding en 
direct vanaf de start liep alles 
volgens plan. Zelfs het weer, het 
enige dat zich niet laat voorberei-
den, werkte goed mee waardoor 
het toernooi in het zonnetje van 
start kon gaan.
Deze week vindt op maandag, 
dinsdag, woensdag en donder-
dag de eerste ronde plaats waar-
bij de meisjes deze hele week 
het spits afbijten. Volgende week 

is het de beurt aan de jongens, 
waarna de week op donderdag, 
1 april, wordt afgesloten met de 
kwart finales voor de meisjes. Op 
woensdag 14 april en donderdag 
15 april worden de kwartfinales 
gespeeld, op woensdag 21 april 
gevolgd door de halve finales. Op 
donderdag 22 april vanaf 17.30 
uur zullen de finales van zowel 
de meisjes als de jongens plaats-
vinden in het TATA Steel Stadion. 
Zie ook www.schoolvoetbal2010.
tk. (Joop Waijenberg)

McDonalds overvallen
Santpoort-Noord - Twee ge-
wapende mannen hebben za-
terdagavond de McDonald’s-
vestiging aan de Vlietweg 
overvallen.

De mannen kwamen de zaak 
omstreeks 21.30 uur binnen en 

bedreigden het personeel met 
een vuurwapen. Hierbij is één 
maal geschoten. Niemand is ge-
wond geraakt. De mannen heb-
ben geld buitgemaakt en zijn er 
daarna vandoor gegaan. Ze zijn 
buiten in een auto gestapt en 
weggereden. 

De auto is mogelijk een oud mo-
del Ford. De politie heeft een na-
der onderzoek ingesteld naar de 
verdachten. 
Getuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
Kennemerland, telefoon 0900-
8844. 
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Bestratingweekend 
bij GroenRijk!
3 & 5 april advies en ondersteuning 
bij alle vragen over sierbestrating 
door onze leveranciers Excluton en 
Michel Oprey. 
Vele acties en 10% korting 
op alle natuursteentegels!
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Gaat u het 
paasweekend weg?
 
Denk aan uw 
reisverzekering.

Ga naar www.rabobank.nl/velsen
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Snorfietser aangereden
IJmuiden - Een 51-jarige snorfietser uit IJmuiden is dinsdagmiddag ge-
wond geraakt toen hij op het fietspad van de Lange Nieuwstraat werd 
aangereden door de bestuurder van een bedrijfsauto die de Vechtstraat 
in wilde rijden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Op 
de foto is het verkeersanalyseteam van de politie bezig met het onder-
zoek naar de toedracht van het ongeval. (foto: Friso Huizinga)

VVD, PvdA en D66 
vrijwel zeker in college
IJmuiden – Na een eerste ron-
de verkennende gesprekken met 
de politieke partijen, zijn de in-
formateurs Mooij en Poelmann 
maandag met een voorstel ge-
komen voor een mogelijke co-
alitievorming. Hierbij is vast ko-
men te staan dat de Christen-
Unie, de Socialistische Partij en 
de Lijst Gerard Vosse geen wet-
houder zullen leveren en dus au-
tomatisch in de oppositie terecht 
komen. Als mogelijk college van 
wethouders noemden de infor-
mateurs een combinatie van de 
VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, 
of een combinatie van VVD, 
PvdA, D66, CDA en Velsen Lo-
kaal.

De VVD heeft kenbaar gemaakt 
graag samen met Velsen Lokaal 
in de coalitie te willen. Deze par-
tij is als enige tegen de komst 
van de zogenaamde ‘koopgoot’, 
dit kan een struikelblok vormen. 
De informateurs letten er op, hoe 
de partijen met mogelijke proble-
men binnen de gemeente om-
gaan. Dinsdag werden verdere 
gesprekken gevoerd en vandaag 
(donderdag) hopen de informa-
teurs met een definitief voorstel 
te komen. Dit wordt na de raads-
vergadering in het openbaar be-
sproken met de raad en zal als 
verder uitgangspunt dienen, om 
tot een definitieve coalitievor-
ming te komen.

Ambulant jongerenwerk
Velsen - Jongeren op straat 
moet je opzoeken, en ermee in 
gesprek gaan. Die aanpak blijkt 
te werken om overlast te voor-
komen. Dat is de afgelopen ja-
ren gebleken in Velserbroek en 
recent ook in IJmuiden. Stichting 
Welzijn Velsen gaat deze aanpak 
nu ook uitbreiden naar de rest 
van de gemeente Velsen.
De komende jaren gaat Stichting 
Welzijn Velsen steeds meer ge-
bruik maken van ambulant jon-
gerenwerk, jongerenwerkers die 
groepen jongeren op straat op-
zoeken, met hen in gesprek gaan 
en kijken waar ze behoefte aan 
hebben. De werkers helpen jon-
geren en volwassen buurtbewo-
ners om tot afspraken te komen, 
zodat de leefbaarheid goed blijft 
of verbeterd wordt. Dit alles ge-
beurt in afstemming en samen-
werking met gemeente, politie, 
bewonersorganisaties en ande-
re partners zoals het onderwijs 
en de winkeliers. Het jongeren-
werk gaat ervan uit dat jonge-
ren het recht hebben om zich op 

straat te bevinden en gebruik te 
maken van de openbare ruimte. 
Dit moet echter wel zo gebeuren 
dat ook andere wijkbewoners 
het fijn vinden om naar buiten te 
gaan en weinig overlast onder-
vinden van tieners en jongeren 
op straat.
In Velserbroek wordt deze aan-
pak al enige jaren vorm gegeven 
en vanaf oktober 2009 wordt er 
onder andere in IJmuiden mee 
geëxperimenteerd. De resultaten 
zijn positief, volgens gemeen-
te, politie en SWV. Zowel tie-
ners en jongeren als wijkbewo-
ners weten het jongerenwerk te 
vinden. Het ambulante jongeren-
werk is flexibel inzetbaar en be-
reikt meer (verschillende groe-
pen) jongeren. Redenen om het 
ambulante jongerenwerk ook in 
de andere delen van Velsen in te 
zetten.
De nieuwe richting is in overleg 
met de gemeente tot stand ge-
komen. Het jongerenwerk in de 
jongerencentra en het buurtge-
richte sportwerk blijven bestaan. 



pagina 4 1 april 2010

Uitweek in de Dwarsligger
Conny Braam te gast
IJmuiden – De afgelopen week 
was het de jaarlijkse Uitweek in 
buurtcentrum de Dwarsligger, 
dit keer met het thema ‘Tijd voor 
jezelf’. Maandag was het tradi-
tiegetrouw de vrouwenavond en 
hiervoor was de schrijfster Conny 
Braam als gastspreker uitgeno-
digd. Heeft zij tijd voor zichzelf? 
,,Ik heb alle tijd voor mezelf. Werk 
en hobby vallen voor mij samen, 
als kind wilde ik al schrijfster 
worden. Ik begin om 9.00 uur en 
werk dan door tot 16.00 uur en 
dan ben ik helemaal leeg’’, ver-
telt de schrijfster. ,,Maar tegen-
woordig vind ik het ook heerlijk 
om af en toe met mijn handen in 
de aarde te wroeten in de tuin. 
Van mijn moeder leerde ik naai-
en en voor het jaarlijkse boeken-
bal vind ik het leuk om een apar-
te jurk in elkaar te flansen.’’ 
De familie Braam woonde al 
in IJmuiden nog voordat het 
Noordzeekanaal gegraven werd. 
De opa van Conny was dood-
graver op de Westerbegraaf-
plaats en omdat haar vader 
hem niet wilde opvolgen, ver-
huisde het gezin naar Haarlem. 
Maar ze logeerde in de vakan-
tie vaak bij haar grootouders en 
met haar opa zwierf ze dan door 
de duinen en door oud IJmui-
den. Hierbij vertelde hij haar ver-
halen over de geschiedenis van 
de plaats en de familie. ,,Ooit 
schrijf ik de verhalen van opa 
op’’, nam Conny Braam zich toen 

voor. Daar kwam de anti apart-
heidsbeweging tussen. Als jon-
ge vrouw verhuisde zij naar Am-
sterdam. Ze voelde zich verloren 
in die grote stad. Ze ontmoette 
een groep Zuid-Afrikanen, die 
zich net zo verloren voelde. Die 
vertelde haar over de apartheid 
en Conny Braam kwam daar te-
gen in actie: ,,Ik dacht dat het 
een jaar of vijf zou duren, maar 
uiteindelijk was ik 25 jaar voor-
zitter van het AMC. Pas in 1990, 
na de vrijlating van Nelson Man-
dela, ben ik me full time met het 
schrijven gaan bezighouden. 
Maar toen had ik wel voldoende 
geestelijke bagage. En er waren 
ook raakvlakken. De kanaalgra-
vers, waar ik over schreef, wer-
den ook onderdrukt.’’ Ze besluit: 
,,Schrijven is een eenzame be-
zigheid. Daarom vind ik het leuk 
om lezingen te geven, waar ik de 
verhalen van mijn opa kan door-
geven. Ik hoop hiermee ook an-
dere vrouwen te inspireren, om 
hun eigen verhaal op te schrij-
ven. Door de komst van de tele-
visie en de computer is de tra-
ditie verdwenen, dat mensen ’s 
avonds bij elkaar gingen zitten 
en elkaar verhalen over vroeger 
vertelden. Daarmee verdwijnt 
onze geschiedenis. Dat is zo zon-
de. Dus schrijf je eigen verhaal 
op, je hoeft daarvoor geen goede 
schrijfster te zijn. Je achterklein-
kinderen zullen je er later dank-
baar voor zijn.’’ (Carla Zwart)

ROC Nova 
College houdt 
open huis
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt woensdag 7 april van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met nieu-
we opleidingen én de juiste be-
roepshouding centraal. 
Het Nova College verzorgt een 
uitgebreid aanbod aan mbo Eco-
nomie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn. Voor volwassenen verzorgt 
Nova College bovendien cursus-
sen inburgering, lezen, schrij-
ven, vmbo-tl, havo en vwo. Op 
het Nova College leren cursis-
ten meer dan een beroep. Niet 
alleen de nodige kennis en vaar-
digheden, ook de juiste mentali-
teit is belangrijk om succesvol te 
zijn. Voor iedereen die zich ori-
enteert op een passende oplei-
ding is er elk half uur een pre-
sentatie met algemene informa-
tie over het mbo en hoe je een 
vak leert op het Nova College. 
Ook kunnen bezoekers mee-
doen aan een talententest en 
is er de mogelijkheid voor een 
persoonlijk adviesgesprek. Voor 
(jong)volwassenen verzorgt 
het Nova College overdag en ’s 
avonds alle reguliere vakken vm-
bo-tl, havo en vwo. Er zijn ook 
schakelklassen Frans, Duits, wis-
kunde A en B, wiskunde vmbo/
havo en wiskunde havo/vwo en 
bijscholingen talen en wiskun-
de om specifieke vaardigheden 
te leren en trainen. Nieuw is de 
cursus Frans voor vakantie, die 8 
april start op de Planetenlaan 5 in 
Haarlem. Voor anderstaligen ver-
zorgt Nova College inburgering-
cursussen en vervolgcursussen 
Nederlands. Mensen met een la-
ge vooropleiding kunnen bij het 
Nova College participatiecursus-
sen volgen zoals lezen, schrijven 
en rekenen. Tijdens het Open 
huis krijgen bezoekers informa-
tie van docenten, voorlichters, 
vertegenwoordigers van stage-
bedrijven en van (oud)cursisten. 
Dat geeft een compleet beeld 
van hoe het is om een opleiding 
te volgen op het Nova College: 
wat leer je, hoe leer je en hoe is 
de sfeer op school. Liefhebbers 
van de autosport kunnen in Be-
verwijk bovendien autocoureur 
Melroy Heemskerk ontmoeten, 
die als speciale gast komt om 
jongeren enthousiast te maken 
voor de motorvoertuigentech-
niek. Meer informatie tijdens het 
open huis op woensdag 7 april 
van 18.00 tot 21.00 uur. Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis of 
bel 023-5302010.

‘Veel mooie vrouwen hier’
Stylist Maik de Boer bij 
modezaak Jacky Hart
IJmuiden – Zaterdag was sty-
list Maik de Boer te gast bij mo-
dezaak Jacky Hart aan de Ken-
nemerlaan. Hij gaf dames ge-
vraagd en ongevraagd ad-
vies. Een vrouw komt het pas-
hokje uit, ze paste op aanraden 
van Maik een jurk: ,,Ik zou deze 
jurk nooit zelf uitgekozen heb-
ben, maar hij valt me niet te-
gen.’’ De stylist bekijkt haar keu-
rend: ,,De draperie verdoezelt je 
buikje en je sterke punt, je slan-
ke taille, komt zo goed uit. Als je 
dezelfde kleur doortrekt, van je 
laarzen tot je jurk, dan verlengt 
dat je silhouet en lijk je langer.’’ 
De vrouw haalt haar schouders 
op: ,,Ik ben nu eenmaal klein.’’ 
,,Schat, doe nou maar gewoon je 
voordeel met mijn advies’’, is het 
antwoord. Even later krijgen Ir-
ma en Nicolette een kleurenana-
lyse. ,,Jij bent echt een winterty-
pe. Je moet geen fletse kleuren 
dragen, want dan zie je er moe 
uit’’, krijgt Irma te horen. ,,Knal-
rood maakt je huid fris en ook 
de nieuwe blauwtinten van deze 
zomer kun je goed hebben.’’ Te-
gen Nicolette: ,,Jij bent meer een 
herfsttype, zachte tinten maken 
je warmer. Geen oranje maar ter-
ra en geen geel maar oker.’’ Na 

een korte blik op de verslaggeef-
ster, die alles ijverig op staat te 
schrijven: ,,Koele kleuren maken 
jouw huid rustig.’’ 
,,Er zijn hier veel mooie vrou-
wen, maar het valt me op dat ze 
zo onzeker zijn. Ik heb net twee 
dames de boodschap meege-
geven: als je morgen wakker 
wordt, dan kijk je in de spiegel 
en benoem je iets leuks van je-
zelf. Ieder mens heeft iets leuks’’, 
zegt Maik de Boer. Terwijl hij de 
zaak rondkijkt: ,,Wat een ruimte, 
in Amsterdam zou zoiets onbe-
taalbaar zijn. Er is ook slim inge-
kocht, je kunt alle kanten op met 
de collectie. Vanmorgen kleedde 
ik een dame van 81 jaar, die bin-
nenkort een bruiloft heeft. Het-
zelfde jasje gebruikte ik even la-
ter voor een jongere vrouw, die 
netjes gekleed in haar eigen 
zaak wilde staan. Ze waren er al-
lebei blij mee.’’
Als eigenares Jacomien Stok-
man voorbij komt lopen: ,,Moet 
je dat blije gezicht nou eens zien. 
Echt een vrouw met liefde voor 
het vak, die er enorm van geniet.’’ 
Hij besluit: ,,Ik vind dit een ge-
weldige zaak met leuke mensen. 
Ik heb het hier helemaal naar 
mijn zin.’’ (Carla Zwart)

Bij ‘t Kooitje in Castricum
Antiek en curiosa
met hoge kortingen
Regio - Elga Glaubitz stopt met 
de verkoop van antiek en curi-
osa vanuit ‘t Kooitje op de C. F. 
Smeetslaan in Castricum. Ook 
de antiekwinkel op het Kooi-
plein is inmiddels leeggehaald. 
Op maandag 26 april wordt 
na twintig jaar de deur van ’t 
Kooitje definitief gesloten. Tot 
die tijd wordt er een grote op-
heffingsuitverkoop gehouden 
waarbij de gehele collectie met 
hoge kortingen de deur uit-
gaat. 
Dat is een buitenkansje voor 
alle antiekliefhebbers en verza-
melaars van oude sier- en ge-

bruiksvoorwerpen en curiosa. 
Antiek meubilair, lampen, spie-
gels, serviesgoed, schilderij-
en, sieraden, verzamelobjecten, 
kunst en curiosa worden voor 
een klein prijsje verkocht.
De winkel op de C. F. Smeet-
slaan is geopend op elke vrij-
dag en zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur. Het is ook mogelijk 
een afspraak te maken voor 
een bezoek op een ander tijd-
stip. ’t Kooitje, C. F. Smeets-
laan 6 in Castricum, telefoon 
0251-655995 of 0251-656760. 
Er is ruime parkeergelegenheid 
achter de winkel. 
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Als de kat van huis is...
Velsen - Eens per jaar gaat een 
aantal Velsense dames, die geza-
menlijk tennissen, een weekend-
je weg. De mannen die toevallig 
allemaal lid zijn van de Golfclub 
Spaarnwoude maken dan van 
de gelegenheid gebruik om ook 
een weekendje te gaan golfen. 
Dit jaar ging de trip naar Tien-
deveen in Drenthe. Op de prach-
tige baan van Golfclub Mar-
tensplek werden over twee da-
gen twee keer 18 holes gelopen. 
Van de negen ‘local heroes’ John 
Groenendaal, Dick Schaap, Hans 
Prins, Jaap Beck, Ab Ruijgrok, 
Ron Davio, Jacques van Wes-
terop, Pim van Gemert en Frans 
van Duynen wist Jaap Beck via 
een nipte overwinning de door 

Jacques van Westerop vervaar-
digde wisselprijs te bemachti-
gen. Op bijgaande foto staat de 
trotse winnaar!
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Velsen - Waar samenwerking 
tussen Velsense bedrijven  al niet 
toe kan leiden bewijzen Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck en DFDS Sea-
ways wel. Zij hebben de samen-
werking gezocht en dat heeft ge-
resulteerd in een eerste evene-
ment en niet zo maar één. Altijd 
al eens een ware Schotse whis-
kyproeverij op volle zee willen 
meemaken? Dat kan.
In samenwerking met enkele 
vooraanstaande whiskyimpor-
teurs organiseren zij van vrijdag 
9 tot en met 11 april een drie-
daagse ‘Whisky op Zee’ Mini-
cruise op één van de luxe cruise-
schepen van DFDS. ,,Nu al heb-
ben ruim 80 gasten deze cruise 
geboekt en wij zijn blij verrast 
met het aantal gasten dat de-
ze bijzondere cruise wil gaan 
meemaken”, aldus Richard Bles-
graaf en Maarten Jeuring. ,,Zo-
dra de gasten aan boord gaan 
is hun minivakantie al begon-
nen. Vrijdagavond vindt er direct 
na vertrek een whiskyproeverij 
plaats  met een keuze uit ruim 
60 te proeven single malt whis-
ky’s. Tevens kunnen de zeevaar-
ders genieten van de gastvrijheid 
van de crew, de chef-koks en het 
live entertainment. Na aankomst 
in Engeland staat er op zater-
dag een bezoek gepland aan de 
High House Farm Beer Brewery 
in North Cumberland. 
Onder leiding van de brouw-
meester vindt er na de brouwerij 
tour een ‘Beer Nosing & Tasting’ 
plaats. Men kan ook kiezen om 
deze dag te gaan winkelen in het 
trendy centrum van Newcast-
le. Zaterdagavond na de afvaart 
richting IJmuiden is er een keu-
ze uit enkele bijzondere master-
classes,  gegeven door twee ge-
renommeerde whiskyambassa-
dors, Jan Beek (auteur en whis-
kykenner bij uitstek) en Wim de 
Ridder (whisky-ambassador Chi-
vas Brothers). Wij kijken er zelf 
ook naar uit, het is weer eens 
iets bijzonders. Bij voorbaat is 
het nu al een groot succes’, ver-
tellen zij tot slot. Overigens zijn 
er nog enkele plaatsen vrij om 
dit mee te maken. Zie ook www.
zeewijck.nl.

Woensdag open huis 
Maritiem College Velsen 
IJmuiden - Op zoek naar een 
veelzijdige opleiding, die boven-
dien praktijkgericht is? Je wilt 
een opleiding met uitstekende 
doorstroommogelijkheden op 
MBO en HBO niveau? En boven-
dien verzekerd zijn van een baan 
na je opleiding? Voor de twijfe-
laars onder jullie (leerlingen van 
groep 8 én van de klassen 1 en 
2 van het voortgezet onderwijs) 
is  informatie op maat mogelijk. 
Je kan dagelijks een afspraak 
maken voor een persoonlijk ge-
sprek. Het Maritiem College Vel-
sen biedt zoveel mogelijkheden 
en misschien wel meer dan je 
denkt.
Maritiem College Velsen is een 
kleinschalige, veilige VMBO-
school waar leerlingen worden 
opgeleid tot matroos en vanaf 
volgend jaar ook voor een car-
rière in Haven en Vervoer. Naast 
de theorielessen, zoals binnen-
vaartkunde, en beroepsoriënta-
tie, worden veel praktijkvakken 
gegeven. De leerlingen zijn re-
gelmatig te vinden op het water: 
om te varen op de opleidings-
schepen de Prinses Màxima en 
de Amalia, of om te roeien. Ver-
der maken Roeien/wrikken,  Ma-
rifoonlessen, EHBO,  Basic safe-
ty trainingen en lassen onder-
deel uit van het lesrooster.  Maar 

doorleren om bijvoorbeeld schip-
per, stuurman of maritiem offi-
cier te worden, is ook heel goed 
mogelijk. De school is daarom 
ook onderdeel van de Maritieme 
Academie. Aan de school is een 
internaat/huisvesting verbonden, 
waar de leerlingen doordeweeks 
kunnen wonen. Tijdens de open 
dag op woensdag 7 april wordt 
hier een rondleiding gehouden.  
Deze open dag is van 17.00 tot 
21.00 uur. Voor meer informatie: 
www.maritiemcollegevelsen.nl of 
neem contact op met de school:  
Maritiem College Velsen aan Bri-
niostraat 10, 1971 HM IJmuiden, 
0255-546910.

Rabobank Velsen en Omstreken
Het idee van Raiffeisen
Toen ik vorige week het lidmaat-
schap van de Rabobank aan-
bood aan de heer Jongemans 
keek hij me vragend aan. ,,Lid 
worden van de Rabobank? Lid 
word je toch van een voetbal-
club, niet van een bank?’’ Door 
zijn reactie kwam ik op het idee 
voor deze column. Want blijk-
baar weten nog veel mensen 
niet wat de gedachte van de Ra-
bobank is. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen is 
één van de grondleggers ge-
weest van de Rabobank door 
meer dan 100 jaar geleden een 
bank op te richten om kansarme 
boeren te helpen. Deze boeren 
konden alleen tegen zeer hoge 
tarieven lenen. De bank onder-
scheidde zich door lage tarie-
ven, samenwerking, onderlinge 
betrokkenheid met eenvoudige 
en transparante oplossingen. 
In 2010 vindt u deze eigen-
schappen nog steeds terug bij 
uw Rabobank. De Rabobank is 
een coöperatieve bank en heeft 
dus geen aandeelhouders, maar 
leden. Het gratis lidmaatschap 
biedt meer betrokkenheid bij de 
bank. Leden kiezen namelijk een 
ledenraad. Deze ledenraad gaat 
regelmatig in gesprek met de 
directie van Rabobank Velsen 
en Omstreken en heeft een aan-
tal statutaire taken zoals het be-
noemen van de commissarissen 

van de bank. Dat is invloed! Een 
lid ontvangt ook het ledenmaga-
zine ‘Dichterbij’ met daarin spe-
ciale ledenaanbiedingen.

Zijn de oude waarden van meer 
dan 100 jaar geleden nog ac-
tueel? Wat ons betreft wel. Ik 
denk dat onze triple A-status 
(een weerstandsvermogen die 
slechts een handjevol banken 
in de wereld hebben) dat waar-
maakt. Want alleen op basis van 
gedegen financiële oplossingen, 
die we baseren op de wensen 
en uitgangspunten van de klant, 
ben je als bank in staat om een 
vertrouwensband en dus weer-
standsvermogen op te bouwen. 

Wilt u meer weten over het idee 
van Raffeisen en hoe wij zijn ge-
dachten als Rabobank Velsen en 
Omstreken uitdragen? Ik hoor 
het graag.

Roelof Reemeijer, 
accountmanager 
Private Banking

Meer weten over deze column? 
Bel 023-5133570 of mail naar
privatebanking@velsen. 
rabobank.nl

Whiskey op 
Zee minicruise

Jarig Zebra kiest voor de aanval
Met een glimlach uit
de economische crisis
IJmuiden - Terwijl de uitzend-
branche keihard wordt ge-
troffen door de gevolgen van 
de economische crisis, lijkt 
Zebra Uitzendbureau in haar 
jubileumjaar af te stevenen 
op een recordomzet. Vandaag 
bestaat Zebra precies 15 jaar.

Aanvankelijk leek ook Zebra Uit-
zendbureau niet te ontkomen 
aan de malaise die met name 
staalproducent Corus en haar 
toeleveringsbedrijven troffen. 
,,Het jaar 2008 was het beste in 
ons 15-jarige bestaan, maar de 
eerste twee kwartalen van 2009 
waren dramatisch’’, zegt direc-
teur Henk Brandjes. ,,Onze omzet 
was 40 procent lager dan in het 
eerste halfjaar van 2008. Na de 
bouwvak ging het opeens weer 
draaien. De productie bij Corus 
kwam weer op gang en dat was 
goed merkbaar bij de toeleve-
ringsbedrijven, die weer mensen 
bij ons gingen inlenen. Alle op-
drachtgevers die we een halfjaar 
niet hadden gehoord, begonnen 
allemaal weer aan de bel te trek-
ken.’’
Zebra Uitzendbureau investeer-
de als een van de weinige bedrij-
ven in nieuw personeel. Daar-
mee koos Brandjes voor de aan-
val in plaats van de verdediging. 
,,In 2009 hebben we mensen 
aangenomen om markten aan te 
boren waarin we niet of nauwe-
lijks actief waren, zoals de zorg 
en de techniek. 
Bovendien hebben we onze pij-
len gericht op bedrijven waar we 
geen zaken mee deden. Dankzij 
onze inspanningen hebben we 
een groot visverwerkend bedrijf 
kunnen losweken van een uit-
zendbureau waarmee zij al ja-
ren zaken deden. We hebben dat 
voor elkaar gekregen door juist 
in een slechte tijd volop aan-

dacht te besteden aan onze op-
drachtgevers.’’ Brandjes krijgt 
sterke signalen dat de groei in 
2010 doorzet. Tegen de ontwik-
kelingen in de uitzendbranche in 
- de grote bureaus draaien nog 
steeds in de min - stevent Zebra 
Uitzendbureau af op een record-
omzet. ,,Als het zo doorgaat gaan 
we over het topjaar 2008 heen’’, 
aldus Brandjes, die verwacht dat 
de omzet binnen afzienbare tijd 
met 25 procent zal stijgen.
De nieuwe hoofdvestiging in de 
IJmuider Delta komt wat dat be-
treft op een goed moment. ,,Hier 
kunnen we eindelijk de bedrijven 
ontvangen die uitsluitend zaken 
deden met de grote bureaus. Wij 
zijn niet meer het kleine bureau-
tje van de Kennemerlaan. Daar 
was het knus en gemoedelijk, 
hier gaat alles een stuk profes-
sioneler.’’
Ondanks de goede berichten 
blijft Brandjes onverminderd am-
bitieus. ,,Wij willen ons marktlei-
derschap in de gemeente Vel-
sen verder uitbreiden en de po-
sitie in Beverwijk en Heemskerk, 
waar we inmiddels zijn uitge-
groeid tot een belangrijk bureau, 
verder uitbouwen. Dat doen we 
onder andere door onze activi-
teiten in de zorg en techniek uit 
te breiden. Daarnaast werken we 
aan een plan om trainers en spe-
lers te verlonen aan sportvereni-
gingen.’’ 
Op donderdag 8 april organi-
seert Zebra Uitzendbureau de 
bijeenkomst ‘Speel nooit een uit-
wedstrijd’, waarvoor een aantal 
belangrijke opdrachtgevers en 
lokale politici zijn uitgenodigd. 
Sprekers zijn Bert Zijl (voor-
zitter FED IJmond), Toon Ger-
brands (algemeen directeur AZ) 
en Johan Derksen (hoofdredac-
teur Voetbal International). (Friso 
Huizinga)
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Speelseizoen van start
Santpoort - Komende zaterdag, 
3 april, begint officieel weer het 
speelseizoen 2010 met de ope-
ning van de Speeltuin Santpoort. 
Om precies twee uur gaan de 
poorten weer open en zullen de 
spelgrage kinderen weer naar 
binnen stormen om in alle mo-
gelijke plekjes te zoeken naar 
het verstopte gouden ei. Dankzij 
de vele vrijwilligers ziet de speel-
tuin er weer op en top uit. Uit de 
recent gehouden enquête onder 
de leden van de speeltuin bleek 

dat meer dan 90 procent van de 
bezoekers de staat van onder-
houd, de veiligheid, en de net-
heid van de speeltuin als posi-
tief of erg positief waardeerden. 
Komende zaterdag zal de vin-
der van het gouden ei zijn prijs 
ontvangen uit handen van nie-
mand minder dan burgemeester 
Weerwind. Ook zal de burgerva-
der een nieuwe aanwinst onder 
de speeltoestellen onthullen. Een 
mooie dag is verzekerd, nu nog 
hopen op mooi weer.

Prijzen voor Dschen Dui 
Santpoort-Noord - Bij het 
jeugdjudo-toernooi in Leimuiden 
vielen vorige week zondag ne-
gen leden van Sportvereniging 
Dschen Dui uit Santpoort in de 
prijzen. De benjamin, Binck Wij-
nen, startte als enige in het eer-
ste blok en werd met een aan-
tal mooie worpen tweede in z’n 
groep. Daarna volgde het twee-
de blok met zes judoka’s. Niels 
van Grieken begon na een peri-
ode van tegenslag zowaar weer 
partijen te winnen en eindigde 
op een derde plaats.
Reyer Wijnen, Tom Bonarius, 
Jurre van Grieken en Christian 
Heijblom legden vervolgens allen 
overtuigend beslag op een twee-
de plaats in hun gewichtsgroep. 
Thijs van Reeuwijk was weer 

heel goed op dreef en won al z’n 
partijen voortijdig met een ippon 
en werd eerste. Zeker z’n wed-
strijd tegen clubgenoot Christi-
an was een feest voor het oog te 
noemen. In het derde blok had 
Lars van Reeuwijk met een zwa-
re loting z’n dag niet, waardoor 
hij genoegen moest nemen met 
een vierde plaats.
Niels Kievits echter, die net 10 
jaar was geworden en zodoende 
voor het eerst in een hogere leef-
tijdscategorie diende aan te tre-
den, legde elke schroom terzijde, 
won al z’n partijen en ging naar 
huis met een welverdiende eer-
ste plek. Door met tien judoka’s, 
negen prijzen te winnen, was het 
weer een mooie zondag voor on-
ze vereniging.

Prachtig zangconcert 
op de Toermalijn
Driehuis - Vorige week woens-
dag hebben de groepen 1 tot 
en met 7 een grandioos zang-
concert gegeven buiten op het 
schoolplein.
De organisatie was in handen 
van juf Ria Andela en juf Pita 
Heeremans, de cultuurcoördina-
toren van de Toermalijn.
Alle kinderen hebben drie kwar-
tier lang een dertiental liedjes 
gezongen onder leiding van Ma-
rianne Hoogenboom, muziekdo-
cente van het Kunstencentrum 
Velsen  en met muzikale bege-
leiding van muziekdocent Joop 
Heeremans. De jongsten beeld-
den om de beurt ‘hun’ lied uit 
en de hogere groepen lieten ho-
ren dat ze onder andere canons 
hadden leren zingen. ‘Wat kun-
nen de kinderen mooi zingen’ en 

‘Wat genieten de kinderen en wij 
ook van het samen zingen’, zijn 
een paar reacties van de enthou-
siaste ouders. Want ook de ou-
ders werden aan het zingen ge-
zet! Het concert begon met het 
openingslied ‘Doe de spot maar 
aan’ en het eindigde met een  
feestcanon die in korte tijd zowel 
aan de kinderen als aan de ou-
ders geleerd werd en die klonk 
als een klok.
De school hoopt dan ook dat 
de gemeente Velsen volgend 
jaar weer zo’n fantastisch cultu-
reel aanbod heeft van een vak-
docent van het Kunstencentrum 
Velsen aan de scholen uitlenen, 
want onder andere samen zin-
gen op het schoolplein is leuk en 
zingen dàt kun je niet vaak ge-
noeg doen!

BK Groep sponsort
25 jaar Velserbroek
Velserbroek - Na Grafisch Cen-
trum Cornegge en Study & Text 
Consultancy heeft ook het Vel-
serbroekse bedrijf de BK Groep 
zich gemeld als sponsor van 25 
jaar Velserbroek. Stichting Wel-
zijn Velsen en de gemeente Vel-
sen ondersteunen het comité 
25 jaar Velserbroek met raad en 
daad. Bovendien zal de gemeen-
te waarschijnlijk binnenkort sub-
sidie toewijzen voor de organi-
satie van alle feestelijke activi-
teiten. Het programma krijgt on-
dertussen steeds meer vorm. Het 
organiserend comité heeft de af-
gelopen tijd veel overlegd over 
alle ideeën en verwacht spoedig 
de eerste concrete activiteiten te 
melden. Zeker is dat op zater-
dag 20 november beginnen. Dan 
zal niemand minder dan Sinter-
klaas het jubileumboek over 25 
jaar Velserbroek, dat wordt ge-
schreven door de journalisten 
Bart Boele en Gertjan Huijbens, 
overhandigen aan een lid van 
het college van B&W. Ook staat 
al vast dat de festiviteiten pre-
cies een jaar later zullen worden 
afgesloten met een spectaculair 
eindfeest. Het organiserend co-

mité is een groep van tien en-
thousiaste vrijwilligers met veel 
ervaring. De leden zijn stuk voor 
stuk oude rotten in het organise-
ren van evenementen en zal hard 
bezig om van 2011 een prachtig 
feestjaar te maken voor alle Vel-
serbroekers. Hun namen en ach-
tergronden zijn terug te vinden 
op de inmiddels gelanceerde 
website www.25jaarvelserbroek.
nl. Daarnaast staan op deze si-
te nieuwsberichten, geplande 
activiteiten, foto’s en contactin-
formatie. Naarmate het jubile-
umjaar nadert en de festiviteiten 
meer vorm krijgen, zal de websi-
te verder worden uitgebouwd en 
aangevuld. Naast de genoemde 
bedrijven heeft het comité een 
groot aantal andere mogelijke 
sponsors benaderd voor een fi-
nanciële bijdrage.
Een aantal van hen heeft al la-
ten weten hier positief tegenover 
te staan. Bent u onverhoopt niet 
benaderd maar wilt u ook graag 
een bijdrage leveren, dan komt 
het comité graag met u in con-
tact. Zie de website of bel 023-
5392664 (Text & Event Consul-
tancy) voor een sponsormap.

Velsen-Zuid - Op zondag 4 april 
zingt het gemengd koor Prima 
Musica op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. Het a 
cappella koor uit Haarlem staat 
onder leiding van dirigent Johan 
Donker Kaat.  Er wordt 4 en soms 
5 stemmig gezongen. Het reper-
toire van Prima Musica varieert 
van Bach tot de Beatles en van 
Vera Lynn tot Bortnianski, Iers en 
Afrikaans repertoire. Het gratis 
optreden voor jong en oud be-
gint om 13.00 uur. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Prima Musica 
op Zorgvrij

Velsen-Zuid - Op maandag 5 
april kunnen kinderen op Infor-
matieboerderij Zorgvrij het leven 
van Koos de haas ontdekken. Na 
een korte inleiding lopen kleu-
ters (samen met hun ouders) het 
hazepad. Op speelse wijze krij-
gen de kinderen informatie over 
het leven van hazen. Vergeet niet 
om laarzen mee te nemen. Het 
hazepad kan op tweede Paas-
dag tussen 13.00 uur en 15.00 
worden gelopen. De kosten zijn 
2,50 euro per groep (met een 
borg van 10 euro voor het op-
drachtenboekje). Zie ook www.
spaarnwoude.nl. 

Het hazepad 
op boerderij 
Zorgvrij

Druk voetbal-
programma VSV
Velserbroek
Velserbroek - Nu de klok weer 
een uur naar voren is gegaan, 
is het toch echt gedaan met de 
winter en gaan we nu echt van 
het voorjaar genieten. Dat doen 
we bij VSV met een druk voetbal-
programma. Deze week is er op 
maandag- en woensdagavond 
het Voorjaarstoernooi. Op deze 
avonden worden er oefenwed-
strijden gespeeld tegen teams 
van DEM, DSS en EDO. Tijdens 
deze wedstrijden worden de mo-
gelijke selectiespelers voor het 
komende seizoen bekeken. Op 
woensdagmiddag is er naast de 
training voor de Guppen en F- 
en E-pupillen, ook de school-
voetbaltraining. Vanaf 12.30 uur 
stroomt het VSV terrein vol met 
jeugd van de diverse basisscho-
len van Velserbroek om te trai-
nen voor het schoolvoetbaltoer-
nooi. Dit weekend is het Pasen. 
Met traditie getrouw bij VSV, het 
Leida de Groote toernooi voor de 
meiden. Al van af de Driehuis-
periode wordt dit toernooi geor-
ganiseerd met veel succes. Ook 
dit jaar is het weer gezellig druk 
met meidenteams. Op twee-
de Paasdag treedt de zondag 1 
van VSV weer aan. Op maan-
dag 5 april om 14.00 uur voetbalt 
het vlaggenschip van VSV tegen 
Limmen. 
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‘Dit is geen baldadigheid meer’
Hangjongeren grote 
plaag in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Veel bewo-
ners van Velsen-Noord zijn de 
overlast door hangjongeren 
meer dan zat. Hangjongeren 
beuken op ramen, gooien le-
ge bierflesjes in de tuintjes op 
het moment dat ouderen bui-
ten zitten en terroriseren be-
woners die reageren op hun 
gedrag. 

,,Dit is geen baldadigheid meer,’’ 
zeggen bewoners. ,,Want er zijn 
verschillende groepen. Er wordt 
ingebroken, ramen worden ka-
pot geslagen, auto’s vernield en 
daarbij komt nog het gescheld 
en getier als je al naar buiten 
durft of ze wilt aanspreken.’’ Re-
gelmatig wordt de politie gebeld. 
,,Die komen wel, maar meestal 
zijn de vogels dan al gevlogen.’’
De hangjongeren verplaatsen 
zich door de wijk. Als de ene 
straat opgelucht ademhaalt, om-
dat de groep weg is, vallen ze 
mensen in een andere straat las-
tig.
De gevolgen voor bewoners 
moeten niet onderschat worden. 
Mensen verschansen zich in hun 
woning en willen ‘s avonds de 
deur niet meer uit. Kinderen wil-
len niet meer naar bed, omdat er 
tegen de ramen wordt geslagen. 

De gordijnen gaan om zes uur ‘s 
avonds potdicht, in de hoop dat 
zo niet de belangstelling van de 
hangjongeren wordt opgewekt. 
Mensen die alleen thuis zijn, 
durven niet in de huiskamer te 
blijven zitten.
Bewoners hebben nu samen met 
buurtgenoten een wanhopige 
brief geschreven, een hulpkreet, 
want overal is de overlast groot. 
Samen hebben zij contact ge-
zocht met de politie. Politie Ken-
nemerland is volgens de bewo-
ners inmiddels actief bezig met 
de problematiek. Bewoners zoe-
ken steun van politiek en ambte-
naren, maar een groot probleem 
als dit is niet een, twee, drie op 
te lossen.
,,Het is totale ontwrichting,’’ zegt 
een bewoner tenslotte. ,,Er zijn 
hier ouders met alcoholproble-
men. Hoe denk je dat de jeugd 
dan opgroeit? Er is gebrek aan 
normen en waarden. En boven-
dien is in Velsen-Noord veel 
wegbezuinigd. Een jongeren-
werker is er niet. De Mel heeft 
‘s avonds niets te doen voor de 
jongeren. En is er ook geen spe-
cifieke hangplek voor de jon-
geren. Dit probleem moet groot 
aangepakt worden.’’ (Karin Dek-
kers)

100 jaar scouting
De Radboudgroep 
uit Santpoort
Santpoort-Zuid - In 2010 viert 
Scouting Nederland het 100-ja-
rig bestaan van scouting in Ne-
derland. De vijf scoutinggroepen 
in de gemeente Velsen vieren dit 
feest volop mee met een geza-
menlijke activiteit op 10 april: de 
Scout-it-Out. Om te laten zien 
dat scouting na 100 jaar ook in 
onze gemeente nog springlevend 
is, presenteren alle vijf de groe-
pen zich in deze krant. Vandaag 
de beurt aan scoutinggroep Sint 
Radboud uit Santpoort.
Het contrast kan haast niet gro-
ter zijn. De bloeiende Radboud-
groep van nu startte in septem-
ber 1945 met een paar jongens 
en een hopman in een fietsen-
schuurtje. De groep heeft meer-
dere schamele onderkomens ge-
had voor zij in 1964 op het hui-
dige terrein aan de Middendui-
nerweg kon neerstrijken. In 1976 
is de Radboud gefuseerd met 
meisjesgroep St. Imelda en uit-
gegroeid tot de groep die zij nu 
is. 
Een groep met meer dan 200 le-
den en voor elke leeftijd wat wils. 
Vanaf 5 jaar oud kun je terecht. 
Als vijfjarige begin je op de be-
vers en doe je spannende speur-
tochten, leuke spelletjes en blijf 
je soms zelfs een nachtje slapen. 
Vanaf 7 jaar kun je terecht bij 
de welpen (jongens) en de ka-
bouters (meisjes). Ook hier doe 
je uitdagende spellen en ga je 
een hele week op zomerkamp. 

De verkenners en gidsen (11-15 
jaar) leren kamperen in een bos 
zonder luxe zaken als stromend 
water of elektriciteit. De rowans 
en sherpa’s (15-18 jaar) plannen 
hun eigen reis naar een buiten-
lands gebied om daar te gaan 
lopen met hun hele hebben en 
houwen in een rugzak.
Voor veel leden is het na hun 
tijd als jeugdlid nog niet afgelo-
pen. Zij stromen door naar een 
van de leidingteams om daar als 
vrijwilliger aan de slag te gaan 
of blijven betrokken bij de Rad-
boud als stam- of bizonlid. Deze 
groepen ‘oudere jongeren’ ma-
ken zich nuttig voor de vereni-
ging, maar organiseren ook zelf 
activiteiten.
De Radboudgroep heeft de be-
schikking over een ruime blok-
hut voorzien van alles wat de 
moderne scout zich maar kan 
wensen. De blokhut is gelegen in 
anderhalve hectare eigen speel-
bos met alle ruimte om te kam-
peren en een kampvuurplek.

De Radboud viert dit jaar niet al-
leen het 100-jarig bestaan van 
scouting, maar ook haar eigen 
65-jarig bestaan. Dat wordt door 
alle 200 leden met een groot ge-
zamenlijk zomerkamp gevierd. 
Wilt u meer weten over scou-
tinggroep Sint Radboud kijk dan 
op: www.scouting-radboud.nl of 
kom langs op Scout-it-out op 10 
april.

IJmuiden - Bij het artikel over de 
leerlingen van het Tender Colle-
ge die dansten in Stadsschouw-
burg met Danstheater Aya van 
vorige week is per abuis de ver-
keerde fotograaf genoemd. Niet 
Tino Roeland, maar Rein Kooij-
man, een leerling van het Ten-
der College maakte de foto bij 
het artikel.

Fotograaf

Paastoernooi bij
KHC Strawberries
Driehuis - Het Strawberries Eas-
ter Tournament staat weer voor 
de deur. Dit jaar vindt het toer-
nooi plaats op 2, 3 en 4 april. Het 
toernooi van KHC Strawberries 
uit Driehuis is al bijna dertig jaar 
een ontmoetingsplek voor sport-
vrienden uit binnen- en buiten-
land. Het Strawberries Easter 
Tournament begint op vrijdag 2 
april met een welkomstfeest in 
het clubhuis. Zaterdag 3 april 
staat de officiële opening op het 
programma. De deelnemers wor-
den om 10.00 uur welkom gehe-
ten door de wethouder sport van 
de gemeente Velsen, Annette 
Baerveldt. Die dag wordt er van-
af 10.30 uur gehockeyd. 
Op zondag starten de wedstrij-

den om 10.00 uur. De vrouwen-
finale begint om 16.00 uur en de 
mannen strijden om 16.45 uur 
voor de titel. De mannenfina-
le wordt direct gevolgd door de 
prijsuitreiking. Het toernooi wordt 
op zondagavond afgesloten met 
een groot eindfeest. Vanwege de 
grote drukte is het clubhuis tij-
dens het toernooi na 17.00 uur 
alleen toegankelijk voor deelne-
mers met een polsbandje.
De organisatie van het 29ste 
Strawberries Easter Tournament 
stelt alles in het werk om over-
last voor omwonenden te voor-
komen. Omwonenden die toch 
hinder ondervinden, kunnen bel-
len met 0255-511920. Zie ook 
www.khc-strawberries.nl.

Jan Smit in Café IJmuiden
IJmuiden - Al twintig jaar staan 
Kitty, Rob en Patrick met veel 
plezier achter de bar van Café 
IJmuiden, het café waar gezellig-
heid geen tijd kent. Gewoon even 
binnenlopen voor een drankje en 
een praatje, swingen met de dj 
of meezingen tijdens het optre-
den van een artiest, het kan er 
allemaal.
Twintig jaar is natuurlijk een hele 
tijd en men wil dat niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Er ko-
men diverse gastoptredens, deze 
donderdag staat het eerste op-
treden gepland. Er is groots uit-
gepakt, want niemand minder 

dan de Volendamse zanger Jan 
Smit zal optreden, tussen 21.00 
en 22.00 uur. Jan Smit heeft het 
in het weekeinde druk met op-
treden, maar op deze doorde-
weekse donderdag kon hij nog 
tijd vrij maken. 
Wie verzekerd wil zijn van een 
goed plekje komt op tijd, er wor-
den veel belangstellenden ver-
wacht, dus wees er snel bij. In 
Café IJmuiden aan de Willem 
Barendszstraat 21. 
Aankondigingen van andere ar-
tiesten en de datum van de re-
ceptie worden later via deze 
krant bekend gemaakt.

Velserbroek - Zondag 11 april 
wordt van 10.00 tot 16.00 uur een 
grote voorjaars rommelmarkt ge-
organiseerd in het Polderhuis, 
Vestingplein 58. Door verhui-
zing, opknapbeurt en schoon-
maak worden er op circa 80 kra-
men weer veel leuke spulletjes 
aangeboden. Tevens kan men in 
de kantine terecht voor een kop-
je koffie, broodje en een snack. 
De entree bedraagt 2 euro, kin-
deren tot en met 6 jaar gratis. Er 
is voldoende gratis parkeerruim-
te. Voor informatie over kraam-
verhuur: telefoon 023-5374218.

Rommelmarkt 
in Polderhuis

Felison Brass 
en Vitaal‘ 
in concert’
Velsen - Zondag 11 april is er 
weer een koffieconcert in de 
Laurentiuskerk aan Fidelishof 30 
in IJmuiden. De aanvang is om 
12.00 uur, de zaal is open om 
11.30 uur en de toegang is gra-
tis. Deze keer treden op Velser 
Seniorenkoor Vitaal en Felison 
Brass. Het Algemeen Velser Ou-
derenkoor heet sinds kort Velser 
Seniorenkoor Vitaal. Zij hebben 
momenteel 51 leden en zijn daar 
heel trots op. Maar zij zijn nog 
op zoek naar bassen en tenoren. 
Uiteraard zijn alten en sopranen 
ook altijd welkom. Zij zingen een 
gevarieerd programma en treden 
vaak op in zorginstellingen en op 
koffieconcerten. Het koor staat 
onder leiding van Thom ten Har-
kel en vaste pianiste Jacqueline 
van Ratingen. Muziekvereniging 
Felison Brass uit Velsen is vaak 
te horen en te zien in de IJmond 
en ver daarbuiten. Felison Brass 
heeft dit jaar weer uitdagingen 
genoeg om aan te gaan. Na de 
vele optredens die staan ge-
pland, zal ook op 18 april deel 
worden genomen aan de Vlaam-
se Open Brassband Kampioen-
schappen. En op 19 juni zal wor-
den deelgenomen aan Surven-
tobrass 2010 in Surhuisterveen. 
Dit koffieconcert georganiseerd 
door de Velsergemeenschap zal 
voor Felison Brass een opmaat 
zijn voor de Vlaams Open Brass-
band Kampioenschappen. Fe-
lison Brass staat onder leiding 
van Dirigent Alexander Zwaan. 
Het koffieconcert wordt gegeven 
in het Fidelishof (Laurentiuskerk) 
Fidelishof 30, IJmuiden-Oost.
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20 Jaar Fellows Fashion
IJmuiden – Al twintig jaar staat 
het echtpaar Ab en Ingrid in de 
modezaak Fellows Fashion aan 
het Marktplein 58. Dit gaat ge-
vierd worden met een mode-
show op zaterdag 10 april om 
14.00 en 15.00 uur, buiten voor 
de deur van de winkel. Het be-
looft een spectaculair en feeste-
lijk gebeuren te worden. De over-
buurman, schoenenzaak Ziengs, 
zorgt voor het schoeisel van de 
modellen en het team van over-
buurvrouw Stijl verzorgt de kap-
sels. Geen professionele model-
len lopen mee in de show, maar 
vrienden en bekenden. Ieder-
een is al druk aan het oefenen 
en heeft er echt lol in. Dochter 
Sharon zal met een aantal vrien-
dinnen van ballet op muziek de 
kleding swingend showen. Ook 
wordt deze dag het nieuwe merk 
Zee & zo gepresenteerd, leuke 
badkleding voor kinderen.
Die twintig jaar zijn omgevlogen. 
,,Mijn man en ik gaan elke dag 
vrolijk naar de zaak. Mijn werk is 

ook mijn hobby’’, zegt Ingrid. In al 
die jaren heeft de zaak een grote 
vaste klantenkring opgebouwd. 
Zij gaan ook wel eens buiten de 
plaats kleding kopen, bijvoor-
beeld in Haarlem of Beverwijk. 
Maar dan missen ze de persoon-
lijke aandacht en het gevoel wel-
kom te zijn die ze bij Fellows Fa-
shion zo gewend zijn en waarde-
ren. Trendy vrijetijdskleding met 
veel draagcomfort voor het he-
le gezin, daar draait het om bij 
Fellows Fashion. Zoals van het 
mooie merk Garzia. Binnenkort 
komt er een nieuw merk bin-
nen: het Deense Grunt, met leu-
ke trendy kleding voor jongeren. 
Er is elke week wel een nieuwe 
aanvulling op de collectie, dus 
een bezoekje is altijd de moei-
te waard. 
Maar nu eerst de modeshow, op 
zaterdag 10 april, om 14.00 en 
15.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom. Iedereen heeft er zin 
in en kijkt er naar uit. Er is mooi 
weer besteld.

Nieuwe ijssalon in IJmuiden
2Tasty, gewoon te lekker
IJmuiden - Op het Moerberg-
plantsoen 3a, hartje Kennemer-
laan, opent vandaag een tren-
dy ijssalon met de verleidelijke 
naam 2Tasty haar deuren. Het 
concept is veelbelovend: am-
bachtelijk Italiaans ijs, met na-
men als Double Strawberry, Cho-
colate and Cookies of Wiener Al-
mond and Crunch.
Ook de zaak ziet er veelbelovend 
uit, deuren die gastvrij automa-
tisch open gaan, een strakke an-
tracietkleurige tegelvloer, muren 
in mooie kleuren en een wand 
met de namen van al die lekke-
re ijssmaken levensgroot in kleur 
geschreven. De toonbank is na-
tuurlijk de blikvanger met het 
ambachtelijk schepijs in al die 
smakelijke 22 vaste smaken per 
dag. Bovendien zijn er ook nog 
eens wisselende seizoensma-
ken, uiteraard afhankelijk van 
de tijd van het jaar. En alsof het 
nog niet aantrekkelijk genoeg is, 
staan achter de toonbank twee 
buitengewoon vriendelijke jon-
gedames, Melanie en Linsey, die 
de afgelopen maand een gespe-
cialiseerde opleiding tot ijsver-
koopster hebben gevolgd.
,,We hebben heel veel ijs ge-
proefd,’’ zegt Melanie met een 
brede glimlach. ,,We moeten 
toch weten hoe alles smaakt als 
we het willen verkopen?’’ Lin-
sey is dol op de ‘Chocolate and 
Cookies’, maar Melanie neigt 
meer naar het vruchtenijs met 
echte stukjes fruit. ,,Vooral man-

go vind ik echt lekker,’’ zegt ze.
De 22 ‘vaste’ smaken zijn niet al-
leen als vers schepijs te koop, 
maar ook in speciale voorver-
pakte bekers, zodat ze thuis 
in de vriezer bewaard kunnen 
worden, om thuis op te lepelen. 
Want ook hiervoor geldt dat het 
ook ‘2Tasty’ is.
Behalve het verse schepijs, ver-
koopt 2Tasty ook heerlijke smoot-
hies en milkshakes.
Pasen trekt altijd veel toeris-
ten naar IJmuiden. 2Tasty opent 
daarom mooi op tijd. Als het zon-
netje straks lekker gaat schij-
nen, is 2Tasty klaar voor het ijs-
seizoen. Het ijs kost een eu-
ro per bolletje, maar omdat het 
zo moeilijk kiezen is krijg je drie 
bolletjes voor 2,75 euro. Dat be-
tekent dat er nog heel wat tocht-
jes naar 2Tasty nodig zijn om alle 
smaken te proeven. Gelukkig is 
er volop gratis parkeergelegen-
heid voor de deur.
De mooie zaak nodigt uit tot nog 
veel meer initiatieven, daarom 
wil men zich in de nabije toe-
komst ontwikkelen tot leveran-
cier van bonbons, cheesecakes 
en verjaardagstaarten, die op 
bestelling leverbaar zijn. 
Maar eerst maar komen proeven 
van al die heerlijke ijssmaken. 
Wat zal het worden? Misschien 
een Raspberry and Lemon Pie?
2Tasty is zeven dagen per week 
geopend, van 13.00 tot 22.00 
uur. De zaak is gevestigd naast 
Crème de la Crème.

GroenRijk Santpoort 
bestratingweekend
Santpoort-Noord - Dit paas-
weekeinde kan men zich uitge-
breid laten informeren over een 
mooie bestrating voor uw tuin. 
GroenRijk Santpoort heeft een 
uitgebreid assortiment sierbe-
strating. U kunt uw keuze ma-
ken uit de nieuwste trends op 
het gebied van bestrating. Door 
de grote voorraad van 10.000 m2  

kan vaak al binnen twee dagen 
geleverd worden. Uiteraard is 
er ook een ruime sortering van 
sierpotten en planten die het ter-
ras kunnen verfraaien.
Groenrijk Santpoort is tweede 
paasdag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. GroenRijk is gevestigd 
aan de Biezenweg in Santpoort- 
Noord.

Cupido Party 
op strand
Wijk aan Zee
Regio - De twee grootste gratis 
datingsites van Nederland, Re-
latieKlik.nl en Knuz.nl, organise-
ren voor de zesde keer een sin-
glesfeest op het strand van Wijk 
aan Zee. Het Strandhuis dat vo-
rig jaar jammerlijk tot op de 
grond afbrandde staat weer als 
een huis en wordt de locatie van 
het feest. Iniatiefnemers Koen 
en Sonja Kastermans zien er de 
symbolische waarde wel van in. 
,,Het is een persoonlijke ramp 
als je, zoals de eigenaren van 
het Strandhuis, je bedrijf ziet af-
branden, maar het geeft ook de 
kans om iets nieuws op te bou-
wen. Er staat nu een geheel ver-
nieuwd Strandhuis, mooier dan 
ooit. Ook voor veel van onze le-
den geldt dat ze na een beëin-
digde relatie zichelf weer moe-
ten uitvinden en er op uit moe-
ten als ze nieuwe mensen willen 
ontmoeten. Elk einde geeft een 
nieuw begin. Ons lentefeest is 
een goede aftrap.’’
Internetondernemers Koen en 
Sonja Kastermans en relatiepsy-
choloog Marcelino Lopez tim-
meren inmiddels al enkele ja-
ren aan de weg met hun dating-
sites Knuz.nl en RelatieKlik.nl en 
vinden de feesten een welkome 
aanvulling op de internetactivi-
teiten. Koen: ,,We krijgen steeds 
meer vragen van onze leden 
om ook buiten het World Wi-
de Web actief te worden. Veel 
mensen kennen elkaar van het 
chatten en het mailen en vinden 
het leuk elkaar eens te ontmoe-
ten. En daar zit verder helemaal 
geen druk op. Dat doen ze vooral 
voor de gezelligheid. En af en toe 
komt daar wat moois uit voort. 
Best vaak eigenlijk’’.
Op de Cupido-feesten is altijd 
plaats voor zo’n 400 man. Sonja: 
,,De meeste bezoekers zijn tus-
sen de 30 en 45 jaar oud. Dat is 
de meest actieve groep alleen-
staanden, maar we hebben ook 
altijd jongere en oudere feest-
gangers’’. Lopez voegt hieraan 
toe: ,,Juist die verscheidenheid 
aan leeftijden is erg leuk, geeft 
een ongedwongen sfeer en zorgt 
voor leuke gesprekken over het 
alleenstaande bestaan in de ver-
scheidene fasen van iemands le-
ven. Ik vind het leerzaam. Een 
ding blijft blijkbaar hetzelfde 
voor jong en oud: de behoefte 
aan leuk gezelschap.’’
Wie single is en ook wel eens de 
sfeer wil proeven op een Cupi-
do-feest? Op vrijdag 2 april van 
20.00 tot 02.00 uur is het volgen-
de feest in het Strandhuis op het 
strand van Wijk aan Zee. Hou 
voor meer informatie de websi-
te in de gaten: www.cupido-par-
ty.nl. Kaarten 12,50 euro in de 
voorverkoop via www.knuz.nl en 
15 euro aan de deur, incl. 2 gratis 
consumpties, gratis parkeren en 
een goede dj. Hou voor meer in-
formatie de website in de gaten: 
www.cupido-party.nl.

Ledenvergadering 
Historische Kring
Velsen - Historische Kring Vel-
sen (HKV) houdt op maandag 12 
april zijn halfjaarlijkse ledenver-
gadering in Woonzorgcomplex 
De Hofstede in Velserbroek. De 
vergadering vangt aan om 20.00 
uur en is tevens toegankelijk 
voor niet-leden.
De vergadering begint met een 
lezing door de heer Leo de Vries, 
met als onderwerp Bunker Mu-
seum IJmuiden. In de pauze van 
de vergadering zal de 75-jarige 

Postzegelvereniging IJmuiden 
een aantal tableaus tonen die af-
gelopen maand op de jubileum-
tentoonstelling aanwezig waren. 
Na de pauze volgt een kort huis-
houdelijk deel, met onder ande-
re verslagen van diverse HKV 
werkgroepen. 
Voor meer informatie zie www.
historischekringvelsen.nl of te-
lefoonnummer 023-5376302/06-
14831644 mailen kan ook naar: 
hkv-velsen@online.nl.



pagina 16 1 april 2010

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag): 
groentesoep, Hongaarse zuur-
kook en bitterkoekjesvla als des-
sert. Woensdag 7 april: kerrie-
soep, tuinboontjes met spekjes 
en kip cordon bleu en rijspud-
ding toe. Vrijdag 9 april: cham-
pignonsoep, rode bietjes met ge-
bakken wis en karamelvla toe.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.
Nordic Walking cursussen van-
af maandag 12 april voor alle 
55plussers.
Het Wijksteunpunt is geslo-
ten op zondag 4 april, maandag 
5 april alleen voor gasten van de 
paasbrunch geopend. Vrijdag 30 
april, donderdag 13 mei (Hemel-
vaartsdag) en beide Pinksterda-
gen ( 23 en 24 mei). Maandag 31 
mei t/m 6 juni i.v.m. vernieuwen 
van het plafond en verlichting.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
11.45 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 2 april (Goe-
de Vrijdag) is er geen open ta-
fel. Vrijdag 9 april: groente/toe-
matensoep, doperwtjes en wor-
telen, aardappelen, gehaktbal en 
vla met slagroom toe. Reserve-
ren dinsdag 6 april tussen 11.00-
12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 6,-. Dinsdag 13 april: pit-
tige tomatensoep, chili con car-
ne en vanillyoghurt met ana-
nas en slagroom toe. Reserveren 
donderdag 8 april.
Paas-in maandag 5 april van 
12.00 tot 15.30 uur met muziek 
van Wim Schindler. Kaarten à 
7,50 verkrijgbaar aan het buffet.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

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

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

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

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

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Paasbrunch, zondag 4 april om 
11.00 uur. Kosten 8,50.
Menu v/d Dag: Lasagne met 
rauwkost. 12.30 uur.
J.S. Modeshow, woensdag 7 
april om 14.30 uur.

Hans Klok geeft 
startsein dierencollecte
Velsen - Illusionist Hans Klok 
heeft het startsein gegeven voor 
de collecteweek van de Stich-
ting Dierenambulance Velsen. 
De collecteweek wordt gehou-
den van dinsdag 6 april tot en 
met zaterdag 10 april. Voor de 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen is de collecte van levensbe-
lang. Zonder donaties kunnen zij 
geen dieren helpen. De Stichting 
Dierenambulance Velsen  brengt 
niet alleen dieren naar dieren-
artsen en opvanglocaties maar 
ook weggelopen dieren vinden 
zij weer terug . Ook Hans Klok 

draagt de stichting Dierenambu-
lance Velsen een warm hart toe. 
Hij heeft heel veel bewondering 
voor de vrijwilligers en het werk 
wat zij doen. Zijn assistent Bob-
by Hassall, ook vrijwilliger bij de 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen: ,,Tijdens de zomermaanden 
hebben wij het rustig.  Ik hoop 
dan ook aankomende zomer 
weer diensten te kunnen draai-
en.’’ Hans Klok: ,,Ik hoop dat de 
collecte in Velsen een succes zal 
worden.’’ De stichting Dierenam-
bulance Velsen sluit zich aan bij 
de wens van Hans Klok.

Organisatie Pierloop 
voor het eerst bijeen
Velsen - Liefhebbers van hard-
lopen kunnen het alvast in hun 
agenda zetten: de 20ste editie 
van de Rabobank Pierloop Vel-
sen vindt plaats op zaterdag 11 
september 2010. Het organisa-
tiecomité van dit grootste sport-
evenement in de gemeente Vel-
sen is onlangs voor het eerst bij-
een gekomen om de taken te 
verdelen.
De organisatie van de Pierloop 
betreft een samenwerking tus-
sen de Stichting Rabobank Pier-
loop, de gemeente Velsen en at-
letiekvereniging Suomi. Dat er 
veel komt kijken bij de organisa-
tie van de Pierloop kan Cor van 
der Giesen, initiator van de Pier-
loop en al twintig jaar intensief 
betrokken bij de organisatie, be-
amen. Van der Giesen: “Geluk-
kig hebben we ook dit jaar weer 
een goed team van vrijwilligers, 
waaronder we de taken kun-

nen verdelen. Zo is iemand ver-
antwoordelijk voor het parcours 
en de vrijwilligers,  een ander re-
gelt de inschrijvingen en weer 
een ander is verantwoordelijk 
voor de scholenloop en iemand 
voor de businessloop. En denk 
ook aan de website, de vergun-
ningen, de tijdregistratie en de 
activiteiten bij de finish.  Er zijn 
eigenlijk teveel taken om op te 
noemen!”
Om van de Rabobank Pierloop 
Velsen een groot succes te ma-
ken is de inzet van vrijwilligers 
erg belangrijk. Daarom vraagt 
de organisatie een ieder die de 
Pierloop een warm hart toe-
draagt zich aan te melden als 
vrijwilliger. 
Bent u geïnteresseerd? Stuur 
dan een e-mail naar  vrijwilli-
ger@pierloop.nl of kijk op www.
pierlooop.nl en vul daar het vrij-
willigersformulier in.

Sleeën in echte sneeuw
Velsen-Zuid - SnowPlanet 
maakt op eerste- en tweede 
Paasdag tussen 16.00 en 17.00 
uur plaats vrij op de piste voor 
kinderen die met hun eigen slee 
willen sleeën. De kosten hiervoor 
bedragen slechts 5 euro. 
Naast het sleeën kan er op eer-
ste Paasdag gedineerd worden 
in het à la carte restaurant The 
Lodge. Hier staat een speciaal 
Paasdiner op het menu. Ook is 

het mogelijk om te steengrillen. 
Dit kan zelfs op beide Paasda-
gen. Het sleeën is gratis bij re-
servering van één van de Paas-
diners. Ruim 50 procent korting 
op pistetoegang bij SnowPlanet. 
In combinatie met het steengrill- 
of Paasdiner geldt het speciale 
pistetarief van slechts 12,50 euro 
per persoon, inclusief materiaal-
huur. Zie ook http://www.snow-
planet.nl.

IJmuiden - Een 66-jarige be-
woonster van de Grahamstraat 
is vorige week woensdag rond 
16.15 uur licht gewond bij een 
brand in haar woning. De vrouw 
was in de keuken bezig met het 
schoonmaken van kwasten met 
terpentine. Er stond een panne-
tje op het vuur en dat heeft er 
vermoedelijk voor gezorgd dat 
de terpentine vlam vatte. De 
vrouw liep hierbij brandwonden 
op aan haar hand. Het vuur kon 
snel worden gedoofd. De vrouw 
is voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht.

Vrouw licht 
gewond bij 
brand

IJmuiden - Vorige week dins-
dag werd rond 22.45 uur ge-
meld dat drie jongens een brom-
fiets hadden gestolen vanaf de 
Schiplaan. Agenten hebben naar 
de jongens en de bromfiets ge-
zocht. Op de Heerenduinweg za-
gen ze twee jongens wegvluch-
ten die een bromfiets achterlie-
ten. Het bleek de gestolen brom-
fiets te zijn. Deze is meegeno-
men en terugbezorgd bij de ei-
genaar. De verdachten zijn ont-
komen maar naar hen wordt een 
nader onderzoek ingesteld.

Bromfiets 
gestolen en
teruggevonden

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben maandagmiddag in een wo-
ning aan de Eksterlaan een flin-
ke en professioneel ingerichte 
hennepplantage aangetroffen. 
In het pand stonden 453 planten 
en de nodige apparatuur. Alles is 
in beslag genomen. De stroom 
werd illegaal afgetapt. De politie 
heeft twee mannen aangehou-
den die er van worden verdacht 
verantwoordelijk te zijn voor de 
exploitatie van de kwekerij. Te-
gen hen wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Hennep-
plantage
ontmanteld

Velsen-Noord - Toen politie-
mensen vorige week woensdag 
op de Wijkerstraatweg een 23-
jarige Beverwijker controleerde, 
bleek dat de man stond gesigna-
leerd. De Beverwijker had van-
wege eerder gepleegde strafba-
re feiten nog een onherroepe-
lijk vonnis open staan van ruim 
8000 euro. Dat houdt in dat het 
bedrag dient te worden betaald 
en dat er geen beroepsmogelijk-
heid meer open staat. Hij is door 
de politie meegenomen en inge-
sloten op het politiebureau.

Onherroepelijk 
vonnis

Nieuws uit de
buurthuizen

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?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Prima voorstelling van 
toneelvereniging De Veste
Velserbroek – Zaterdag en zon-
dag was in het Polderhuis to-
neelvereniging De Veste te zien 
met ‘Kaartjes uit Londen’ van 
Paul Meijer, onder regie van Ri-
nus Krom.
Christien (Ivonne Verduin) is een 
dame op leeftijd. Vanwege haar 
suikerziekte wordt zij in de gaten 
gehouden door Lieneke (Cor-
rie van der Rol) die verpleeg-
kundige is maar ook haar buur-
vrouw. Haar dochter Hilde (Lotte 
de Bruin) is ook graag bij Chris-
tien. Zij heeft verkering met Bas 
(Ron Wildschut) en haar moe-
der weet niet of ze daar blij mee 
moet zijn.
Christien heeft een dochter, Syl-
via (Joke de Mik), die zich al-
leen laat zien als ze geld no-
dig heeft. Haar man Frans (Pe-
ter van Straaten) zit aardig onder 
de plak. En dan is er nog klein-
dochter Elselies (Petra van Woo-
ning), die op de toneelschool in 
Londen zit en elke week trouw 
een kaart stuurt. De trotse oma 
betaalt de studie. In het ver-
haal zitten zoveel ontwikkelin-
gen, ze allemaal benoemen zou 
hier te veel ruimte in beslag ne-
men. Op een avond staat Else-
lies huilend bij Christien voor de 
deur, met gescheurde kleren en 
onder het bloed. Ze wil onder 
geen beding, dat de politie inge-
schakeld wordt. Lieneke verzorgt 
haar wonden en geeft haar een 
zetpil om te kunnen slapen. Die 
Elselies niet inneemt. Midden 

in de nacht wordt ze wakker en 
gaat naar de woonkamer. Ze valt 
op de bank weer in slaap en het 
publiek ziet via filmbeelden haar 
droom verschijnen. Ontzettend 
knap gedaan. Elselies is thuis, 
vader Frans komt haar kamer 
binnen met een fles wijn en twee 
glazen. Moeder Sylvia is niet 
thuis. Na een vertrouwelijk ge-
sprek wil vader Elselies omhel-
zen, maar al gauw blijkt hij meer 
van plan te zijn. Gillend wordt El-
selies wakker. Het publiek denkt 
dan dat ze daar de wonden en 
gescheurde kleren aan overge-
houden heeft. Later blijkt, dat ze 
het ouderlijk huis ontvlucht is om 
een kamer te huren bij Francine 
(Niesjen Maters). Die later een 
bordeelhoudster blijkt te zijn. Lo-
verboy Bas (de vriend van Hil-
de) heeft Elselies in de tang, hij 
chanteert haar later met een vi-
deo. Dan is Elselies ook nog boos 
op oma, omdat die haar studie 
niet meer betaald. Moeder Sylvia 
onderschept het geld en laat ie-
mand anders kaarten uit Londen 
sturen. Als dit allemaal uitkomt, 
stapt Christien naar de politie om 
aangifte te doen.
Het was een lange voorstelling 
(ruim 2,5 uur) met veel verhaallij-
nen, maar het boeide van begin 
tot eind. De spelersgroep bracht 
het geloofwaardig en met over-
tuigingskracht. Een zeer knap-
pe prestatie van toneelvereni-
ging De Veste. (Carla Zwart, fo-
to: Chef Witte)

Velserbroek - Zaterdagmiddag 
is een 78-jarige vrouw in haar 
woning in Velserbroek besto-
len door twee vrouwen. Het duo 
kwam met een smoesje aan de 
deur en drong de woning bin-
nen. De bewoonster is aan de 
praat gehouden en merkte later 
dat er geld uit huis was verdwe-
nen. De politie stelt een onder-
zoek in en waarschuwt met na-
me ouderen voor dit soort prak-
tijken. De verdachten zijn waar-
schijnlijk van buitenlandse af-
komst. Eén van sprak Neder-
lands, de ander niet. Beiden had-
den zwart haar.

Bejaarde 
bestolen

Driehuis - Een 53-jarige man uit 
Driehuis ontdekte vorige week 
donderdag rond 05.45 uur dat 
vanaf de Hofdijklaan zijn grij-
ze Volkswagen Transporter TDI 
was gestolen. Hij had de au-
to de avond ervoor rond 21.00 
uur neergezet. Op de achterzijde 
staat in zwarte letters Van Duy-
venbode kraan- en heftruckver-
huur. De politie is op zoek naar 
de auto. De laatste weken zijn 
in Beverwijk en Heemskerk ook 
aangiften gedaan van diefstal 
van VW Transporters. De politie 
onderzoekt de diefstallen en on-
derzoekt ook of er een verband 
is tussen de diefstallen.

VW-bus 
gestolen

Regio - Een 52-jarige vrouw uit 
Velserbroek deed donderdag-
middag aangifte van zakkenrol-
lerij. De vrouw is tussen 13.45 
uur en 14.15 uur in een winkel in 
de Grote Houtstraat in Haarlem 
bestolen van haar portemonnee. 
Zij werd in een winkel aangesto-
ten door een onbekende vrouw. 
Vlak daarna kwam zij erachter 
dat haar portemonnee gestolen 
was. De politie surveilleert extra 
op de aanwezigheid van zakken-

Zakkenrollerij

SC Santpoort 2 Kampioen
Velserbroek - Na het eerste is 
ook het tweede van Santpoort 
kampioen geworden in de twee-
de klasse, het toeval wil dat ook 
het derde en vierde nog kampi-
oen kunnen worden! Waar ande-
re verenigingen samen gaan of 
een terug gang hebben van le-
den, heeft Santpoort 5 teams 
spelen in de NHSB. Het Polder-
huis is het centrum waar Sant-
poort, twee maal in de week zijn 
partijen speelt, ook de mogelijk-
heid dat er les voor zowel senio-
ren als jeugdleden door gediplo-
meerde schaakmeesters wordt 
gegeven levert nu zijn vruchten 
af. Afgelopen vrijdag wist Sant-

poort 2 KC 7 op de knieën te krij-
gen, alleen winst was voldoende. 
Na overwinningen van Wim Gar-
vemaker, Hans Kors, Bas Haver, 
en remises van Gijsbert de Bock 
en Rob de Roode, wist Stefan 
Fokkink als laatste de omstan-
ders in grote spanning te laten, 
door wel een heel moeilijke weg 
naar winst te zoeken, maar Ste-
fan flikte het weer, een mooie 5-
2 overwinning en het kampioen-
schap was binnen. Volgend jaar 
mogen zij uitkomen in de 1e klas-
se. Op 9, 10 en 11 april houdt het 
3e Ichthus Open Chess Toerna-
ment in Driehuis. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl

Expositie
Meria Bakker
Velsen-Zuid - Zondag 4 april 
om 16.00 uur wordt de tentoon-
stelling geopend met werk van 
Meria Bakker bij pARTerre aan 
de Torenstraat 7. De afgelopen 
vier jaar stond haar atelier mid-
den in een fruittelergebied bij 
het Amsterdam-Rijnkanaal. De 
omgeving maakte zo dominant 
deel uit van haar werkruimte dat 
het vanzelfsprekend onderwerp 
van haar werk werd. Het maken 
van steeds dezelfde wandeling 
vanuit haar atelier werd een vast 
onderdeel van haar werkdagen. 
Tijdens deze wandelingen maak-
te ze foto’s en ordende ze daarna 
in series van vijftien en beschil-
derde ze. 

Presentatie pinguïn-
verblijven op Ichthus
Driehuis - Afgelopen dinsdag 
presenteerden drie brugklas-
sen van het Ichthus Lyceum ma-
quettes van pinguïnverblijven 
die zij voor Artis hadden ontwor-
pen voor het vak Onderzoeken & 
Ontwerpen. In drie lokalen ston-
den de maquettes uitgestald met 
op de achtergrond een informa-
tieve poster. Bijgeleverde schet-
sen gaven een indruk van de 
voorbereidende ontwerpfase. De 
meeste leerlingen beantwoord-
den de gestelde vragen uitvoe-
rig en hadden geweldige vonds-
ten bedacht om hun pinguïnver-
blijf een bijzondere uitstraling 
te geven. Zo waren er ‘onder-
watergangen’ ontworpen voor 
de bezoekers, schuifbare daken 

of stalen lijnen tegen de bruta-
le reigers aangebracht en zag je 
zgn. vissproeimachines. 
Op de vernieuwde T-verdieping, 
speciaal ontworpen voor het 
technasium, beoordeelde een 
medewerker van Artis of de op 
schaal uitgevoerde pinguïnon-
derkomens aan de gestelde ei-
sen voldeed. Daarnaast moch-
ten ouders, docenten en leerlin-
gen uit de drie klassen aangeven 
welk ontwerp naar hun mening 
het beste was.
Voorafgaand aan de opdracht 
‘Ontwerp een nieuw huis voor de 
pinguïns woonden de brugklas-
sers een ‘gastcollege’ bij van Es-
ther Deckhuizen, degene die de 
T-verdieping ontwierp. 

Graag wil ik reageren op de 
waarschuwing van vorige week 
voor de handelwijze van buiten-
landers om tegelpaden te rei-
nigen. Jammer voor de gedu-
peerden. 
Ikzelf heb heel andere ervarin-
gen met deze ‘heren’, want zo 
hebben ze zich gedragen, hier in 
de buurt. Ook mij boden ze hun 

diensten aan. Na een prima in-
troductie in het Engels hadden 
we een vriendelijk gesprek. Ze 
gingen weg, met verontschuldi-
gingen voor de eventuele over-
last. Ik was zeer tevreden over 
hun gedrag. 

M.J.Mayer-Karres, Santpoort-
Zuid

Ingezonden brief

‘Zo kan het niet langer!’
Santpoort-Zuid - De kleuters 
uit groep Madelief, groep Viool 
en groep Zonnebloem van de 
Brederode Daltonschool hebben 
afgelopen week opgetreden voor 
de groepen 3 tot en met 8 en ou-
ders. Het verhaal speelde zich af 

in een kabouterbos met elfjes, 
konijnen, kabouters en een ver-
drietige reus. Het was een span-
nende voorstelling met zang, 
dans en een beetje tekst. Het 
was weer een onvergetelijke ge-
beurtenis voor de kinderen.
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Einde winter-
competitie
Velserbroek - Ondanks de 
strenge winter kon in Tenniscen-
trum Velserbroek gewoon com-
petitie gespeeld worden. En dat 
deden de deelnemers weer met 
heel veel enthousiasme. Om de 
veertien dagen werd in totaal 
twaalf keer een wedstrijd geten-
nist. Vrijdag vond de afsluiting 
van de Dames van poule 1 en 2 
plaats. Onder het genot van een 
drankje en lekkere hapjes wer-
den de uitslagen geteld en kon-
den de prijzen worden uitgereikt. 
Joke van Muiswinkel en Guus-
je Maks lieten Petri Kleinschip-
horst en Lenie van den Gaag met 
een paar puntjes verschil achter 
zich. In poule 2 werden Nineke 
Gort en Ineke Vervaat met gro-
te overmacht eerste in de poule. 
Tweede werd het bekende kop-
pel Truus Ruiter en Anneke Boe-
dijn. Zondag was een gemengd-
, heren- en damescompetitie Ie-
dere poule heeft zijn eigen ni-
veau. Gemengd poule 1 sloot de-
ze dag af met saté. Eerste wer-
den Inge Poelgeest en Winnie 
van Dijk, tweede Frank van Ga-
len en Saskia van Dijk, met ge-
lijke punten maar een klein ver-
schil in games. In poule 2 wer-
den Manon Wolbink en Marcel 
Lagendijk eerste en Sandra van 
der Veldt en Martijn Smits twee-
de. Tineke Braams en Rob van 
der Linde werden in poule drie 
eerste, net voor Petra van Drie-
bergen en Ron de Droog. Heel 
spannend was het bij de Heren 
van poule 1. De winnaars waren 
zoals al vele jaren weer Rinal-
do Groenewoud en Edwin Ferdi-
nandus. Maar wie moesten er nu 
degraderen? Na 18.00 uur kwam 
er een eind aan alle onzeker-
heid. De tweede plaats was voor 
Ton Wegman en René Meijer. 
In poule 2 stond de hele winter 
het koppel Eric Budde en Emiel 
Mettes  ver boven aan, ze wer-
den verdiend eerste. De tweede 
plaats was voor Lesley Seur en 
Iwan Moen. De damescompetitie 
mocht zondag eindigen. Tot de 
laatste wedstrijd was het span-
nend. Uiteindelijk pakten Mar-
tine Sneekes en Corinne Me-
ijer net voor Maud Tromp en Bi-
bianne de Bruyn de eerste plek. 
In poule 2 kwamen Marianne de 
Jongh en Joyce Heeg als bes-
te uit de bus, voor Mirjam Vuyk 
en Natasja Janssen. Het was een 
druk, spannend, maar heel ge-
zellige afsluiting van het winter-
seizoen.

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben zaterdagochtend een 
snelheidscontrole gehouden 
op de Amsterdamseweg. Tus-
sen 09.00 en 12.00 uur zijn 1080 
voertuigen gecontroleerd. Hier-
van reden er 120 sneller dan de 
toegestane 80 kilometer per uur. 
De hoogst gemeten snelheid 
was 111 kilometer per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Te snel

Frühlingssonate rond 
Pasen in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 2 
april om 20.15 uur hebben Daph-
ne Questro en Anna Yedigaryan 
een ‘Troost’ concert samenge-
steld. Speciaal voor Goede Vrij-
dag hebben zij als balsem voor 
de ziel troostrijke liederen en pi-
anostukken uitgezocht. Sprank-
jes van licht in tijden van lijden 
en bezinning. Spirituele en dage-
lijkse gedachten. Zij vonden ze 
in de muziek van Komitas, Weill, 
Barber, Wolf, Cornelius, Pou-
lenc, Rachmaninov, Montsalvat-
ge en Strauss. Een concert van 
het gloedvolle duo Questro-Yedi-
garyan is een inspirerende bele-
venis.
Zij hebben een heel eigen stijl 
waarmee ze het publiek bij het 
concert betrekken en maken het 

als een gedeelde ervaring. 
Op maandag 5 april, Tweede 
Paasdag, om 15.00 uur zullen de 
pianiste Sara Crombach en de 
violist Philip Dingenen een pro-
gramma brengen vol zonnig-
heid en diepgang met werk van 
Schnittke, Beethoven, Amirov en 
Prokofiev.
Beethoven, die met de Frühlings-
sonate een ode geeft aan de len-
te, wordt in dit programma om-
lijst door drie componisten die 
ieder op eigen manier het Sov-
jet Regime vertegenwoordigen. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Collecte na 
afloop. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Juf Monique 
wint slagroomtaart
Santpoort-Noord - Juf Moni-
que is al 13 jaar juf op de Par-
nassiaschool. Eerst alleen als in-
val-leerkracht en nadat haar kin-
deren wat groter werden als vas-
te leerkracht op school.
Haar gezin spaart al vanaf het 
begin de kranten. Haar man 
Hans maakt elke zondag een 
keurig bundeltje van de kranten 
en juf Monique brengt ze weg 
als de container er staat.
De kinderen gingen in het be-
gin mee voor de snoepjes en nu 
gaan ze vaak mee voor de gezel-

ligheid en natuurlijk om te hel-
pen sjouwen. De kinderen Ba-
rend, Marjolijn en Annelies 
proppen vaak de bagageruimte 
van mijn de kleine auto vol met 
de bundels kranten. En toen Ma-
rinke nog thuis woonde wilde zij 
ook altijd mee om de kranten 
weg te brengen. Elke keer vraagt 
Monique als grapje bij de con-
tainer om het winnende lootje 
en dit keer kreeg zij het van een 
leerling uit haar eigen groep 6, 
die met zijn ouders de kranten-
container ‘beheert’.

Klootschiettoernooi 
Velsen-Zuid – Zondag 11 april 
10.00 uur is er weer het jaar-
lijks Full Speed open voorjaars 
klootschiet-toernooi’ voor fami-
lie,  vrienden, buren of bedrijven. 
Hoewel de meeste mensen den-
ken aan kleiduifschieten, is dit 
een oud Hollands balspel dat on-
derhands gegooid moet worden, 
en in zo weinig mogelijk worpen 
het parcours afleggen. Het wordt 
gespeeld in Spaarnwoude op de 
fietspaden. Veiligheid staat op de 
eerste plaats. Het is voor dames, 

heren en jeugd vanaf 12 jaar. U 
kunt alleen of met groep(en) van 
vier of vijf personen komen naar 
de kantine van Full Speed aan 
de Tolsduinerlaan 8a, tussen Ta-
ta-Telstar terrein en gymnasium 
Felisenum in, achter de kantine 
van  VV IJmuiden. Na afloop is 
er een koud buffet en een lote-
rij met mooie prijzen om de kos-
ten wat te drukken. Meer infor-
matie: Nico Prins, telefoon 0255–
518648 of Dirk Sieraad, telefoon 
0255-515602.

Yoga op de Hummelhoek
Santpoort-Zuid - Vorige week 
vrijdag kregen de peuters van 
peuterspeelzaal Hummelhoek  in 
Santpoort-Zuid een bezoek van 
yogadocent Ermie Amatbasoeki. 
Zij geeft yoga lessen bij Stichting 
Welzijn Beverwijk.
Ermie gebruikte bij haar les, 
die ongeveer 45 minuten duur-
de, muziek van Ellen-Noor Lan-
geslag. Op haar cd zijn medita-
ties, liedjes en energieoefenin-
gen te vinden. De kinderen wer-
den in een grote kring gezet en 
moesten een wandelende boom 
uitbeelden. Ze stampten op de 
grond en zwaaiden met hun ar-
men. 
Het liedje werd eindeloos her-
haald en er werd steeds en-
thousiaster meegedaan. Na de-
ze energieoefening volgde de 
ademhalingsoefening. Op de 
buik werden er watjes naar el-

kaar geblazen. Ook liggen op de 
rug en dan overeind komen met 
heel hard lachen was een groot 
succes. 
Tijdens het zingen van een mas-
sageliedje moesten de kinderen 
elkaar aanraken. Ze stonden in 
een lange rij en maakte cirkels 
op elkaars rug of wreven over el-
kaars schouders. Deze oefening 
zou een positieve uitwerking 
hebben op kinderen die graag 
plagen. Een handje dat aait slaat 
niet! Wie weet werkt het. Het was 
een geslaagde ochtend. Voor 
peuters is 45 minuten geconcen-
treerd bezig zijn erg lang maar ze 
vonden het leuk en er was veel 
afwisseling zodat ze het goed vol 
konden houden. De cd mocht 
de peuterspeelzaal houden, zo-
dat de oefeningen nog eens her-
haald kunnen worden. Met dank 
aan Ermi.

Hoveniersbedrijf 
sponsort Waterloo ME1
Driehuis - VV Waterloo heeft 
sinds twee jaar een meidenteam. 
Twee jaar geleden begon dit 
team met zeven speelsters. Door 
het enthousiasme en de mond 
op mond reclame zijn het er in-
middels zestien.

Het eerste jaar is het lidmaat-
schap gratis en krijgen de spe-
lers hun tenue van VV Waterloo. 
Hier waren de meiden inmiddels 
uitgegroeid. Vandaar dat het he-

le meidenteam nu in nieuwe 
pakkies is gestoken door Hove-
niersbedrijf Kaptein.
Dit dynamische team bestaat 
niet alleen uit fanatieke voetbal-
sters maar is ook nog eens vrien-
dinnen van elkaar geworden. In 
deze competitie staan zij dan 
ook bovenaan de lijst. Lijkt het je 
ook leuk om te voetballen in een 
meidenteam kom eens een kijk-
je nemen op de training op dins-
dag vanaf 16.00 uur.
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Turnvereniging 
Santpoort
Santpoort - Afgelopen weekend 
verzorgde de selectieleden van 
TVS de districtkampioenschap-
pen turnen dames in Beverwijk. 
Twee dagen lang was de orga-
nisatie in handen van een kleine 
tak van de vereniging. De orga-
nisatie verliep vlekkeloos en de 
ouders en turnsters mogen dan 
ook zeer trots zijn. TVS had zich 
voor dit kampioenschap met vijf 
turnsters geplaatst. Voor de turn-
sters van de derde divisie was 
deze wedstrijd zeer belangrijk 
om deel te kunnen nemen aan 
de landelijke finale. Voor Char-
lotte de Koning en Jamie Bolhuis 
was het al een goede prestatie 
om aan deze wedstrijd te kun-
nen deelnemen. Er gingen in al-
le leeftijdsklassen maar vijf turn-
sters door. Charlotte en Jamie 
hebben een wedstrijd naar kun-
nen geturnd en hebben voor-
al genoten van de ontspannen 
sfeer en de clubmaatjes om hen 
heen. Joyce Luijten maakte bij 
de pupillen 1 wel kans om door 
te stromen. Zij turnde wederom 
een wedstrijd zonder fouten en 
kreeg brons omgehangen. Zij 
zal gaan deelnemen aan de fina-
le op 24 april en is tevens me-
daillekandidaat. Zondag was de 
beurt aan de turnsters van de 
tweede divisie. Rosan Hanssen 
turnde zeer stabiel en kreeg een 
medaille voor haar vijfde plaats. 
Sterre Basjes turnde haar derde 
wedstrijd deze maand en alweer 
mocht zij het ereschavot beklim-
men. Wederom brons voor Ster-
re. Trainster Bianca is erg trots 
dat zij met de groep meiden en 
ouders zo’n puike prestatie heeft 
kunnen neerzetten. Het is een bi-
zar zwaar seizoen en ondanks al-
les blijven we als club presteren 
en organiseren. Wel is TVS met 
spoed op zoek naar een tweede 
trainer of trainster. Heb je inte-
resse neem dan contact op met 
Bianca van der Heide, telefoon 
06-46037817.

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag was voor de zestien kloot-
schieters van Full Speed de koei-
en route aan de beurt. De fiets-
paden in Spaarnwoude zijn bijna 
allemaal opnieuw geasfalteerd 
dat was voor Harm en Ton een 
verrassing want die hadden net 
alle strepen op nieuw geschil-
derd. Het record op de koeien-
route is geëvenaard door Team 1 
met Nico, Ina, Sonja en Dirk, dat 
stond op 58 schoten en 19 me-
ter. Team 2 met Harm, Randy, El-
ly en Astrid werden tweede met 
69 schoten en 54 meter. Team 
4 met Lia, Willem, Cees en Lina 
werden derde met 74 schoten en 
24 meter. Team 3 met Bertus, In-
grid, Joke en Ton werden vierde 
met 79 schoten en 26 meter. Za-
terdag 3 april wordt het paaseie-
toernooi gespeeld. 

Klootschiet-
journaal

Alle aanbiedingen zijn geldig van 1 tot en met 17 april 2010

Ster Bastion 49 Velserbroek

Uw versspecialist 
Niels Gijsbertse

100 gram

1,89

De lekkerste kaas uit de beemster!!!

Parmesan
Reggiano 100 gram

0,89Fluweel zacht 
van smaak.

Roombrie
Pittoresque

100 gram

2,99
100 gram

1,79

Brugs broodje
Apero

500 gram

4,99

Belegen Boer’n 
kaas

500 gram

4,99

Old 
Alexanderhoeve

Rauwmelks

Lady Bleu 
Geitenkaas

‘n oude 
black label 

kaas

Onze specialiteit 
uit de 
boer’n polder!

De lekkerste kaas uit de beemster!!!

* De lekkerste Hollandse en 
boeren kaas vers van het mes *

* Ruime keuze buitenlandse 
kaasspecialiteiten *

* Geselecteerde heerlijke 
wijnen en port *

* Schepverse tapa’s en olijven *
* Vers gebrande noten uit 

eigen branderij *

nu per kilo

7,99
Proef onze kaas!!!

Jonge kaas
Jong-belegen
Belegen
Extra-belegen
Oude kaas
Vers van
het mes!

Voor iedere klant 
ivm Pasen 6 scharrel-
eieren GRATIS bij 
aankoop van kaas!
OP = OP!!!

Koning 
uit Italië

500 gram

3,99
Gebrand op 
kwaliteit!!!

Cashew-noten

2,40 1,29

2,193,99

6,456,45

5,99

We heten u van harte welkom op 1 april
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 3 april

HboK-Kennemerland (2a) - 14.30
reiger boys-IJmuiden (3a) (4-2, rest.) - 14.45
bol-Jong Hercules (3a) - 14.30
velsen-Hoofddorp (4D) - 14.30
Schoten-Nieuwendam (5b) - 18.00
Dem-De meteoor (5b) - 17.00

Hercules-De Kennemers (1a) - 17.00
Kolping boys-Stormvogels (2a) - 17.00
vvW-eDo (2a) - 17.00
Dem-Flamingo’s (2a) - 19.00
alliance’22-SvIJ (4D) - 17.00
Schoten-FC velsen-Noord (4D) - 18.00
terrasvogels-Waterloo (5D) - 17.00
beverwijk-SDW (5e) - 17.00

Chabab-aDo’20 (Hoofdklasse a) - 14.30
roda’23-De Kennemers (1a) - 17.00
SvW’27-Stormvogels (2a) - 14.00
DWS-velsen (2a) - 14.00
Kolping boys-Dem (2a) - 14.00
eDo-Flamingos (2a) - 14.00
vSv-limmen (3b) - 14.00
Saenden-DSS (3b) - 14.00
Schoten-alliance’22 (4D) - 14.00
rCH-SvIJ (4D) - 14.00
terrasvogels-DSov (5D) - 14.00
Wijk aan Zee-Krommenie (5e) - 14.00
rCZ-beverwijk (5e) - 14.00

De meteoor-Dem (5b) - 14.00

zondagvoetbal

maandag 5 april

zaterdagvoetbal

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week dinsdag een 41-jari-
ge man uit Velserbroek aange-
houden voor mishandeling. De 
man had dinsdagmiddag op de 
Wijk aan Zeeërweg een 16-jari-
ge IJmuidenaar geslagen omdat 
die de zoon van de Velserbroe-
ker had mishandeld. De man is 
meegenomen naar het bureau 
en heeft bekend te hebben ge-
slagen. De politie onderzoekt de 
mishandeling door de IJmuide-
naar.

Mishandeling

IJmuiden - De politie stelt een 
onderzoek in naar de mishan-
deling van een 17-jarige IJmui-
denaar. De jongen werd vrijdag-
nacht rond 01.30 aan de Dokweg 
door twee jongens geslagen Hij 
heeft daarbij licht letsel opgelo-
pen. Mogelijke getuigen worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Haarlem, tele-
foon 0900-8844.

Jongen
mishandeld

IJmuiden - Personeel van een 
kledingwinkel aan Velserhof 
betrapte vorige week woens-
dag rond 14.30 uur een 33-jari-
ge vrouw uit Velsen-Noord op de 
diefstal van kleding. Ze is aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. Ze is meegenomen naar 
het bureau en bekende daar de 
diefstal. Tegen de vrouw is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Winkeldievegge 
aangehouden

IJmuiden - Surveillerende poli-
tiemensen hebben vorige week 
vrijdagavond op de Kennemer-
laan de bestuurder van een auto 
gecontroleerd. Het bleek een 20-
jarige IJmuidenaar die zwaar on-
der invloed was van alcohol. De 
man had pas twee weken zijn rij-
bewijs. Dit is direct ingevorderd. 
Verder is proces-verbaal opge-
maakt tegen hem.

Glaasje op

Lentegroet aan bewoners
Velsen - In verschillende ver-
pleeghuizen en woonzorgcentra 
van Zorgbalans hebben kinde-
ren een lentegroet gebracht aan 
de bewoners. De lentegroet be-
stond uit het overhandigen van 

narcissen, die werden uitgedeeld 
door kinderen, neefjes en nicht-
jes van medewerkers. Een leuk 
gebaar aan het begin van de len-
te dat op erg prijs werd gesteld 
door de bewoners.

Winkelwagenactie
Velsen - In navolging op de de-
cember actie in IJmuiden zal 
World Servants Velsen, zaterdag 
3 april voor de tweede maal dit 
jaar een winkelwagenactie orga-
niseren. Ditmaal zal deze plaats-
vinden in het winkelcentrum van 
Velserbroek. Vorig jaar hebben 
zij deze actie op de zelfde locatie 
georganiseerd en dit werd een 
groot succes. Deze actie duurt 
twaalf uur! Van 08.00 tot 20.00 
uur zullen zij de klanten van de 
supermarkten, in ieder geval de 
Dekamarkt, aanspreken en kun-
nen de zij aan de actie meewer-
ken. Hierna wordt het wagentje, 

door een World Servant, naar de 
auto gereden, wordt er geholpen 
met het inladen van de bood-
schappen en wordt het wagentje 
teruggebracht naar de stalling. 
Ondertussen is er een mooie ge-
legenheid om de geïnteresseer-
de klanten te vertellen wat World 
Servants Velsen is, wat ze doen 
en waarvoor ze het geld gaan ge-
bruiken. Dit geld wordt namelijk 
gebruikt om de ontwikkelings-
projecten van de groep te finan-
cieren. De projecten zijn bouw-
projecten in Malawi en Gha-
na waar een school en klinieken 
zullen worden gebouwd.

Voices 
zoekt zangers
Velsen - Zanggroep Voices be-
staat op dit moment meer uit 
zangeressen dan zangers, daar-
om is het koor voornamelijk op 
zoek naar nieuwe mannelijk le-
den. Wie interesse heeft kan ge-
woon binnen komen lopen op de 
open repetitie op vrijdag 9 april. 
Het repertoire is zeer breed en 
wordt constant uitgebreid. Vrij-
dagavond repeteren zij aan het 
Fidelishof 30 in IJmuiden. De re-
petitie is van 20.00 tot 22.15 uur. 
Je kunt eerst één of twee keer 
komen kijken en/of meezingen, 
daarna volgt er een stemtest. Zie 
ook www.zanggroepvoices.nl.

Auditie dans bij het 
Kunstencentrum Velsen
Velsen-Zuid - Op zaterdag 17 
april houdt de afdeling dans van 
het Kunstencentrum Velsen au-
ditie voor de Vooropleiding Dans 
en Theater. Deze opleiding is 
speciaal voor hen die overwe-
gen om van dans hun beroep te 
maken. Er wordt les gegeven in 
klassiek ballet, moderne dans, 
jazz, streetdance, tap, improvisa-
tie, musical en zang.
Iedere week zes lessen van ge-
middeld één uur. Gedurende de 
opleiding worden ook een aan-
tal dansvoorstellingen bezocht. 
Zij die minimaal 11 jaar zijn en 
2 à 3 jaar dansles hebben ge-
had op een balletschool kunnen 
zich voor de auditie aanmelden. 
Voor verdere vragen over de op-
leiding of de auditie kan tijdens 

kantooruren contact worden op-
genomen met de administratie 
van het Kunstencentrum Velsen, 
P.J. Troelstraweg 20 in IJmuiden, 
telefoon 0255-510684. Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.nl.
Zaterdag 24 april wordt weer de 
jaarlijkse choreografiewedstrijd 
gehouden. Ook dit jaar vindt de-
ze wedstrijd plaats in het theater 
van de Bibliotheek aan het Du-
dokplein. In een aantal catego-
rieën wordt gestreden voor de 
eerste prijs. Naast een fraaie be-
ker mogen de prijswinnaars ook 
optreden tijdens de jaarlijkse uit-
voering in de Stadsschouwburg 
in juni. De choreografiewedstrijd 
begint om 13.00 uur en belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis.
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Vliegtuigbom opgeruimd
De vliegtuigbom uit de Vissershaven 
van IJmuiden is maandag 28 maart 
tot ontploffing gebracht. De strak ge-
plande operatie, die zondag begon, 
werd vlekkeloos uitgevoerd.

De bewoners van het gebied moesten 
zondag 27 maart voor 08.00 uur of 10.00 
uur ‘s morgens weg zijn, afhankelijk van 
de plek waar ze woonden. Wie wilde, kon 
terecht in woonzorgcentrum Breezicht of 
restaurant IJmond. Slechts een handjevol 
mensen heeft daar gebruik van gemaakt. 
In Breezicht kwam de burgemeester uit-
gebreid polshoogte nemen. Franc Weer-
wind was tevreden over de operatie: ,,Het 
gebied is adequaat ontruimd, de bevol-
king werkt uitstekend mee. Een en ander 
verloopt volgens plan.’’ Dit werd beves-
tigd door de luitenant-ter-zee der eerste 
klasse Will Meurer van de EOD, de explo-
sieven opruimingsdienst (links op de fo-

to). De veerboot van DFDS Seaways legde 
zondag aan in de IJmondhaven. De opva-
renden konden hier direct van boord.

Door de precieze voorbereidingen in de 
dagen ervoor, gunstige weersomstandig-
heden en goede samenwerking tussen 
alle organisaties konden mensen eerder 
naar huis dan verwacht; rond half 12 werd 
het sein veilig gegeven.

De bom kon die zondag niet op 6 mijl uit 
de kust tot ontploffing worden gebracht. 
Ongunstige stroming en slechter weer 
weerhielden de duiker ervan om circa 20 
kilo TNT aan het projectiel vast te maken, 
waarmee hij tot ontploffing zou worden 
gebracht. ’s Maandags waren de omstan-
digheden beter en tussen twaalf en een 
uur, toen het gewone leven in IJmuiden 
allang weer was hervat, ontplofte de bom. 
(foto: Ko van Leeuwen)

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

In april is het stadhuis dicht op: 

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

In mei is het stadhuis dicht op:

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

Weekendwerk aan N/A208
De provincie werkt aan de A208. 
De nieuwe weg krijgt geluidsarm 
asfalt, wordt waar mogelijk verder 
van de huizen afgelegd en ingericht 
als provinciale N208. De komende 
twee weekenden wordt er doorge-
werkt, ook ’s nachts. Het verkeer 
wordt omgeleid met borden. 

In de komende twee weekenden, van 9 
tot 12 april en van 16 tot 19 april, wor-
den de beide rijbanen om en om geas-
falteerd. Door het werk zoveel mogelijk 
gecombineerd uit te voeren, probeert 
de provincie de overlast tot een mini-
mum te beperken. De werkzaamheden 
zijn ingrijpend voor het verkeer, dat met 
borden wordt omgeleid. 

Kaarten van de omleidingsroutes staan 
op www.noord-holland.nl/A208 onder 
downloads. De aannemer werkt in de 
weekenden door in de avond en nacht. 
Hierbij is enige geluidshinder niet uit te 
sluiten. Als het weer bepaalde werk-

zaamheden bemoeilijkt, worden die 
doorgeschoven naar een latere datum. 
De provincie verzorgt de berichtgeving 
daarover. 

Bij de oprit Spaarndam bij McDonalds 
zijn veel bomen gekapt. De ouderdom 
van de bomen en de verkeersveiligheid 
gaven daar aanleiding toe. Er komen 
op termijn nieuwe bomen en struiken 
voor terug. Aan de Rijksweg bij Sant-
poort-Noord worden er bomen bijge-
zet. De gemeente Velsen zal later dit 
jaar parkeervakken tussen deze bomen 
aanleggen (en niet naast deze bomen, 
zoals de website van de provincie ver-
meldt).

Op www.noord-holland.nl/A208 staat 
meer informatie over het werk, de plan-
ning, de bereikbaarheid en een over-
zicht van veelgestelde vragen. Wie het 
laatste nieuws wil ontvangen, kan zich 
via de site abonneren op een digitale 
nieuwsbrief. 

Werkzaamheden Plein 1945 
voor festiviteiten in april klaar
De werkzaamheden aan Plein 1945 vorderen gestaag. Het plein is bijna weer gepla-
veid en de weg vóór de trappen is klaar. In de week van 5 april wordt de verlichting ge-
plaatst, waarna het groen en de bankjes volgen. Het werk verloopt volgens schema en 
is klaar vóór de festiviteiten in april en mei. (foto’s: Barbara Schmitt)
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Parkeeronderzoek
Begin april wordt er in de hele gemeente 
een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hierbij 
wordt op verschillende tijden door groe-
pen tellers het aantal geparkeerde auto’s 
vastgelegd. Wanneer de gemeente be-
slissingen moet nemen waarbij parkeren 
een rol speelt, is het essentieel om een 

actueel beeld te hebben van het gebruik 
van de parkeerruimte. Bij de toetsing van 
bouwaanvragen aan de hand van de par-
keernormen worden deze gegevens bij-
voorbeeld gebruikt. De tellingen vinden 
op dinsdag 6, donderdag 8, vrijdag 9, za-
terdag 10 en donderdag 15 april plaats.

Programma Sportgala
Op 9 april kiest de gemeente Velsen de 
sportkampioenen van het jaar. Tijdens 
een feestelijke avond in het Witte The-
ater in IJmuiden worden genomineer-
den en kampioenen gehuldigd. Het pro-
gramma is onlangs bekendgemaakt. 

Mevrouw Erica Terpstra, voorzitter 
NOC*NSF, zal de zes kampioenen hun 
prijs uitreiken. De presentatie van de 
avond is in handen van Frank Snoeks, 
sportverslaggever bij Studio Sport. De 
zaal aan de Kanaalstraat 257 in IJmui-
den is vrij toegankelijk en geopend van-
af 20.00 uur.

Oproep aan kunstenaars
De gemeente Velsen wil meer pu-
bliceren over haar kunstbezit en wil 
daar van de betreffende kunstenaars 
graag toestemming voor hebben. 
Niet alle kunstenaars hebben op de 
oproep daartoe gereageerd. 

De gemeente Velsen heeft een groot 
aantal kunstwerken in bezit. Dat bezit wil 
de gemeente toegankelijker maken voor 
belangstellenden, onder andere door er 
foto’s van te publiceren. De makers zijn 
persoonlijk benaderd of zij daar toestem-

ming voor willen geven. Toen bleek dat 
de adresgegevens niet compleet waren, 
heeft de gemeente – onder andere via 
de website – de (erven van) kunstenaars 
opgeroepen om zich te melden, zodat 
ze kunnen worden aangeschreven. De 
reactietermijn sluit op 5 april 2010. Op 
www.velsen.nl staat de lijst met namen 
van de kunstenaars waar contact mee 
wordt gezocht. Reacties kunnen naar 
de gemeente, afdeling BMO, mevrouw 
E. Muntendam, Postbus 465, 1970 AL in 
IJmuiden, of naar kunst@velsen.nl.

Nieuwe plattegrond Velsen
In opdracht van de gemeente is een nieuwe plattegrond van Velsen gedrukt door Ci-
to-plan BV uit Den Haag. Aan de ene kant staan Santpoort-Noord en –Zuid en Velser-
broek, en aan de andere kant Velsen-Noord, IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis. De 
plattegronden worden eerdaags huis aan huis verspreid. Wie hem niet heeft ontvan-
gen kan de plattegrond ophalen bij de balie van het stadhuis.

Toeristische kansen voor 2010
Op 22 maart was dit het onderwerp 
van gesprek in het Tata Steel Stadion 
in Velsen-Zuid. De gemeente Velsen 
en het Amsterdam Toerisme & Con-
gres Bureau (ATCB) lichtten de kan-
sen toe aan een kring van toeristische 
ondernemers uit de regio.

,,2010 is voor Velsen een bijzonder jaar’’, 
stelde wethouder Annette Baerveldt in 
haar welkomstwoord. ,,Het is voor de 
achtste keer ‘Sailjaar’ en het evenement is 
ingebed in een aantal andere activiteiten. 
Op 14 en 15 augustus is het Havenfestival, 
op 18 augustus is het Pre-Sail IJmuiden, 
als de schepen de IJmuidense haven bin-
nenvaren, en op 19 augustus is het Sail. 
Daar komen altijd zeer veel bezoekers op 

af, niet alleen in Amsterdam maar ook in 
Velsen. Zij krijgen een uitgebreid program-
ma aangeboden.’’ Voor de metropoolregio 
Amsterdam, waar IJmuiden deel van uit-
maakt, is voor 2010 het  thema ‘water’ ge-
kozen. Velsen, haven- en kustplaats tege-
lijk, kan daar met Sail goed op aansluiten. 
Het bedrijfsleven zal er passende acties en 
arrangementen bij bedenken. Tot slot pre-
senteerde ATCB de marketingactiviteiten 
voor dit jaar waarmee ondernemers hun 
verschillende doelgroepen kunnen berei-
ken. Velsen steunt deze activiteiten finan-
cieel, zodat ondernemers voordeliger kun-
nen participeren. De eerste belangstellen-
den meldden zich al tijdens de netwerk-
lunch waarmee het programma werd af-
gesloten. (foto: Melanie Obel)

Lente in park Velserbeek
De temperatuur doet nog niet hele-
maal mee, maar het is wel 21 maart 
geweest en de zomertijd is weer inge-
gaan. Kortom, het is nu echt lente! 

De dieren in park Velserbeek zijn alle-
maal weer naar buiten, schreven we vori-
ge week al in de Infopagina. Lola en Bella, 
de Göttinger minivarkentjes, genieten van 
hun buitenverblijf. Voorbij is de tijd dat ze 
in een dik pak stro in hun hok lagen, ver 
weg bij de sneeuw vandaan. De ezels Dora 
en haar zoon Diëgo stonden de afgelopen 
winter veel op het hertenkamp, maar ko-
men nu weer geregeld op de kinderboer-
derij, waar ze altijd veel bezoek krijgen. De 
konijnen, de pauwen, de kippen zijn alle-
maal tevoorschijn gekomen en hebben de 
lente in hun kop.

Voor de dierverzorgers is de winter ook 
werktijd. De vijvers op de kinderboerderij 
en in de volière moesten ijsvrij gehouden 
worden en ze hebben wakken gemaakt in 
de gracht rondom het hertenkamp, zodat 
de dieren konden zwemmen, eten en drin-
ken. Momenteel wordt er gewerkt aan de 
verdere inrichting van de varkensverblij-
ven. Er komt o.a. een modderbadje waar 
ze lekker in kunnen wroeten. Ook ande-
re dierenverblijven zijn netjes onderhou-
den, dus de kinderboerderij ziet er weer 
piekfijn uit. 
Velserbeek heeft meer bezienswaardighe-
den. Er is een klein speeltuintje, een Je-
neverhuisje (Hans en Grietje-huisje), een 

Chinees Schellenhuisje (Theehuisje) en 
een Kluizenaarshuisje op een eiland. Al 
deze dingen maken een wandeling door 
het park afwisselend en de moeite waard. 
De sneeuwklokjes en krokussen maken 
het er nog mooier op. En wie geluk heeft, 
kan een eekhoorntje zien, een groene of 
een bonte specht en zelfs het bijzondere 
ijsvogeltje. In Velserbeek valt altijd veel te 
beleven – het hele jaar door.

Openingstijden kinderboerderij (21 maart 
t/m 1 november): maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur en zaterdag en zondag 
van 12.30 tot 16.30 uur. Kinderboerderij 
Velserbeek, Park Velserbeek, Parkweg Vel-
sen-Zuid, telefoon 0255-521405 (tussen 
09.30 en 10.00 uur). (foto: Nico Nanne)

19.15 uur Ontvangst genomineerden
20.15 uur Opening door wethouder 

Sport
20.30 uur Marco Bonisimo, balgoo-

chelaar
21.00 uur Glennis Grace, zangeres

21.30 uur Pauze

21.45 uur Huldiging sportcoryfee door 
burgemeester Weerwind

21.55 uur Huldiging sporters
22.45 uur Afterparty
23.30 uur Sluiting
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Het strand is voor iedereen
Het nieuwe strandseizoen komt eraan. 
Nog niet iedereen denkt al aan zon, zee 
en zand, maar dat wordt straks wel an-
ders. Om het de tienduizenden bezoe-
kers naar de zin te maken, is het strand 
in zones ingedeeld – activiteiten en re-
creatie apart.

Wandelaars, zonaanbidders, sporters en al-
le andere liefhebbers willen allemaal naar 
het strand, maar ook allemaal verschillende 
dingen doen. Om iedereen die gelegenheid 
te bieden, zijn de stranden van de Noord-
pier en van IJmuiden ingedeeld in zones. In 
elke zone mogen andere activiteiten plaats-
vinden. Hieronder een overzicht met de re-
gels, die ook ter plekke te lezen zijn. 

Strand bij de Noordpier: 3 zones
Dit strand is verdeeld in drie zones. Zone 
1 ligt bij de Noordpier en zone 3 ligt op de 
grens met Beverwijk; dit zijn recreatiege-
bieden. Het activiteitengebied, zone 2, ligt 
ertussenin (zie kaartje).

Zone 1, recreatiegebied, is voor strand-
recreatie, balsporten, golfsurfen, zwem-
men en wandelen. Het andere recreatie-
gebied, zone 3, is ook voor strandrecreatie, 
balsporten, zwemmen en wandelen. Zo-
ne 2, activiteitengebied, is voor balsporten, 
blowkarten, golf- en kitesurfen, kitebuggy-
en, paardrijden, vliegeren en wandelen, en 
voor activiteiten die worden georganiseerd 
door evenementenbureaus. 

Spelregels voor honden, paardrijden en 
wandelaars:
• honden zijn het hele jaar toegestaan, 

maar moeten in het hoogseizoen (tus-
sen 1 april en 1 oktober) in de recreatie-
zones zijn aangelijnd; 

• paardrijden mag alleen tot 1 april en ná 
1 oktober, dus buiten het hoogseizoen. 

In het najaar en de winter mag in alle 
drie de zones worden gereden, alleen 
niet langs de vloedlijn op drukke dagen;

• wandelaars: zij moeten tot 40 meter van-
af de vloedlijn vrij kunnen wandelen en 
geen last hebben van de activiteiten.

Voor golfsurfers geldt in de zones 1 en 2:
• de surfer op de golf heeft voorrang op 

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

rang op degene die later arriveert en/of 
nog peddelt;

• communiceer! Maak duidelijk wat je van 
plan bent als er meerdere surfers tege-
lijk op een golf staan;

• het is verboden te snaken: jij peddelt 
voor de golf en de andere surfer peddelt 
achter je langs om ‘jouw’ golf af te pak-
ken;

• zwemmers hebben altijd voorrang op 
surfers;

• volg aanwijzingen van toezichthouders 
en politie direct op. 

Voor kitebuggyers geldt in zone 2:
• genummerde hesjes zijn verplicht; 

strandpaviljoen Timboektoe geeft ze uit, 
samen met de regels waar je je aan moet 
houden;

• WA-verzekering is verplicht;
• kitebuggyers van rechts hebben voor-

rang;
• er mag niet gebuggyed worden als het 

heel druk is op het strand;
• respecteer andere strandgebruikers en 

breng ze niet in gevaar; houd afstand;
• hou extra rekening met mogelijke schrik-

reacties van kinderen en dieren;
• volg aanwijzingen van toezichthouders 

en politie direct op. 

Strand van IJmuiden: 4 zones 
Het strand van IJmuiden is in 4 zones ver-
deeld: 2 zones voor activiteiten en 2 voor re-
creatie.  Vanaf de pier naar het zuiden wis-
selen activiteitengebied en recreatiegebie-
den elkaar af (zie kaartje). Hieronder een 
overzicht. Met ‘georganiseerde activiteiten’ 
worden evenementenbureaus bedoeld. 

Zone 1, bij de Zuidpier
• Balsporten (behalve golf)
• Blowkarten
• Golfsurfen
• Kitesurfen
• Vliegeren
• Wandelen
• Georganiseerde activiteiten

Zone 2, Kennemermeer
• Balsporten (behalve golf)
• Zwemmen
• Wandelen

Zone 3, IJmuiderslag
• Balsporten (behalve golf)
• Blowkarten
• Golfsurfen
• Kitesurfen
• Vliegeren
• Wandelen
• Georganiseerde activiteiten
• Paardrijden 
• Kitebuggyen

Zone 4, boven strand Bloemendaal
• Balsporten (behalve golf)
• Wandelen
• Zwemmen
• Paardrijden

Spelregels voor honden, paardrijden en 
wandelaars:
• Honden: die mogen in de zones 1 en 2 

uitsluitend tot 1 april en ná 1 oktober ko-
men. In zones 3 en 4 zijn ze het hele jaar 
toegestaan.

• Paardrijden: in het hoogseizoen (1 april 
tot 1 oktober) is paardrijden toegestaan 
vóór 9.30 uur ’s morgens en ná 18.00 
uur ‘s avonds. Dit kan op het strand van 
IJmuiden vanaf de Beach Inn over het 

activiteitenstrand en over het recrea-
tiestrand richting Bloemendaal en vice 
versa. Tot 1 april en ná 1 oktober mag 
je paardrijden over het hele strand van 
IJmuiden, alleen niet langs de vloedlijn 
op drukke dagen. 

• Wandelaars kunnen op het hele strand 
terecht, in alle zones. In de activiteiten-
zones 1 en 3 moeten zij een strook van 
40 meter tot aan de vloedlijn vrij hebben 
om te kunnen wandelen zonder last te 
hebben van de activiteiten.

Voor golfsurfers geldt in zone 1 en 3:
• de surfer op de golf heeft voorrang op 

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

rang op degene die later arriveert en/of 
nog peddelt;

• communiceer! Maak duidelijk wat je van 
plan bent als er meerdere surfers tege-
lijk op een golf staan;

• het is verboden te snaken: jij peddelt 
voor de golf en de andere surfer peddelt 
achter je langs om ‘jouw’ golf af te pak-
ken;

• zwemmers hebben altijd voorrang op 
surfers;

• volg aanwijzingen van toezichthouders 
en politie direct op. 

Voor kitebuggyers geldt in zone 1 en 3:
* genummerde hesjes zijn verplicht; het 

Coraaltje en strandpaviljoen Beach Inn 
geven ze uit, samen met regels waar je 
je aan moet houden;

* WA-verzekering is verplicht;
* kitebuggyers van rechts hebben voor-

rang;
* er mag niet gebuggyed worden als het 

heel druk is op het strand;
* respecteer andere strandgebruikers en 

brengt ze niet in gevaar; houd afstand;
* hou extra rekening met mogelijke schrik-

reacties van kinderen en dieren;
* volg aanwijzingen van toezichthouders 

en politie direct op.
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- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de  
  raadsleden doorgestuurd.

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Hogemaad 87 te Velserbroek (t.b.v. Hogemaad 85) 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit besluit 
is door verzending aan de aanvrager op 25 maart 2010 
bekendgemaakt.

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

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

S.P. Kuijperplantsoen 28 te IJmuiden 

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

RAADSPLEIN 8 APRIL 2010 

Donderdag 8 april 2010 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in de carrousel. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945. 

De agenda voor de Carrousel is als volgt: 

Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1 
19.00 - 20.00 uur Ter beschikking stellen financiën 
 Herinrichting Kromhoutstraat 

Sessie 2-2 
20.00 - 21.00 uur Economische Agenda 
 - 3e voortgangsrapportage    

Inspreken tijdens de carrousel: 
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.  
Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woensdag 7 april 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 
of via e-mail: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit besluit 
is door verzending aan de aanvrager op 25 maart 2010 
bekendgemaakt.

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

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- aan het Zeewijkplein te IJmuiden een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats in te trekken door middel 
van het verwijderen van een bord E6, zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990.  

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

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

KAPVERGUNNINGEN 

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

straat en huisnummer  aantal en soort   
Vierkante Bos ong. 3 esdoorns 
(bomen achter huisnummer 10 mogen worden gekapt 
omdat deze de lichtinval in het pand sterk verminderen) 
Georgebos ong.  1 esdoorn 
(boom achter huisnummer 67 mag worden gekapt 
omdat deze de lichtinval in het pand sterk vermindert) 
Pontweg ong. 14 populieren 
(bomen langs bedrijventerrein mogen worden gekapt 
omdat deze een gevaar vormen voor de openbare 
veiligheid) 
Kruidbergerweg 45 1 berk  
Olga von Gotschlaan 1 conifeer en 1 berk   

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
30 maart 2010.

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

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-66-2010  Hoofdstraat 193 te Santpoort-Noord; het 

veranderen van een woonwinkelhuis 
(inpandig) (OMGEZET VAN LICHT NAAR 
REGULIER) 

BP-67-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het vergroten van een bordes OSF2 
Coverter 23 Venturiopstelling (4C) 

BP-68-2010  Bickerlaan 39 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van de 1e en 2e 
verdieping van een woning 

BP-69-2010  Hagelingerweg 92 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en 1e verdieping) 

BP-70-2010  Linie 5 te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping 

BP-71-2010  J. Bijhouwersstraat 36 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-61-2010  Kriemhildestraat 1 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achtergevel) en het 
plaatsen van een erfafscheiding (groen-
drager zijtuin) 

BL-62-2010  Zwanebloembocht 148 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-63-2010  Hofdijklaan 76 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-64-2010  Eksterlaan 3 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel) 

BL-65-2010  Johanna Westerdijkstraat 16 te 
Velserbroek; het veranderen van de voor-
gevel van een woning (garagedeur) 

BL-66-2010  Willemsbeekweg 38 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-67-2010  Trompstraat 182 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw en het oprichten van een 
berging 

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor: 
BL-35-2010  Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging 
BL-38-2010  Oude Pontweg 178 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een berging 
BP-14-2010  Kruidbergerweg 45 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning 

PS-9-2010  Plein 1945 nr. 34 te IJmuiden; verzoek 
in gebruik nemen van een pand t.b.v. 
kantoorruimte 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 april t/m 17 mei 2010. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor: 
BP-238-2009  Hofgeesterweg ong. te Velserbroek; 

het plaatsen van 2 containers (tijdelijk)
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-

besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 6 april t/m 17 mei 2010. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te 
verlenen voor: 
MO-3-2010  Middenduinerweg 85 te Santpoort-Zuid; 

het restaureren van een rijksmonument 
MO-5-2010  Oostbroekerweg 13 te Velsen-Zuid; het 

restaureren van gedenksteen 
Oostlaandersluis 

Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking 
hebben op het ontwerpbesluit bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 6 april 
t/m 17 mei 2010. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-19-2010  Kleine Zonnedauw 6 te Velserbroek; 

het oprichten van een berging en een 
schutting 

BL-33-2010  L. Springerstraat 72 te Velserbroek; het 
plaatsen van een erfafscheiding (achter-
tuin) 

BL-40-2010  Van den Vondellaan 19 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager) 

BL-48-2010  Gurvenlaan 7 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel) 

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro) 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor: 
BL-240-2009  De Zeiler 70 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel) 
BL-241-2009  De Zeiler 72 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel) 
BL-242-2009  De Zeiler 74 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel) 
BL-243-2009  De Zeiler 76 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel) 
BL-244-2009  De Zeiler 78 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel) 

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



Hoog niveau bij 
voorronde Popprijs
Regio - De tweede voorronde 
van de IJmond Popprijs heeft za-
terdag in Café Camille de der-
de en vierde finalist opgeleverd. 
Alle zes bands deden hun uiter-
ste best. De jury liet uiteinde-
lijk de eerste twee bands door-
gaan naar de finale: Whisper 
en Damage Control. Over Whis-
per zei de jury: ‘Whisper speelt 
mooie knappe liedjes met een 
hoge hitpotentie.’ En over Da-
mage Control: ‘Damage Control 
staat in de vierde versnelling en 
komt daar maar een enkele keer 
uit vandaan. De derde voorron-
de van de IJmond Popprijs vindt 
op zaterdag 3 april plaats in het 
Witte Theater in IJmuiden. Zes 
bands zullen hier gaan strijden 
om een plek in de finale op 29 
april, ook in het Witte Theater. 

De bands waar het om gaat zijn 
KrimiKlownz uit IJmuiden spe-
len horrorcore hiphop. Die for 
the Purpose of Living komt van 
origine uit Heemskerk en speelt  
verschillende soorten metal, 
met uitschieters naar black me-
tal, progressieve metal, en af en 
toe ook nog jazz. Dondersop uit 
Driehuis speelt Nederlandsta-
lige popmuziek en is daarmee 
een spannende outsider, de Vel-
serbroekse band Saqaya is ont-
staan in 2008 en speelt rockmu-
ziek. Seven is een alternatieve 
rockband die vastberaden elke 
kans zal pakken die ze voor han-
den krijgen. Gangster uit IJmui-
den speelt heavy rock. De deur 
gaat open om 20.30 en de entree 
is 5 euro. De eerste band begint 
om 21.00 uur.

Korting op film ‘Precious’
IJmuiden - Donderdag 1, vrijdag 
2 en woensdag 7 april draait het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
om 20.30 uur de film ‘Precious’. 
Eind jaren ’80, de New Yorkse 
wijk Harlem.
Precious is zestien jaar, lijdt aan 
ernstig overgewicht, wordt struc-
tureel misbruikt door haar vader 
die al twee kinderen bij haar ver-

wekte en heeft een moeder die 
haar als een persoonlijke slaaf 
behandelt.
Als Precious wegens haar twee-
de zwangerschap van school 
wordt getrapt, komt ze bij toeval 
terecht in een alternatief school-
programma, waar de idealisti-
sche lerares Rain zich over haar 
ontfermt.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Precious’ op 1, 2 en 7 april 

2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Op zoek naar 
jonge dieren
Santpoort-Noord - Vlak voor 
pasen maakten kleintjes van 
peuterspeelzaal de WOP in Sant-
poort-Noord een tochtje naar 
boederij Zorgvrij in Recreatiege-
bied Spaarnewoude. Daar gin-
gen ze op zoek naar jonge die-
ren. En dat deden ze met succes.
Vooral de lammetjes en de kal-
fies werden enthousiast begroet. 
De kinderen vonden bovendien 
nog meer.Er waren namelijk ook 
nog de nodige jonge dieren in de 
dop: paaseieren.

Meisjes A1 Smashing 
Velsen kampioen
IJmuiden - De meisjes van de 
A1 (leeftijd van 16 tot 18 jaar) 
zijn kampioen geworden in het 
rayon Haarlem. Ze werden dit 
in Hoofddorp waar een 3-0 ze-
ge nodig was om de concurrent 
SAS uit Uithoorn definitief ach-
ter hun te laten. De wedstrijd 
was niet spannend op zich maar 
de meiden maakte het spannend 
en zeker de ouders en suppor-
ters maakte het spannender dan 
het was. De wedstrijd werd ge-
woon gewonnen door een goede 
servicedruk en de punten te ma-
ken op die momenten wanneer 
het om te winnen nodig is. Daar-
mee zijn deze meiden al heel er-
varen en klaar voor het grotere 
werk. Dit zal het laatste seizoen 
zijn dat ze in de jeugdpoules 
spelen. Volgend jaar zullen de-
ze talentvolle meiden in de ho-
gere damescompetities te zien 
zijn. Talentvol zeker want de-

ze meiden spelen al en tijdje als 
team samen of spelen al lange-
re tijd volleybal, steeds met een 
goede ambitie om voor de prij-
zen te gaan. Natuurlijk met veel 
inzet en lol. En misschien zien we 
deze meiden wel acteren op het 
hoogste niveau zoals bij dames 
1. Dit team pakte in 1 weekend 
de volle winst in twee wedstrij-
den. Van groot belang was de in-
haalwedstrijd tegen de nummer 
twee VCC uit Wormer. Die werd 
met volle overtuiging gewon-
nen met 4-0 waardoor de mei-
den nummer 2 staan. Vrijdag 16 
april is de laatste wedstrijd tegen 
de nummer 1 in de tweede klas-
se. Alleen een 4-0 overwinning 
kan een kampioenschap ople-
veren, wat punten minder levert 
in ieder geval een promotiewed-
strijd op om in de eerste klasse 
te kunnen spelen. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Plofkraak
Haarlem-Noord - Surveilleren-
de politiemensen zagen vori-
ge week woensdagnacht bij een 
pinautomaat aan de Eksterlaan 
gaten zijn geboord. De politie 
vermoedt dat er voorbereidings-
handelingen zijn verricht om een 
zogenaamde plofkraak te doen. 
Daarbij wordt gas in de auto-
maat gespoten en tot ontploffing 
gebracht. Dezelfde nacht is een 
pinautomaat in Zwanenburg met 
gas tot ontploffing gebracht. 
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SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-36-2010  Loggerstraat 2 te IJmuiden; het slopen 

van een voormalig havenkantoor 
SL-38-2010  Kruisberglaan 185 te IJmuiden; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-39-2010  De Noostraat 62 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudend zeil 

SL-41-2010  Van Ostadestraat 21 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudend zeil 

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 

Velsen heeft een vergunning verleend voor: 
*Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van vis en viswaren aan de Planetenweg te IJmuiden. 

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

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

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER 

Besluit vaststelling hogere waarden behorende bij 

Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, tweede lid van de 
Wet op de Ruimtelijke ordening, KPN-locatie Lange 
Nieuwstraat 422 te IJmuiden, BP-171-2008.

De directeur van de Milieudienst IJmond maakt bekend 

dat zij voor bovenstaande locatie hogere waarden 
heeft vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

Op de ontwerpbeschikking van 21 januari 2010 zijn 
geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit 
wijkt niet af van het ontwerp. De vastgestelde hogere 
waarden zullen ingevolge artikel 110 van de Wet 
geluidhinder, nadat dit besluit onherroepelijk is, zo 
spoedig mogelijk worden ingeschreven in het 
Kadaster.

Op grond van de Wet geluidhinder loopt de beroeps-
termijn van het Besluit hogere waarden parallel met 
de beroepstermijn van de planprocedure.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf 2 april 
2010 een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


