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Velsen - Dat dansen leuk is 
weten ook deze jonge Velse-
naren van kinderdagverblijf 
De Blauwe Bosmuis uit Sant-
poort-Noord. Zij gaven vorige 
week met hun Bosmuiszum-
ba een eigen invulling aan 
Let’s Dance Velsen.

Gestoken in danskleding 
gingen de heupen als van-
zelf heen en weer, de armen 
(met belletjesarmbanden) in 
de lucht en de voeten van de 
vloer. De jonge Bosmuisjes 
staan iedere week op de dans-
vloer waar ze vol overgave 

meedoen met de Zumbales-
sen. Op liedjes als Superman 
en Sterretjes maar ook op bij-
voorbeeld oosterse dansmu-
ziek zetten deze kinderen altijd 
hun beste beentje voor. (foto: 
Reinder Weidijk)

Gewelddadige overval
IJmuiden - De politie maakt nog 
steeds jacht op twee mannen die 
vorige week donderdag Juwelier 
Ris op het Marktplein hebben 
overvallen. Eigenaar Luuk Ris 
raakte daarbij gewond aan zijn 
been. De daders sloegen zonder 
buit op de vlucht in een groene 
Audi. De vluchtauto werd zater-
dagnacht brandend aangetrof-
fen op de Heerenduinweg.
De uiterst gewelddadige over-
val werd donderdag omstreeks 
10.00 uur gepleegd. Op dat mo-

ment waren alleen het perso-
neel en een vertegenwoordi-
ger in de winkel aanwezig. Een 
van de twee overvallers sloeg bij 
binnenkomst een beveiligings-
camera stuk. Daarna kwam het 
tot een worsteling waarbij rake 
klappen vielen en werd gescho-
ten met een alarmpistool of wa-
pen met losse flodders.
Na de overval werd een grote 
zoekactie op touw gezet waarbij 
tientallen agenten en een politie-
helikopter werden ingezet.

Eigen invulling van Let’s Dance Velsen

Dansende bosmuisjes

Heinz Stuy sportcoryfee
IJmuiden - oud-Ajacied 
Heinz Stuy (foto) is vorige 
week vrijdag benoemd tot 
Sportcoryfee van de gemeen-
te Velsen. Dat gebeurde op 
het jaarlijkse sportgala in het 
Witte theater. 

Tijdens het gala werden de Vel-
sense sporters gehuldigd die in 
2010 een aansprekende presta-
tie hebben geleverd. Wereldkam-
pioen Linda Bolder (judo) werd 
uitgeroepen tot Sportvrouw van 
het jaar. Bij de mannen streek 
kydiver Marco Bloemendaal met 
de eer. De synchroonspringers 
Madeleine Graaman en Talitha 
Hanf van Turn Vereniging IJmui-
den werden gekroond tot Sport-
ploeg van het jaar en sportklim-
mer Daan Groskamp mag zich 
een jaar lang Talent van de ge-
meente Velsen noemen. De titel 
Master ging naar Monique Boe-
rema, een schaatster die in 2010 
wereldkampioen werd in de ca-

tegorie 45 tot 50 jaar. Badmin-
tonner Bart Beelen werd door de 
jury aangewezen als Gehandi-
capte Sporter van het jaar.
Het Sportgala Velsen werd net 
als voorgaande jaren gepre-
senteerd door NOS-verslagge-
ver Frank Snoeks. Hij is zelf ook 

Velsenaar. Zijn collega Dione de 
Graaf reikte de prijzen uit. Ook 
dit jaar waren dat de prachtige 
bronzen beeldjes van kunstena-
res Ada Leenheer. De muzika-
le omlijsting werd verzorgd door 
Popstars-winnaar Dean Saun-
ders. (foto: Reinder Weidijk)
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advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
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op aanvraag
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Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
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attent, dat door ons in deze krant 
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en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Velsen Lokaal stelt 
‘Witboek Sneeuw’ op
Velsen - Maandag hebben de 
fractieleden van Velsen Lokaal  
,Johan van Ikelen en Marianne 
Vos het ‘Witboek Sneeuw’ over-
handigd aan verkeer- en ver-
voerswethouder Ronald Vennik.
Het witboek, genoemd naar de 
kleur van sneeuw, bevat metho-
den en technieken ter verbete-
ring van de bestrijding van glad-
heid. Velsen Lokaal neemt hier-
mee het initiatief om een bijdrage 
te leveren aan de evaluatie van de 
gladheidbestrijding. De afgelopen 
twee winters was er veel overlast 
door sneeuw en ijs. De bestrijding 
van de gladheid verliep moeizaam 
en er ontstonden gevaarlijke situ-
aties.
Velsen Lokaal verzamelde infor-
matie uit het buitenland, waaron-
der steden in Canada, de Verenig-
de Staten, Zweden en Oekraïne. 
Daar heeft men veel ervaring met 
zwaar wintersweer. Sneeuw en ijs 
worden op een snelle en doeltref-
fende manier bestreden door de 
inzet van materiaal en methodie-
ken. Daarnaast riep Velsen Lokaal 

via de website op om klachten en 
oplossingen aan de fractie te stu-
ren. Deze reacties zijn meegeno-
men in het witboek 
‘Witboek Sneeuw’ gaat naast de 
signalering van knelpunten ook 
in op mogelijkheden om tot een 
betere aanpak voor het bestrijden 
van sneeuwoverlast te komen. 
Naast innovatieve manieren om in 
plaats van met zout eerst met pe-
kel te strooien ter voorkoming van 
vastvriezen van de sneeuw, is er 
ook een doorkijk naar toegepaste 
methoden. Bijvoorbeeld met klei-
ne sneeuwblazers, waarmee snel-
ler zebrapaden, toegangen naar 
openbare gebouwen etc sneeuw-
vrij gemaakt kunnen worden. Vel-
sen Lokaal stelt ook verbeterin-
gen voor op organisatorisch ge-
bied om de gladheid sneller en 
duurzamer aan te pakken.
Ter aanvulling op Witboek Sneeuw 
is een cd met korte films toege-
voegd, waarop technieken en me-
thoden nog eens laten zien hoe 
men gladheid voor, tijdens en na 
hevige sneeuwval kan bestrijden.

Echtpaar Schenk
65 jaar getrouwd
Velsen - Maandag waren de 
heer S. Schenk en mevrouw C. 
Schenk-Pineda 65 jaar getrouwd. 
Dat werd afgelopen weekend 
feestelijk gevierd in Café Bart-
je. Op de huwelijksdag zelf kreeg 
het echtpaar bezoek van de bur-
gemeester.
De heer Schenk is geboren op 
17 maart 1925 in Velsen, en me-
vrouw Schenk-Pineda op 8 fe-
bruari 1926 in Rhenen. Zij heb-
ben elkaar ontmoet in de trein 
op weg naar de kermis in Be-
verwijk. Na anderhalf jaar verke-
ring trouwde het echtpaar om-
dat de heer Schenk naar Indo-
nesië werd uitgezonden. Om de 
dag schreef hij een brief aan zijn 
echtgenote.
Het huwelijk werd bekroond met 
zeven kinderen: drie dochters en 
vier zoons. Er zijn 22 kleinkinde-
ren en 6 achterkleinkinderen.

In mei 1952 ging de heer Schenk 
werken bij de Hoogovens. In 
1980 kreeg de heer Schenk een 
hartinfarct en werd afgekeurd. 
Mevrouw Schenk-Pineda heeft in 
haar huwelijk vele jaren de zorg 
voor haar gezin gehad.
Vanaf 1958 is de heer Schenk ac-
tief in de duivensport. Dit heeft 
hem vele prijzen opgeleverd. Tot 
op de dag van vandaag is de 
heer Schenk ook nog aan het bil-
jarten. Mevrouw Schenk is nog 
wekelijks aan het bridgen. De 
vakanties werden hoofdzakelijk 
in Europa gehouden. Maar ook 
gingen ze twee keer op vakantie 
naar Indonesië. Het geheim van 
een gelukkig huwelijk ligt vol-
gens het bruidspaar in het altijd 
geven en weinig nemen.
Het echtpaar Schenk-Pineda 
woont sinds hun huwelijk al in 
Velsen.



Te koop:
Verrijdbare barbecue met zij-
stukken en onderstuk, 2 x ge-
bruikt, 30,-. Tel: 0255-513880
Te Koop:
2 Nieuwe ongebruik-
te relaxed fauteuils, donker-
bruin lederlook.  In 1 koop 
250,-.Tel: 023-8448584
Te koop:
VAM composteerton. Groen, 
10,-. Oud gietijzertuin-
bank, 1.35 m breed nw. lat-
ten 60,-. Tel: 023-5255346
Te koop:
Damesfiets, 75,-, gerv. sou-
veniers + lepeltjes van IJmui-
den. Tel: 0255-533233
Te koop:
Centrifuge Miele, i.g.st. 
35,-. Tel: 0255-5534328
Gevraagd:
Militaria sabels, bajonet-
ten, helmen en vuurwapens, 
mogen defect zijn. Van voor 
1945. Tel: 023-5380382
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ge’s voor mijn hobby/ver-
zameling. Geen in- en ver-
koop. Tel: 0255-751256
Te koop:
Puntgave oude Singer naai-
mach. in eiken kast, 4 laatjes 
en trappenstel, hg. 74 x br. 88 x 
d. 42, 50,-, 2 tafeltjes met tus-
senblad, licht zilvergrijs, hg. 92 
65,-, ook apart, nw. zw. hoog-
polig karpet, 160 x 230, 65,-. 
Tel: 06-20576325

Te koop:
Zware werkbank, 220 x 75 x 
88, 35,-, cirkelzaag met ta-
fel, 30,-. Tel: 0255-515363
Te koop:
Strijkplank 8,-, aanhang-
fiets 35,-, rode lamp 6,-, baby-
bad standaard 7,-, auto schaar-
krik 10,-, tv/magnetron muur-
beugel, 7,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
2 x (paars) luxaflex 1 x br. 
45 cm. hg. 80 cm.1 x br. 45 
cm, hg. 100 cm, 100,-. Nieu-
we decoupeerzaag Swarz-
bach sst. 400, 60,-. Koelbox 
met 3 elem. 32 x br. 26 x hg. 18 
cm, 12,50. Tel: 06-21921738
Gevraagd:
Rommelmarktspullen voor 
jaarlijkse rommelmarkt op 
23 april t.b.v. vers. gehandi-
capten. Tel: 0255-520356
Te koop:
Combi kinderwagen, nw. 
55,-. tel: 0255-518735
Te koop:
1 Persoon ledikant, 90 x 200, 
50,-, telefoonkastje 5,-, lp 70/80 
jaren ± 200 50,-, kattenbak, 5,-, 
reiskoffer 10,-. Tel: 0255-514135
Te koop:
Nette kinderfietsen, 1 ± 5 jr. 15,-
, 1 ± 7 jr. 20,-, elektr. grasmach. 
15,-, hand naaimach. 13,-, trim-
mer 10,-. Tel: 0255-512035
Te koop:
Set teakhouten tafeltjes 7,50, 
rieten manden 5,- p.st, cavia-
kooi nw. 7,50. Tel: 0255-513708
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Voor betrouwbaarheid, kwaliteit,
service en het nakomen van afspraken 
bent u bij Stukadoorsbedrijf Dennis Looy 

aan het juiste adres

Alexander Bellstraat 1, 1972 RA  IJmuiden
Tel. 0255 - 525 572 • 06 - 54 675 088

destukadoor@planet.nl • www.destukadoorlooy.nl

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Zorro’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: André Manuel 
‘Leve de man van de SVP!’ Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: Fischer-z, 
John Watts & Band. Aanvang 
20.00 uur. 25,-. 23.00-04.00 uur: 
40Up. Toegang 12,50 vanaf 21 
jaar. Kleine zaal: Early Hardstyle 
Scenen: Pavo, D. Fury. 23.00-
04.00. Café: Haarlem Reggae 
Movement: wrldbeat. 21.30-
03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 10 april

Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 8.00 
tot 16.00 uur. Info: 0251-374434.
Klaverjasmarathon, Café 
Kamperduin, Bik en Arnoldkade 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Kennemer bokbiertocht. 
Meedoen kost 5,-. Starten kan 
in elke deelnemend café. In 
deze regio is dat Café Bartje, 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord 
of bij Café Middeloo in Driehuis.
Forteiland Re-enactment. Zie 
ook www.fortijmuiden.nl of 
0255-511676 voor meer infor-
matie.
Lezing door dr. Manuela Kalsky 
over De toekomst van (religieus) 
Nederland in De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal. Aan-
vag 10.30 uur. Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
fietsexcursie door Spaarnwou-
de. Van 10.30 tot 12.00 uur. Ver-
trek vanaf de Spaarndammer-
dijk bij standbeeld Hansje Brin-
kers in Spaarndam.
Beauty & Lifestylebeurs in Vil-
la Westend, Westbroekerweg in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00 
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Stinsenplanten kleuren het 
voorjaar. Vertrek parkeerplaats 
Linnaeushof, Binnenweg in 
Bennebroek. Van 11.00 tot 12.30 
uur.
Muzenforum met meesterpi-
anist Ronald Brautigam. Ge-
meentehuis Bloemendaal. Aan-
vang 11.45 uur.
Voorstelling ‘Camping vrolijke 
vrienden’ door De Veste in het 
Polderhuis in Velserbroek. Aan-
vang 14.00 uur.
Karaoke-middag in Wijksteun-
punt Watervliet, Doelmanstraat 
in Velsen-Noord. Aanvang 14.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Play-in Velser Ge-
meenschap. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Om 17.00 uur 
singer/songwriter Jeroen & El-
sa. Toegang gratis.
Victoriaanse duetten in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 20 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Live muziek Red & Bluesband 
in café Fort-Zuid in Spaarndam. 
Vanaf 15.00 uur. 
Toegang gratis.
Opening tentoonstelling bij 
pARTerre, Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid. Aanvang 16.00 uur.

 Donderdag 7 april

IVN Zuid-Kennemerland: 
Voorjaar in wandelbos Groe-
nendaal. Start 18.30 uur bij inf-
opaneel parkeerplaats restau-
rant Groenendaal. Wandeling 
duurt tot 20.00 uur.
Jaarvergadering Huurders-
raad Woningbedrijf Velsen om 
19.30 uur in zalencentrum Vel-
serduin, Velserduinplein in 
IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Potiche’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: The Cut/Up. 22.30 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar.Studen-
ten gratis.

Vrijdag 8 april
Piano duo in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Zorro’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Potiche’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: Rob Acda 
Awart 2010/2011 finale. 20.00 
uur. Toegang 7,50. Café: Diablo 
Boulevard. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Station Haarlem, spoor 
3B: Club Cinema Palace pre-
senteert: The Great Train Rob-
bery Party. 20.30 uur. Toegang 
20,- vanaf 18 jaar.

Fietstoerocht Toerclub Excel-
sior. Zie ook www.toerclub-ex-
celsior.nl
Forteiland Re-enactment. Zie 
ook www.fortijmuiden.nl of 
0255-511676 voor meer infor-
matie.
Fancy Fair bij OBS De Boeka-
nier, Willemsbeekweg 80 IJmui-
den. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Voorjaarsmarkt Verpleeg-
huis Velserduin in Driehuis. Van 
10.30 tot 15.30 uur.
Markelen Toernooi bij PUIJ, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 10.30 uur.
Vesper in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedélaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.
Voorstelling ‘Camping vrolijke 
vrienden’ door De Veste in het 
Polderhuis in Velserbroek. Aan-
vang 20.00 uur.

Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Club Funday. 16.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 11 april

Afdelingsraadsvergadering 
van afd. Velsen Nederlandse 
Rode Kruis. Om 20.00 uur aan’s 
Gravenlust 35 B Velsen-Zuid. 
Stukken liggen op afspraak vi a 
0255-519812 ter inzage.
Lente workshop bij Villa Freu-
bel in het Kruispunt, Zonbastion 
3 Velserbroek. Aanvang 19.30 
uur.
Ledenvergadering Historische 
Kring Velsen in Woon-zorgcom-
plex De Hofstede in Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 12 april
 

Alzheimer Café ‘Ik wil mijn 
ouder/partner niet alleen la-
ten, wat nu?’ in Serviceflat Sans 
Souci, Sans Souci 113 in Castri-
cum. Van 19.30 tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tsjechov’s meesterwerk ‘De 
Meeuw’. Aanvang 20.15 uur.
Dinnershow ‘Faulty Towers’ in 
het Thalia Theater. Voorstelling 
is uitverkocht.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Hit, finale mo-
de, dans, kleinkunst. 20.00 uur. 
Toegang 7,-.

Woensdag 13 april

Torres & Tapas: Wijn/spijsproe-
verij, georganiseerd door Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck, Tapas-
bar El Puerto en Torres Wijnen. 
Meer informatie en plaatsreser-
vering info@zeewijck.nlof 0255-
540331. 
Simone Pormes, Braziliaan-
se en romantische Pop/Jazz bij 
Stichting Jazz Club Kennemer-
land, 1618 (Klein panama the-
ater), Zwaanstraat 18 Wijk aan 
Zee. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Volksoperahuis 
speelt ‘Late Night Show’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Hit, finale ei-
gentijdse muziek solisten. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 7,-. 

Donderdag 14 april

Jaarmarkt ‘Lentekriebels’ bij 
OBS De Klipper, Orionweg 576 
in IJmuiden. Van 16.00 tot 19.00 
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Na-
tuurwandeling Schapenduinen 
en Caprera. Vertrek 18.30 uur 
aan de Brederodelaan 145 Bloe-
mendaal, verzamelen buiten het 
hek.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theater Rast 
speelt ‘Moeder Blues’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Hit, finale ei-
gentijdse muziekbands. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 7,-.

Zaterdag 9 april

Fancy Fair
op sbo de boekanier aan de 
Willemsbeekweg in iJmuiden

Van 10.00 tot 15.00 uur
• Rommelmarkt
• Rad van Fortuin
• Loterij
• Stormbaan
• Diverse leuke spelletjes
• Diverse snacks

Zaterdag 9 april
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Rabobank Velsen en Omstreken
Waarom spaart u 
eigenlijk ‘groen’?
Tegenwoordig staat maatschap-
pelijk verantwoord leven en on-
dernemen op ieders agenda. We 
proberen allemaal ons steentje 
bij te dragen. Zo zie ik dat bijna 
al mijn Private Banking-klanten 
maatschappelijk verantwoorde 
beleggingsvorm in hun porte-
feuille hebben opgenomen. Dit 
wordt ook wel ‘groensparen’ of 
‘groen beleggen’ genoemd. Vaak 
is een dergelijk product afgeslo-
ten vanuit idealistisch of rende-
mentsoogpunt.

Recent heeft het kabinet de fis-
caliteiten rondom maatschap-
pelijk beleggen aangescherpt. 
Daarom krijg ik regelmatig de 
vraag of dit product nog wel 
aantrekkelijk is. Mijn antwoord 
is in de meeste situaties ze-
ker ‘ja’! En dan dus niet alleen 
vanwege de financiële voorde-
len, maar zeker ook vanwege de 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid.

Maar wat is er precies veran-
derd? Sinds vorig jaar is de fis-
cale aftrek voor groen- en cul-
tuurinvesteringen gedeeltelijk 
vervallen. De vrijstelling van 1,2 
procent, die in 2011 55.476 euro 
bedraagt per belastingplichtige, 
voor de vermogensrendements-
heffing (box 3) blijft gelukkig 
bestaan. Helaas wordt de extra 
heffingskorting in de komende 
jaren afgebouwd. Vanaf 2014 is 
de heffingskorting helemaal niet 
meer van toepassing. 

De beslissing van het kabinet 
heeft consequenties voor uw 
belastingaangifte. Wat dit voor 
uw persoonlijke situatie bete-
kent is eenvoudig te bereke-
nen. Maar is het u hier werke-
lijk om te doen? Of streeft u een 
gezond milieu, natuurbehoud of 
duurzaamheid na? Het kan na-
tuurlijk geen kwaad om te in-
vesteren in een betere toekomst.

Wilt u een berekening laten ma-
ken of groen beleggen iets voor 
u is? Of wilt u meer informa-
tie over onze producten maat-
schappelijk beleggen? Neem 
contact op met de afdeling Pri-
vate Banking op het telefoon-
nummer (023) 513 35 80 of via 
PrivateBanking@velsen.rabo-
bank.nl. 

Wim van Putten, Accountmana-
ger Private Banking

Witte Theater
Volksoperahuis speelt 
‘Late Night Show’
IJmuiden - Woensdag 13 april 
speelt om 20.30 uur het Volksope-
rahuis de tragikomedie ‘Late Night 
Show’ in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257. In zijn oude, Jood-
se sportschool Nieuw Jeruzalem 
heeft de eenzame Mosje zich op-
gesloten en verschanst tegen een 
vijandige buitenwereld. Hij geeft 
zich over aan eindeloze, nostalgi-
sche mijmeringen en aan het leed 
van de wereld. Hij wil zo graag 
ontsnappen aan alles. Dan gaat 
de bel. Is het een pizza? Een bom? 
Antrax? Nee, het is de Golem, een 
buikspreekpop die zal uitgroeien 
tot een regelrechte Superjood. Tra-
gikomische voorstelling die eindigt 

in een feestelijk gala. Live begeleid 
door Klezmermuziek en zang. (fo-
to: Jochem Jurgens)

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘late night show’ op 13 

april 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

MKB-IJmond organiseert 
Ondernemersontbijt
IJmuiden - In samenwerking 
met de gemeente Velsen en AT-
CB organiseerde MKB-IJmond 
woensdagochtend een onder-
nemersontbijt dat in het thema 
stond van toerisme. Uitgangs-
punt van deze bijeenkomst was 
om duidelijk te maken wat toe-
risme voor alle ondernemers bin-
nen de gemeente Velsen kan be-
tekenen en hoe men, als onder-
nemer, hierop zou kunnen inspe-
len.  

De bijeenkomst werd gehouden 
in Grand Café Kruiten in IJmui-
den waar zich, ondanks het 
vroege tijdstip, ruim vijftig be-
langstellenden hadden verza-
meld. Wethouder Annette Baer-
veldt, die onder meer toerisme 
in haar portefeuille heeft, heette 
de aanwezigen welkom en toon-
de zich verheugd over de gro-
te belangstelling voor deze bij-
eenkomst. Zij benadrukte nog 
eens het grote belang om IJmui-
den als toeristenplaats goed op 
de kaart te zetten waarbij de ge-
meente, als verbindende schakel 
tussen diverse partijen en be-
langhebbenden, een belangrijke 
plaats blijft innemen. 

Beleidsmedewerkster Debby 
Kostandy lichtte vervolgens toe 
wat er de afgelopen jaren is ge-
daan aan onderzoek op het ge-

bied van toerisme zoals: wie ko-
men naar IJmuiden, waar komen 
ze vandaan en wat gaan de be-
zoekers dan doen. Hier heeft de 
gemeente nogal wat cijfers over 
als ook over het bedrag dat per 
bezoeker, per dag, wordt be-
steed: circa 35 euro, aldus Deb-
by. Voor de discussie met de 
aanwezigen kwamen een aan-
tal vragen op de ontbijttafel, bij-
voorbeeld: wat kunnen onderne-
mers zelf doen, hoe kunnen be-
stedingen worden verhoogd, hoe 
kan de toerist beter zijn weg vin-
den en hoe kunnen we ze stimu-
leren om te gaan winkelen.

Roel Huisman en Egbert Wilmink, 
respectievelijk voorzitter en be-
stuurslid van het MKB, wezen 
er nog op dat de gemeente vol-
doende folder- en promotiema-
teriaal ter beschikking heeft dat 
voor ondernemers gratis ter be-
schikking staat. ,,Zet dit op de 
toonbank van je winkel of op de 
receptie van  bedrijf zodat de be-
zoekers dit mee kunnen nemen 
waardoor de bekendheid van 
IJmuiden weer wordt vergroot’’, 
adviseerde Wilmink. 
Gezien de belangstelling voor 
deze bijeenkomst wordt komend 
jaar zeker een vervolg gegeven 
aan deze ontmoeting gegeven, 
aldus Roel Huisman. (Joop Wa-
ijenberg)

Fotowedstrijd van
Rixel kalender 2012
IJmuiden - In 2012 bestaat 
Drukkerij van Rixel 75 jaar en 
hoe dat jaar beter te beginnen 
dan met een nieuwe kalender. 
Speciaal voor deze uitgave in het 
jubileumjaar organiseren we een 
fotowedstrijd voor de   platen 
van de kalender. We nodigen ie-
dereen uit om zijn mooiste foto’s 
van een typerend stukje IJmui-
den/Velsen in te sturen en kans 
te maken om deze terug te zien 
op onze kalender. Komende sep-
tember zullen we uit alle inzen-
dingen een keuze maken en met 
een feestelijke ontvangst van de 
winnaars de productie begin-
nen. Tot eind augustus kunnen 

alle foto’s onder vermelding van 
“fotowedstrijd van Rixel kalender 
2012” gemaild worden naar in-
fo@vanrixel.nl.
Zoals gezegd moeten de beel-
den een typerend en herkenbaar 
beeld van de gemeente geven en 
tevens een weerspiegeling van 
de 4 seizoenen. Dus bijvoorbeeld 
een boom met fraaie herfstkleu-
ren en op de achtergrond Beec-
kestijn of een besneeuwde boot 
met het semafoor op de ach-
tergrond. Duidelijk herkenbaar 
IJmuiden of Velsen dus! De foto 
zelf dient in kleur, digitaal en op 
minimaal 300 dpi/5 megapixels 
resolutie te worden ingeleverd.

Koninginnepop
zoekt 
vrijwilligers
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
30 april is het weer Koningin-
nedag en sinds jaar en dag be-
tekent dat ook dat er een Ko-
ninginnepop Festival georgani-
seerd wordt in het Burgemees-
ter Rijkenspark. Al die jaren is 
Koninginnepop een gelegen-
heid om oude en nieuwe beken-
den te ontmoeten en samen on-
der het genot van een hapje en 
een drankje te genieten van mu-
ziek die je tegenwoordig te wei-
nig hoort. Ook dit jaar is er weer 
een mooi programma samenge-
steld met een keur aan lokaal ta-
lent en door de wol geverfde ar-
tiesten. Het festival wordt geor-
ganiseerd door muziekliefheb-
bers voor muziekliefhebbers 
en ook dit jaar zal het weer het 
leukste feest zijn om met zijn al-
len de verjaardag van de (oud) 
koningin te vieren. Dus komt al-
len naar het Burgemeester Rij-
kenspark in Santpoort-Zuid! 
Kom als bezoeker of meld je aan 
als vrijwilliger op vrijwilliger@ko-
ninginnepop.nl.

Zangers 
gezocht!
Regio - La Grenouille vole au 
vent - de kikker die in de wind 
vliegt? Dat kan alleen een luch-
tig en licht repertoire zijn voor 
de zangers van Vocaal Ensem-
ble La Grenouille (Velsen/Haar-
lem). Tijdens het zomerproject 
van 2011 worden dan ook alleen 
maar madrigalen gezongen: En-
gelse, Franse, Italiaanse en Ne-
derlandse levens- en liefdes-
liedjes uit de 16e en 17e eeuw. 
Heb je zin om thuis je muziek 
in te studeren, zodat je tijdens 
de repetities meteen kan gaan 
samenzingen? Natuurlijk wordt 
er gestudeerd tijdens de repe-
tities, maar hoe eerder de no-
ten erin zitten, des te eerder er 
muziek van gemaakt kan wor-
den. Repetitieavond: woensdag 
20.00 tot 22.15 uur in Bloemen-
daal. Proefrepetitie 13 april. Zo-
mervakantie 1 juli tot en met 30 
augustus. Repetities aanwezig-
heid verplicht: 31 augustus en 7 
september. Concert: 11 septem-
ber Korenlint Haarlem. Info en 
aanmelding via 0255-522262, 
www.lagrenouille.nl of info@
lagrenouille.nl.

IJmuiden - Zondag 10 april gaat 
de Play-in voor beginnende mu-
zikanten niet door omdat er niet 
genoeg aanmeldingen waren. 
Het concert van 15.30 uur in het 
Witte Theater zal dus niet plaats-
vinden.

Niet genoeg 
aanmeldingen 
voor Play-in 
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Muziek in café Fort Zuid

Spaarndam -  Aanstaande 
zondag is er weer een gezelli-
ge muziekmiddag in Café Fort 
Zuid. Vanaf 15.00 uur laten de 
muziekanten van de Red and 
Bluesband hun swingende mu-
ziek horen. De gitaristen Ron 
Oud en Ed Roelands vormen de 
basis van deze band. Ze spelen 
al 25 jaar samen. 
De oorspronkelijke band speel-
de vooral blues, maar in de loop 
der jaren hebben zij hun mu-
zikale grenzen verlegd. Mede 
doordat zij met veel verschillen-

de musici speelden, veranderde 
ook het repertoire. 
Naast de traditionele bluesnum-
mers, speelt Red and Blues te-
genwoordig ook een aantal gyp-
sy-klassiekers en kan een swin-
gend jazznummer afgewisseld 
worden met een melancholiek 
Roemeens lied. De huidige sa-
menstelling met Ron en Ed op 
gitaar, Ivet Anna zang, Patrick 
Galvin op harmonica en Anne-
marieke Schoonderwaldt op vi-
ool biedt vele mogelijkheden om 
juist dit gevarieerde programma 
te realiseren. Naast muziek is er 
elk weekend wel wat te beleven 
in Cafe Fort Zuid Spaarndam. 
De komende weken is er iede-
re zondag vanaf 14.00 uur een 
vaartocht om watervogels te be-
kijken en te fotograferen. Het 
is een open rondvaartboot, dus 
warme kleding aan. Groepen 
kunnen ook op andere dagen 
reserveren, duur anderhalf uur, 
kosten zijn acht euro per per-
soon, kinderen zes euro. Aan-
melden aan de bar of via 023-
5379954. Zie ook www.fort-zuid.
nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Ledenbijeenkomst in 
teken van social media
Velsen - Op maandag 28 maart 
jl. organiseerde Rabobank Vel-
sen en Omstreken de jaarlijk-
se afdelingsvergadering Bedrij-
ven. De bijeenkomst werd spe-
ciaal voor de zakelijke leden ge-
houden in Graan voor Visch in 
Velsen-Zuid. Na de verkiezingen 
van de ledenraadsleden werd de 
avond afgesloten met een in-
spirerende presentatie over so-
cial media door goeroe Maar-
ten Korz.
Tijdens de vergadering werden 
de ledenraadsleden Jan-Karel 
van Waalwijk Van Doorn, Gijs-
bert Vink en Jaap van Straalen 
herkozen. Ledenraadslid Paul 
Wolfs gaf uitleg over de rol van 
de ledenraad en vertelde over de 
activiteiten die zij in 2010 heeft 
uitgevoerd. ,,De ledenraad was 
in 2010 alweer voor het vierde 
jaar in functie. Zij stelt de jaar-
rekening vast, verleent dechar-
ge voor het gevoerde beleid en 
houdt toezicht daarop. Daar-
naast wordt beslist over de be-
steding van een deel van de 
winst voor plaatselijke doelen en 
benoemt de leden van de Raad 
van Commissarissen”, aldus Paul 
Wolfs. Daarna werd Daniëlle 
Braamhaar, directeur Bedrijven 
van Rabobank Velsen en Om-
streken, kort geïnterviewd door 
ledenraadslid Nico Bakker. De 
aanwezige leden leerden Dani-
elle Braamhaar op deze manier 
beter kennen en er werd een te-
rugblik, maar vooral een vooruit-
blik gegeven op de afdeling Be-
drijven. De vergadering werd af-

gesloten met een inspirerende 
presentatie van Maarten Korz, 
innovatie manager bij Rabo-
bank Nederland. Hij liet het he-
le spectrum social media de re-
vue passeren, onderstreepte het 
belang en adviseerde onderne-
mers hoe zij zelf kunnen insprin-
gen op deze ontwikkeling. Ge-
wapend met nieuwe inzichten, 
ideeën en een handboek voor 
social media werd de bijeen-
komst succesvol afgesloten. Op 
donderdag 19 mei a.s. vindt de 
ledenbijeenkomst voor particu-
lieren, verenigingen en stichtin-
gen plaats. Mathijs Smit, a.i. di-
rectievoorzitter van Rabobank 
Velsen en Omstreken, kijkt uit 
naar een hoge opkomst en no-
digt daartoe particuliere leden, 
verenigingen en stichtingen uit 
om zich aan te melden via www.
rabobank.nl/velsen.

Noppies bij Seven Days 
Fashion in Santpoort
Santpoort-Noord – Noppies is 
een nieuw merk bij Seven Days 
Fashion, naast Name It, Outfit-
ters, Jubel, Sturdy, Feetje en vele 
andere topmerken voor kids.
Noppies is ook bekend om de 
leuke babylijn, nu ook verkrijg-
baar bij Seven Days Fashion. 
Noppies heeft dit zomerseizoen 
ook een lijn voor kids tot en met 
maat 140.
Een superleuke collectie voor 
stoere, sportieve jongens en 
meisjes. Voor de baby’s en mini’s 
(maat 50 tot en met 104) hangt 
er nu dus ook een schitteren-

de collectie. Wees er snel bij, de 
collectie wordt super ontvangen 
en op is op. Bovendien: de baby-
sokjes van Noppies blijven goed 
zitten en gaan niet gauw uit, zo-
als veel andere sokjes. Per twee 
stuks in diverse kleuren, voor 
4,95 euro. 
Stap gezellig de winkel aan de 
Hagelingerweg eens binnen of 
bestel online via www.seven-
daysfashion.nl. Wie lid wordt 
van de Hyvespagina blijft op de 
hoogte van de nieuwste collec-
ties en kan deze op foto’s bekij-
ken.

Castricum - Op dinsdag 12 april 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en gepraat wordt over de 
vraag: ‘Ik wil mijn ouder / partner 
niet alleen laten, wat nu?’ 
Er zijn talloze situaties denkbaar 
waarin een vrijwilliger iets kan 
betekenen in een mantelzorg-
situatie. Wie merkt dat door het 
zorgen voor de ander er steeds 
minder tijd is om iets voor zich-
zelf te doen, kan misschien de 
hulp inroepen van een vrijwilli-
ger. Inge Mieremet, vrijwilliger 
coördinator van Tandem, en vrij-
williger Annie Odijck worden tij-
dens de bijeenkomst geïnter-
viewd over de mogelijkheden en 
ervaringen bij een ouder of part-
ner die vanwege dementie niet 
meer alleen kan zijn. Wie wel wil 
komen, maar geen vervoer heeft  
of het bezoek niet aan familie of 
vrienden wil vertellen, kan con-
tact met opnemen met de orga-
nisatie. Zij zullen dan trachten 
een anonieme oplossing te vin-
den. Men kan hiervoor bellen: 
06-29507734. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga naar het Alz-
heimer Café in Serviceflat Sans 
Souci. Adres: Sans Souci 113, 
Castricum van 19.30 tot 21.00 
uur. Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Aanmelding is niet nodig. Meer 
informatie? Werkgroep Alzhei-
mercafé is overdag bereikbaar 
onder tel.: 06-33631872. 

‘Ik wil mijn 
ouder/partner 
niet alleen 
laten. Wat nu?’

Raadsvergadering over 
‘Visie op Velsen 2025’
Velsen - Donderdagavond 
vond in de raadsvergadering 
een eerste debat plaats over 
de door het college van B&W 
voorgestelde Visie op Velsen 
2025, waarbij door het col-
lege inmiddels een voorkeur 
was uitgesproken voor de 
derde variant van de vier ge-
selecteerde versies, namelijk: 
‘Kennisrijk werken in Velsen’. 

Burgemeester Franc Weerwind 
begon met  een korte toelichting 
hoe deze vier visies uiteindelijk 
tot stand zijn gekomen. Vanaf 
september 2010 hebben private 
en maatschappelijke organisa-
ties, bedrijven en inwoners deel-
genomen aan de diverse bijeen-
komsten en tevens hebben, via 
het burgerpanel, ook nog 1715 
inwoners hun mening gegeven.
Op basis van al deze gegevens 
heeft het college uiteindelijk 
haar voorkeur uitgesproken voor 
de visie
‘Kennisrijk werken in Velsen’, 
omdat dit naar de mening van 
B&W de meest dynamische 
vooruitzichten biedt. Burge-
meester Weerwind onderbouw-
de  vervolgens deze keuze met 
een aantal argumenten: de door-
ontwikkeling van de huidige in-
frastructuur van Velsen, hoofd-
zakelijk gebaseerd op staal en 
vis, komt in deze visie het meest 

tot zijn recht, het Velsen van nu 
met een monocultuur moet naar 
een bredere diversiteit, IJmuiden 
kan vanuit deze visie groeien en 
biedt jongeren meer kansen en 
deze visie biedt een goed even-
wicht tussen wonen en werken.
Tijdens het daarop volgende de-
bat begonnen de meeste fracties 
met hun dank en waardering uit 
te spreken voor de wijze waarop 
het project ‘Visie op Velsen 2025’ 
door de gemeente en de daar-
bij betrokken ambtenaren is uit-
gevoerd. Zoals het in een goed 
werkende democratie betaamt, 
waren uiteraard niet alle fracties 
eensgezind in hun mening over 
de te volgen route. Een twee-
tal partijen vond zelfs alle voor-
gestelde visies niet realistisch 
waarbij de opmerking viel dat ‘de 
samenstellers waarschijnlijk in 
hoger sferen hebben verkeerd’.
Maar bij de uiteindelijke stem-
ming bleek het merendeel van 
de fracties het toch eens te zijn 
met de door het college voor-
gestelde uitgangspunt waarbij 
door enkele partijen nog voor-
stellen werden gedaan om en-
kele sterke punten uit de andere 
visies erbij te betrekken. Tijdens 
de volgende raadsvergadering, 
op 14 april, zal naar verwachting 
door de raad de definitieve keu-
ze worden gemaakt. (Joop Wa-
ijenberg)

Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is 
van noodzakelijke kosten die niet 
van het inkomen betaald kunnen 
worden. Het gaat om kosten die 
buiten het normale uitgavenpa-
troon vallen als gevolg van soci-
ale of medische omstandigheden. 
De bijzondere bijstand kan wor-
den gebruikt voor onder andere 
de eigen bijdrage tandartskosten, 
(mits u voldoende verzekerd bent 
voor de tandarts bij uw ziektekos-
tenverzekering), aanschaf van een 
bril, gehoorapparaat, meerkosten 
maaltijdvoorziening en een was-
machine. De Formulierenbriga-
de Velsen kan kijken of iemand in 
aanmerking komt voor de rege-
ling. Daarnaast helpen zij bij het 
invullen van het formulier. De For-
mulierenbrigade Velsen is geves-
tigd in Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg, gebouw De Del-
ta, Rijnstraat 2. Op werkdagen be-
reikbaar tussen 09.00 tot 17.00 uur 
op 088-8876900 en via formulie-
renbrigadevelsen@socius-md.nl. 
Bij mensen die graag hulp willen 
maar niet mobiel zijn komt de For-
mulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade
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Mirjam van Dijken wint loterij
Make-over in Winkel-
centrum Velserbroek
Velserbroek - Zo hysterisch als 
bij ‘Extreme Make-Over’ ging het 
er gelukkig niet aan toe, maar de 
Velserbroekse Mirjam van Dij-
ken onderging vorige week wel 
een complete metamorfose. Bij 
de trekking van de loterij tijdens 
het evenement ‘Tussen Kunst en 
Koe’ bleek zij de hoofdprijs te 
hebben gewonnen: een comple-
te make-over, aangeboden door 
de winkeliersvereniging van 
Winkelcentrum Velserbroek.
De winkeliers sponsorden het 
kunstzinnige evenement en had-
den een loterij georganiseerd om 
‘Tussen Kunst en Koe’ te promo-
ten. Mirjam kocht haar winnende 
lot bij Prominent Ruitersport. ,,Ik 
heb speciaal meegedaan voor 
de make-over”, zegt ze. ,,Toen 
ik afrekende en het lot inlever-
de maakte ik nog een geintje: 
die make-over ga ik even win-
nen.” Toch was ze stomverbaasd 
toen ze op 19 maart inderdaad 
de gelukkige winnares bleek te 
zijn: ,,Ik heb nog nooit wat ge-
wonnen.’’
Voor alles werd gezorgd door de 
winkeliers: een nieuwe coupe 
van kapper Hair In, een nieu-
we outfi t van Mode & Acces-
soires Ceriale en een make-up-
set van drogisterij DA. De winna-
res was gelukkig niet zenuwach-
tig, of bang voor een gekke kleur 
in haar haar. ,,Ik ben zelf zesen-
half jaar kapper geweest,” vertelt 
Mirjam, ,,dus ik heb alle kleuren 
van de regenboog gehad. Maar 
andere kant is het nu wel lang, 
dus het is ook wel zonde om het 
nu weer af te knippen.’’

De prijswinnares had van te-
voren al even overlegd met het 
team van Hair In over wat ze in 
gedachten had. ,,Ik kom hier zelf 
altijd, dus ik weet dat ik in goe-
de handen ben”, zegt ze lachend. 
,,De meiden doen ook allerlei 
cursussen, dus die weten er al-
les van.” Voor haar nieuwe out-
fi t was ze een paar dagen eer-
der al bij Ceriale geweest. ,,De 
verkoopster, Bianca, heeft even 
goed de tijd voor me genomen. 
Dus wij hebben ons wel een paar 
uurtjes vermaakt!”
Bij de Hair In kozen Mirjam en 
haar vaste kapster Donna uitein-
delijk voor een blonde bob, met 
subtiel nog wat rode en bruine 
accenten erdoor. Met het team 
van Ceriale koos Mirjam voor 
kleding met lichte kleuren. De 
basis van haar outfi t is een zand-
kleurig jurkje met een stijlvol-
le strook glimmers aan de voor-
kant. Aangevuld met een witte 
legging en een schitterend wit 
colbertje is deze Velserbroek-
se klaar om langs de terrasjes te 
fl aneren.
De prijswinnares is erg tevreden 
over hoe de make-over is uitge-
pakt. ,,Het is precies zoals ik me 
had voorgesteld. Ik vind het heel 
leuk geworden”, zegt ze tevre-
den. Er is maar liefst twintig cen-
timeter van haar haar af, maar 
gezien het resultaat had Mirjam 
daar weinig moeite mee. Ze be-
dankt de winkeliers dan ook uit-
voerig voor haar prijs. ,,Iedereen 
is erg gastvrij en vriendelijk, dus 
ik wil ze graag bedanken voor 
hun goede service.”

Driehuis - De politie kreeg vo-
rige week donderdagavond even 
voor 20.00 uur een melding bin-
nen dat er zojuist een poging 
diefstal had plaatsgevonden aan 
de Driehuizerkerkweg. Twee jon-
gens zouden een meisje gepro-
beerd hebben te bestelen, wat 
niet gelukt is. Meerdere politie-
mensen zochten in de omgeving 
naar het tweetal en dankzij een 
duidelijk signalement, konden 
zij even later worden aangehou-
den in de omgeving. Het twee-
tal, 15 en 16 jaar en woonach-
tig in Driehuis, zijn overgebracht 
naar een politiebureau, waar zij 
zijn ingesloten voor verhoor.

Jongens aan-
gehouden na 
poging diefstal

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. Vrijdag 8 april: to-
matensoep, worteltjes/doperw-
ten met gebakken vis, dubbelvla 
toe. Woensdag 13 april: groente-
soep, spitskook met cordon bleu 
en chocoladevla. Vrijdag 15 april: 
Chinese tomatensoep, witlof met 
kaas, varkensfi le en bitterkoek-
jesvla toe. 2 Dagen van te voren 
opgeven. Kosten 6 euro.
Nordic Walking training, start 
maandag 4 april vanuit Wijk-
steunpunt Zeewijk. Van 10.00 tot 
11.00 uur voor beginners, en van 
14.00 tot 15.00 uur voor gevor-
derden. 
Paaskien, woensdag 13 april. 
Kaartverkoop start maandag 4 
april.
Paasbrunch, maandag 25 april 
vanaf 11.00 uur. Aansluitend een 
optreden van Jan Zwanenburg. 
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. 
Kosten 2,-incl. koffi e/thee. 
Legpuzzel ruilbeurs, eerste 
woensdagmiddag van de oneven 
maanden.
Wii 2 op maandag van 16.00-
17.00 uur en woensdag- en don-
derdagmiddag vanaf 15.00 uur. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op al-
le middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdagmid-
dag van 14.30 tot ca. 16.00 uur.
Internetsoos elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel, vrijdag 15 april: len-
te-ui soep, koud vlees, witlof, 
aardappelen en bavaroise met 
slagroom toe. Aanmelden maan-
dag 11 april tussen 11.00-12.00 
uur. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
6,-.
Muzikaal optreden zondagin-
loop van 11.30 tot ca. 12.30 uur. 
Toegang gratis.

Paas kienavond, vrijdag 15 
april. Aanvang 19.30 uur.
Voorjaars modeshow, donder-
dag 21 april. Aanvang 10.00 uur. 
Aansluitend tot ca. 15.00 uur ver-
koop. Toegang gratis.
Paas-in, maandag 25 april. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang 8,-. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar het het 
buffet.

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.
Frontoffi ce 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.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 

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

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.
5-Daagse reis naar Vianden, 
Luxemburg. Van 16 tot en met 
20 mei. Kosten 310,- p.p., toe-
slag 1-pers. kamer 50,-. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Aan-
melden via Lydia v/d Tuin, 023-
5381221 of Fred Bruinooge, 023-
5372347.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

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

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Bingomiddag, 14 april om 13.30 
uur. Toegang 1,50. Kaarten via: 
023-5378908/023-5396962.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Susan Visser
in ‘Dat Smoel’
Velen - Opzienbarende ster in 
het beklemmende toneelstuk 
van het Nationale Toneel is ac-
trice Susan Visser, die bij het 
grote publiek tv-roem verwierf 
als ‘Gooische Vrouw’. Op vrijdag 
22 april (20.15 uur) is dit beju-
belde familiedrama in de Stads-
schouwburg Velsen te zien. Te-
genspeler van Susan Visser is 
de van de serie ‘SpangaS’ be-
kende Tim Murck. In haar veel-
zijdige carrière heeft Susan Vis-
ser altijd grote televisiesucces-
sen afgewisseld met prachti-
ge rollen op het toneel. Het gro-
te publiek kent haar vooral als 
Dirkje uit ‘In de Vlaamsche pot’ 
en Anouk in de televisie- en bi-
oscoophit ‘Gooische Vrouwen’. 
De actrice komt nu naar Vel-
sen met een toneelstuk dat vo-
rig jaar insloeg als een thea-
terbom. Susan Visser vindt het 
heerlijk om komische rollen af 
te wisselen met een iets zwaar-
der toneelstuk waarbij ook re-
gelmatig hard gelachen wordt. 
Met Tim Murck (‘SpangaS’, ‘Ro-
meo over Julia’) zet zij in het lo-
vend ontvangen ‘Dat Smoel’ van 
Het Nationale Toneel een hui-
veringwekkende moeder-zoon-
relatie neer. De voorstellingen 
van het Nationale Toneel vallen 
in de smaak bij het publiek. Na-
dat eerder de voorstelling ‘Faust’ 
werd genomineerd voor de To-
neel Publieksprijs, is nu ook ‘Dat 
Smoel’ goed genoeg bevonden 
door het publiek voor een nomi-
natie. Dit betekent dat het pu-
bliek de voorstelling waardeert 
met een gemiddeld cijfer dat 
hoger is dan een 8,2! In septem-
ber wordt tijdens het Gala van 
het Nederlands Theater bekend 
welke productie dit jaar de pu-
blieksfavoriet is. Een stem uit-
brengen kan via de website 
www.toneelpublieksprijs.nl. De 
toegang bedraagt 16,25 euro, 
inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel.efoon 0255-
515789.

Haarlem - Een 38-jarige auto-
mobilist uit Warmenhuizen werd 
door de videosurveillanten van 
Zaanstreek-Waterland op de A9 
aan de kant gezet, nadat hij meer 
dan 48 km/uur te hard had ge-
reden. Door zijn hoge snelheid 
had hij direct de aandacht ge-

trokken van de videosurveillan-
ten. Zij zetten hem aan de kant 
en stelden hem in de gelegen-
heid om de beelden terug te zien 
van de snelheidsmeting, die zij 
even daarvoor hadden gemaakt. 
Tegen de man is proces verbaal 
opgemaakt.

Met 48 km/uur 
overschrijding over A9
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Van der Vlugt Amstel-
veen opent haar deuren
Regio - Op 8 april opent Van 
der Vlugt/Select Windows een 
gloednieuwe showroom in Am-
stelveen. Vanaf die dag kunnen 
klanten ook daar terecht voor de 
beste kunststof kozijnen, dak-
kapellen, veranda’s en nog veel 
meer.
Van der Vlugt Amstelveen biedt 
kunststof kozijnen op maat en in 
liefst 80 kleuren. ,,Of u nu in een 
jaren ’30 woning woont, in een 
boerderij of in een huis van de 
afgelopen decennia, wij kunnen 
altijd een kozijn leveren dat past 
in de stijl van uw woning’’, vertelt 
een medewerker van de nieuwe 
showroom. 
,,Ook afwijkende afmetingen 
zijn geen enkel probleem, om-
dat wij alles op maat maken. 
Wij zijn dealer van Select Win-
dows, een grote leverancier met 
een eigen hypermoderne fa-
briek, die alleen de beste profie-
len van Schüco gebruikt. En bin-
nenkort zijn kozijnen met de zo-
genaamde hout verbindingslook 

leverbaar, waardoor een kunst-
stof kozijn niet van een houten 
kozijn is te onderscheiden. Be-
halve dan de vele voordelen van 
kunststof kozijnen, want die blij-
ven uiteraard.’’
Maar Van der Vlugt Amstelveen/
Select Windows biedt meer dan 
kozijnen. ,,Wilt u uw woning 
nog beter isoleren dan kun-
nen wij het isolatieglas leveren. 
Of heeft u meer ruimte nodig in 
huis? Kom dan eens kijken in de 
showroom naar onze dakkapel-
len. Ook voor een veranda, ser-
re, balkonbeglazing, voordeuren, 
garagedeuren en luifels bent u 
bij ons aan het juiste adres.’’
Uw woning verbeteren, vergro-
ten of verfraaien? Kom dan naar 
Van der Vlugt Amstelveen/Se-
lect Windows aan de Dorps-
straat 35 in Amstelveen, telefoon 
020-6405166 of in Haarlem aan 
de Vondelweg 540, 2026 BH, te-
lefoon 023-5382277. Tot 1 juli 
2011 betaalt u slechts 6 procent 
BTW over de montagekosten. 

Re-enactment: historie 
uitgebeeld op Forteiland
IJmuiden - Komend weekein-
de gaat het gebeuren op For-
teiland. Dan wordt voor de 
tweede keer een re-enact-
ment georganiseerd. Re-en-
actment wil zeggen dat er 
door groepen vrijwilligers his-
torische gebeurtenissen wor-
den uitgebeeld of nagespeeld. 
In 2010 vond voor het eerst 
een dergelijk evenement 
plaats en gezien de belang-
stelling destijds werd door de 
betrokken organisaties voor 
een herhaling gekozen.

Talloze activiteiten zullen zowel 
op als rond het eiland plaats-
vinden waaronder kanonschie-
ten met buskruit, carbidschie-
ten, theater en demonstraties 
door een exercitie team. Acteurs 
van Nederland Neutraal, Neder-
land Paraat, Der Windhund, Pe-
loton 48 en de Dames en He-
ren van Toen zullen aanwezig zijn 
om tijden van toen te laten her-
leven. Door Nederland Neutraal 
zal bijvoorbeeld het soldatenle-
ven worden uitgebeeld, in bijpas-
sende uniformen, zoals dat in be-
gin 1900 gebruikelijk was.
Zaterdagmiddag kan er mee 
worden gegeten met de soldaten 
die het voor die periode gang-
bare menu: rats, kuch en bo-
nen krijgen voorgeschoteld. Te-
vens vindt er zaterdagavond een 
dertiger jaren bal plaats met mi-
litairen in galatenue, waar de be-
zoekers  aan mee mogen doen. 
In de Pantserzaal van het fort zal 
de reizende fototentoonstelling 
‘Kinderen van het Verzet 1940-

1945’ te zien zijn. Ook zal de film 
‘Bevrijding van IJmuiden’ doorlo-
pend worden gedraaid.
John van Opijnen en Peter Her-
weijer, al jaren vaste gidsen op 
het eiland, raken niet uitver-
teld over de activiteiten die alle-
maal zijn georganiseerd en over 
de voorbereidingen die hebben 
moeten plaatsvinden om dit fes-
tijn mogelijk te kunnen maken. 
John zegt: ,,Gelukkig hadden we 
het draaiboek nog van de vori-
ge keer, dat we voor een groot 
gedeelte hebben kunnen ge-
bruiken. Maar afgezien daarvan 
moeten er ontzettend veel zaken 
geregeld worden. Weet je, dat we 
dit weekend met 150 vrijwilligers 
in de weer zijn om dit evenement 
in goede banen te leiden? En dat 
ook hulpdiensten zoals de Red-
dingsbrigade en de Ambulance-
dienst op en om het eiland gere-
geld moeten worden?”
Het programma start zaterdag-
middag om 14.00 uur met het 
Appèl voor de officiële ope-
ning en wordt zaterdagavond 
om 21.30 afgesloten. Zondag-
ochtend om 11.00 uur wordt be-
gonnen met de verschillende re-
enactment groepen waarna om 
17.00 uur dit weekeinde wordt af-
gesloten.
De aan- en afvaarten zullen de-
ze dagen weer plaatsvinden met 
de Koningin Emma zowel van 
de Kop van de Haven als van 
de Noordpier. Telefonisch reser-
veren kan via: 0255-511676. Zie 
ook www.ijmuidenserondvaart.
nl en www.fortijmuiden.nl. (Joop 
Waijenberg)

Ken elkaar
Velsen - In het middelbaar on-
derwijs  zijn er af en toe bijzonde-
re projecten. Eén daarvan is zeker 
het ‘Ken Elkaar-project’ dat door 
een aantal 4 havo, 4 vwo en 4 gym 
leerlingen wordt uitgevoerd in het 
kader van hun maatschappelijke 
stage. In dit stageproject  trekken 
leerlingen van het Vellesan Colle-
ge en het gymnasium Felisenum  
acht weken lang op met leerlin-
gen met een verstandelijke be-
perking.
Vanaf 2012 moeten leerlingen 
in het voortgezet onderwijs een 
maatschappelijke stage lopen. 
Zo moeten ze een bijdrage le-
veren aan de maatschappij door 
bij een instelling, vereniging of 
maatschappelijke organisatie on-
betaald vrijwilligerswerk te doen. 
Uit een samenwerking tussen de 
stichting MEE (een organisatie 
die gehandicapten ondersteunt) 
het speciaal onderwijs en het Vel-
lesan College kwam het project 
‘Ken Elkaar’ voort. Dit wordt uit-
gevoerd door  de Zevensprong, 
een school voor speciaal onder-
wijs, het Vellesan College en het 
gymnasium Felisenum.
Doel is dat leerlingen met én zon-
der verstandelijke beperking el-
kaars school, elkaars wereld, el-
kaar leven leren kennen. In duo’s 
gingen de leerlingen van de twee 
scholen voor voortgezet onder-
wijs en de leerlingen van de Ze-
vensprong allerlei activiteiten on-
dernemen. Zo hebben ze geza-
menlijk een dierbare-dingen-
doosje gemaakt om elkaar beter 
te leren kennen. De duo’s maak-
ten schilderijen die worden ten-
toongesteld in een aantal verzor-
gingshuizen en ze bakten koek-
jes voor de voedselbank. Hoog-
tepunt was voor velen de frisbee 
workshop die ze deden. Van el-
ke activiteit werd een weblog bij-
gehouden. Vorig week werd het 
project afgesloten met een fees-
telijke workshop drummen van de 
entertainers van emmerNemmer.
De Ken Elkaar stage is een uniek 
project omdat leerlingen ervarin-
gen opdeden die ze nergens an-
ders zouden krijgen. De wereld 
van de ‘gewone’ scholier en de 
verstandelijk beperkte scholier 
heeft weinig raakvlakken. Met dit 
project keken ze echt bij elkaar in 
de keuken en leerden elkaar ke-
nen. En de leerlingen vonden de-
ze maatschappelijke stage enig. 
Ze hebben er opeens een vriend-
je of vriendinnetje bij.

Actiegroep ‘Wij zijn
de thuiszorg-IJmond’
Velsen - Woensdag 30 maart 
heeft een eerste overleg plaats-
gevonden van de actiegroep 
‘Wij zijn de thuiszorg–IJmond’. 
De thuiszorgmedewerksters 
van Viva Zorggroep voeren al 
sinds begin januari actie tegen 
de dreigende loonsverlaging en 
ontslag, en vóór duurzame ze-
kerheid voor werkneemsters en 
cliënten van de thuiszorg.
De groep uit de IJmond maakt 
onderdeel uit van de actiegroep 
in Haarlem met dezelfde naam. 
Daar wordt de actie samen met 
de ABVA KABO FNV gecoördi-
neerd. Samen zullen zij een sig-
naal sturen aan het UWV, in re-
actie op het door de Viva ge-
vraagde collectief ontslag. De 
actiegroepen gaan prominen-
ten benaderen en denken na 
over directe acties.
De actiegroep in de IJmond 
gaat nu de eigen gelederen or-

ganiseren om alle met ontslag 
en loonsverlaging bedreigde 
collega’s te informeren over en 
te betrekken bij de strijd voor 
een goede thuiszorg. Woord-
voerster Anneke Emmelot roept 
al haar collega’s op om contact 
op te nemen via wijzijndethuis-
zorgijmond@gmail.com.
De actiegroep zal zich ook gaan 
bemoeien met de lokale poli-
tiek. Emmelot: ,,We gaan daar 
de wijd verbreide misvatting 
de wereld uit helpen, dat thuis-
zorg niet meer is dan schoon-
maakwerk. Het is zorg! En dat 
is ook wat het merendeel van 
de cliënten hartstikke hard no-
dig heeft. Daarop kan niet meer 
bezuinigd worden zonder dat 
werkgevers onze CAO-afspra-
ken moeten schenden, door 
bijvoorbeeld de belangrijke sig-
naleringsfunctie niet langer te 
vergoeden.’’

Drukke tijden voor 
Seniorenkoor Vitaal
Velsen - Er breken drukke tijden 
aan voor het Velser Seniorenkoor 
‘Vitaal’. Op 14 april treden zij ’s 
avonds op in het Medisch Cen-
trum Alkmaar. De repetities voor 
dit optreden zijn al weken in vol-
le gang. Op zondag 17 april ge-
ven zij, samen met Harmonieka-
pel Oud Goud, een koffieconcert 
in de Naaldkerk in Santpoort-

Noord. Aanvang 12.30 uur. En 
na alle drukte van concerten ge-
ven staat een verhuizing voor de 
deur. Aangezien De Delta in de 
Rijnstraat wordt gesloten, gaat 
het Velser Seniorenkoor Vitaal 
vanaf 4 mei repeteren in nieuw-
Velserduin aan de Scheldestraat. 
De repetitietijden zijn woensdag-
ochtend van 9.45 tot 11.45 uur.
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Oproep voor basisscholieren

Maatschappelijke stage
SWV - Op dinsdag 3 mei (in 
de meivakantie) organiseert de 
Hartekamp Groep een sportdag 
genaamd ‘Samen Sterk’. Hier 
kunnen 75 kinderen met een 
lichamelijke of verstandelijke 
beperking samen met 75 leer-
lingen uit groepen 7 en 8 van 
verschillende basisscholen al-
lerlei sporten en spellen doen. 

De kinderen leren bijvoorbeeld 
bepaalde judotechnieken of 
hoe rolstoelbadminton werkt. 

Deze dag zal plaatsvinden op 
het terrein van voetbalclub OG 
in Haarlem-Noord. 

De organisatie heeft de hulp 
van 25 gemotiveerde leerlin-
gen nodig om op deze dag te 
helpen met opbouwen, klaar-
zetten, spellen begeleiden en 
opruimen. Je kunt kiezen of je 
de hele dag komt helpen (zo’n 
10 uur) of alleen de ochtend of 
middag (5 uur). Voor alle leer-
lingen uit de bovenbouw die 

denken dat ze dit schooljaar 
niet aan de voorgeschreven 30 
uur komen, of voor diegenen 
die wel wat extra uurtjes wil-
len maken: meld je aan! Het is 
een leuke en nuttige besteding 
van een klein deel van je mei-
vakantie. 

Mail je naam, telefoonnummer, 
leeftijd en wanneer je wilt ko-
men: hele dag, ochtend of mid-
dag naar mas@welzijnvelsen.
nl.

De Brulboei - Kom Salsa dan-
sen in IJmuiden. Salsavrienden 
laat je de sfeer van Salsadan-
sen ervaren en geeft je de mo-
gelijkheid om het zelf te probe-
ren. Gratis proefles op dinsdag 
12 april van 19.00 tot 19.45 uur. 
Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
weg 166, 1975 BJ IJmuiden. Je 
bent van harte welkom op on-
ze gezellige locatie, alleen of met 
je partner. Meer weten? Bel 06-
83798101.

Salsa dansen

De Mel - Buurtcentrum de Mel 
aan de Wijkermeerweg 1 in Vel-
sen-Noord houdt zondag 10 
april van 11.00 tot 15.00 uur een 
rommelmarkt. Entree tot de rom-
melmarkt is gratis. Tafels voor 
de volgende rommelmarkt op 10 
april zijn voor 2,50 euro te reser-
veren. Meer weten? Bel 0251-
210050.

Rommelmarkt 
in De Mel

De Dwarsligger - In het voor-
jaar van het buitenleven genie-
ten op de fiets? Dat kan nu van-
uit de Dwarsligger! Vanaf 18 april 
start er elke maandag om 13.00 
uur een groep vanuit het buurt-
centrum. Vanaf de Planetenweg 
zal er een fietsroute gevolgd 
worden tot ongeveer 16.00 uur. 
Wat kleingeld meenemen is aan 
te raden voor een koffiepauze en 
eventueel een duinkaart. Graag 
van tevoren inschrijven (gratis). 
Meer weten? Bel:0255-512725

Fietstochten

De Dwarsligger - Zin om je uit 
te leven na een lange school-
dag? Dat kan bij de Spelletjespa-
rade in de Dwarsligger als je tus-
sen de 6 en 12 jaar bent. Elke 
donderdag wordt van 16.15 tot 
17.45 uur de grote zaal omgeto-
verd tot een paradijs voor kin-
deren waar zij kunnen voetbal-
len, trefballen, tikkertje spelen 
en ga zo maar door. Inschrijven 
is niet nodig. Kosten zijn 1 euro 
per keer. Meer weten? Bel 0255-
512725.

Spelletjes
parade

De Brulboei - Buurthuis De 
Brulboei organiseert de filma-
vond voor vrouwen deze maand 
op woensdag 13 april.Te zien zal 
zijn The Family Stone. De zaken-
vrouw Meredith Morton uit Man-
hattan gaat voor het eerst de fa-
milie van haar vriend ontmoeten. 
Meredith ziet er erg tegenop, en 
terecht, zal blijken. Zij valt niet in 
de smaak bij de uitbundige fami-
lie. De entree is 2 euro. De film 
start om 20.00 uur. Mannen zijn 
natuurlijk ook welkom! Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - De alom beken-
de voorjaarsrommelmarkt van 
Buurthuis de Brulboei is in aan-
tocht! Op zondag 17 april van-
af 10.00 uur kunt u weer heer-
lijk rondkijken en leuke, mooie 
of handige spulletjes kopen. Wilt 
u zelf met spulletjes staan dan 
huurt u een tafel voor 3,50 euro. 
De inschrijving start a.s. maan-
dag 4 april om 9.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Inschrijven 
Rommelmarkt

De Spil/De Brulboei - Op dins-
dag 3 mei gaan Buurtcentra de 
Spil en de Brulboei naar Duinrell! 
Kaartjes kosten 10 euro, en zijn 
te koop in de twee buurtcentra 
vanaf 4 april. Dit is inclusief ver-
voer en entree. Als je mee wilt, 
koop dan snel een kaartje, want 
vol is vol. Op woensdag 4 mei or-
ganiseert de Spil een creatieve 
middag met ijzerdraadpoppetjes 
en robotten maken van resthout 
en nog veel meer. De prijs hier-
voor is slechts 5 euro. Dit is in-
clusief een patatje, een kroket of 
een frikadel en twee glaasjes li-
monade. Kaartjes zijn te koop in 
de Spil. Meer weten? Bel 0255-
510186 of mail naar samantha-
meinen@buurtcentrumdespil.nl.

Activiteiten
in meivakantie

De Spil - Het bestaat nog: 
stijl- en vrijdansen op mooie, 
nostalgische muziek. In de 
grote zaal van Buurtcentrum 
de Spil kunt u zwieren en 
zwaaien op zaterdag 9 april 

van 19.30 tot middernacht. 
Nieuw is dat u zelf uw favo-
riete muziek mee kunt ne-
men! Gastheer Bob Mulder 
zal dat graag voor u draaien. 
De entreeprijs voor deze leu-

ke dansavond is 2,75 euro per 
persoon. Gezelligheid is gega-
randeerd met mooie muziek 
en feestelijke hapjes. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Vrijdansen in De Spil

De Spil - Op dinsdag 12 april 
start de fietsclub van de Spil 
weer. Bij mooi weer wordt een 
prachtige fietstocht in de om-
geving gemaakt tussen 10.00 en 
12.30 uur. De eerste keer wordt 
gestart bij de Spil en alle deelne-
mers krijgen dan een gratis kop-
je koffie of thee. Meer weten? 
Bel: 0255-510186

Fietsclub

Buurtbemiddeling
SWV - Het mooie weer komt er aan, deuren en 
ramen blijven langer open waardoor de omge-
vingsgeluiden ook beter te horen zijn. Om de sfeer 
gezellig te houden proberen we rekening met el-
kaar te houden, door bijvoorbeeld muziek niet te 
hard te zetten en elkaar aan te spreken als er irri-
taties zijn. Mocht u nu toch overlast blijven erva-

ren, dan kunt u (nadat u de buren eerst zelf heeft 
aangesproken) altijd Buurtbemiddeling bellen. 
De bemiddelaars kunnen u helpen om er samen 
met uw buren weer uit te komen. Meer weten? 
Bel 0255-548520 (Suleika van Holland) of kijk op 
www.buurtbemiddelingvelsen.nl.

Vrijwilligershuldiging
SWV - Woensdag 20 april wor-
den de vrijwilligers van Stichting 
Welzijn Velsen in het zonnetje ge-
zet. De stichting organiseert in 
samenwerking met de gemeente 
haar eigen lintjesregen, de zoge-
naamde vrijwilligershuldiging, in 
de burgerzaal van het gemeen-
tehuis. De vrijwilligershuldiging is 
de eerste speciale festiviteit van 
dit jaar om vrijwilligerswerk on-
der de aandacht te brengen. Het 
jaar 2011 is het Europees jaar 
van vrijwilligerswerk en natuur-
lijk besteden vrijwilligersorgani-
saties daar veel aandacht aan. 
Tijdens de vrijwilligershuldiging 
worden vrijwilligers op een fees-
telijke en bijzondere manier ont-
vangen. De rode loper wordt voor 
hen uitgelegd en tijdens het of-
ficiële gedeelte wordt benadrukt 
waarom vrijwilligers een belang-

rijke rol spelen in Velsen. Na af-
loop van de festiviteit ontvangt 
iedere vrijwilliger een aandenken 
met een persoonlijke noot. Bijna 
200 vrijwilligers hebben zich aan-
gemeld en kunnen zich verheu-
gen op een leuke middag. Lezers 

die ook graag vrijwilligerswerk 
willen doen om bijvoorbeeld on-
der de mensen te komen, kunnen 
binnenlopen bij het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk aan Plein 1945 
in IJmuiden om de mogelijkhe-
den te bekijken.
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Stadsschouwburg Velsen
Nieuw: Piet Piraat 
krijgt eigen radioshow
Velsen - Piet Piraat krijgt eigen 
radioshow in nieuwe Piet Piraat 
theatervoorstelling ‘Radio de 
Scheve Schuit’ en neemt voor le-
zers van de Jutter/de Hofgeest 
bovendien een cadeautje mee!
Hijs de zeilen, licht het anker 
en spits vooral je oren, want in 
de nieuwe interactieve voorstel-
ling van de bekende televisiepi-
raat zit je samen met Piet Piraat 
en zijn kornuiten live in een ra-
dio-uitzending! Piet Piraat to-
vert samen met Berend, Stien en 
Steven De Scheve Schuit om tot 
een radiostation: Radio De Sche-
ve Schuit, de enige echte pira-
tenzender! Op zaterdag 23 april 
(13.00 en 15.15 uur) is de nieu-
we show te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. De voorstel-
ling is voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Speciaal voor lezers van de Jut-
ter die de voorstelling bezoeken 
neemt Piet Piraat een cadeau-
tje mee. Tegen inlevering van de 
bon uit deze Jutter kunnen le-
zers bij de merchandisingstand 
van de voorstelling een Piet Pi-
raat cadeautje ophalen.
De Scheve Schuit ligt rustig aan 
de kade, maar de piraten zijn 
door het dolle heen! Steven heeft 
een radio in elkaar geknutseld 

en de maatjes staan te pope-
len om eraan te beginnen. Wan-
neer er op de radio een wed-
strijd wordt georganiseerd waar-
bij een luisteraar een reis kan 
winnen, zetten alle piraten hun 
best beentje voor. Uiteindelijk 
valt Stien in de prijzen. Ze is wat 
triest dat ze zonder haar maatjes 
op reis moet, maar dankzij de ra-
dio zijn ze nooit ver weg. Onder-
tussen beleven Piet Piraat, Be-
rend en Stil de tijd van hun le-
ven tijdens het maken van hun 
radioprogrammas. Maar dan 
maakt Berend de radio kapot 
en rent verdrietig weg. Piet Pi-
raat en zijn kornuiten kunnen nu 
geen radio meer maken! En het 
ergste is… er is storm op komst! 
Zal de Scheve Schuit de storm 
doorstaan? Slagen Piet en Ste-
ven erin om de radio terug aan 
de praat te krijgen en Stien te 
verwittigen over de storm? Vin-
den de maatjes Berend ooit nog 
terug? Maak het allemaal mee 
tijdens de splinternieuwe Piet Pi-
raat show.
Prijs: 17,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Lezersactie
Tegen inlevering van deze originele bon ontvangt u tijdens de show 
van Piet Piraat bij de merchandisestand GRATIS één zonnescherm 

van Piet Piraat! Op=op! De bon is niet inwisselbaar voor con-
tant geld en niet geldig i.c.m. andere acties. De bon kan alleen 

ingeleverd worden door bezoekers met een toegangskaart voor de 
voorstelling “Radio de Scheve Schuit” op zaterdag 23 april in de 

Stadschouwburg Velsen.
Reserveren: tel. 0255 – 51 5789 

of www.stadsschouwburgvelsen.nl

Radio de Scheve Schuit

!
!!

!

Twee dagen na de brute overval 
was ik samen met mijn vrouw in 
de juwelierszaak Ris in IJmuiden. 
Ik stapte er naar binnen met zo’n 
gevoel van: ‘Hier heeft die af-
schuwelijke overval plaatsgevon-
den’. Wat mij direct opviel waren 
de tientallen vazen gevuld met 
bloemen en kaarten met steun-
betuigingen, en de positieve in-
stelling van Ingrid en Pieter Ris 
en het overige personeel in de 
winkel. Klanten en winkeliers 
die kwamen binnenlopen riepen 
spontaan: ‘IJmuiden staat ach-
ter jullie hoor’. Kippenvel kreeg 
ik van het verhaal wat eigena-
resse Ingrid Ris mij vertelde over 
hoe ze haar man Luuk ernstig 
hadden verwond. Met een koe-
voet hadden ze zo hard gesla-
gen dat zijn kuit en scheenbeen 
gebroken waren. Na een zware 

operatie ligt Luuk nog in het zie-
kenhuis. De overvallers hadden 
met een alarmpistool of wapen 
met losse flodders van dicht-
bij op zijn borst geschoten en op 
het gezicht van zijn broer Pie-
ter Ris. Wat bezielt mensen die je 
zoiets aandoen? Het is toch af-
schuwelijk dat er mensen zijn die 
je op zo’n brute wijze overvallen 
en je een stuk levenswerk wil-
len afpakken. Het is op het mo-
ment dagelijkse kost. Overval-
len op juweliers die op een net-
te wijze hun brood proberen te 
verdienen. Nu weer in IJmuiden. 
Ik hoop voor Juwelier Ris dat de 
daders gepakt zullen worden en 
dat ze de veroordeeld worden tot 
strenge straffen. Chapeau voor 
jullie positieve instelling!

Frans Looij, Velserbroek

Let’s Dance Velsen krijgt 
iedereen aan het dansen
IJmuiden – Vorige week donder-
dag werd in de burgerzaal van 
het stadhuis de aftrap gegeven 
van Let’s Dance Velsen. Dit festi-
val werd georganiseerd door het 
Witte Theater, Kunstencentrum 
Velsen en de Stadsschouwburg. 
,,En dat ging in opperste har-
monie’’, zegt Dirk Out, directeur 
van het Kunstencentrum. ,,Dit 
is een bijzonder festival en heel 
breed van opzet. Van klassiek tot 
hip hop, voor jong en oud.’’ Out 
vraagt: ,,Is dans belangrijk?’’ Hij 
geeft zelf het antwoord: ,,Ja, want 
dans is onderdeel van kunst. En 
dat geeft een meerwaarde aan 
het leven.’’ Nadat hij het dans-
festival officieel voor geopend 
heeft verklaard, kondigt hij bur-
gemeester Franc Weerwind aan: 
,,En dan geef ik nu het woord aan 
de prima ballerina.’’
,,Grandioos dat dit kan in de bur-
gerzaal, het hoort hier ook’’, aldus 
Weerwind. ,,Kunst brengt men-
sen bij elkaar door het uiten van 
emotie. Mensen leren elkaar be-
ter kennen en waarderen.’’ Hier-
na werd er gedanst door de één 
na jongste balletgroep van het 
Kunstencentrum, onder bege-
leiding van Eva Nieboer. Brit (9) 
staat voor de groep en doet al-
les voor. De kleintjes houden 
haar angstvallig in de gaten. Met 
sierlijke armbewegingen maken 
ze mooie pirouettes. De burge-
meester voegt zich nog even bij 
de dansgroep, maar als zij door 
de zaal gaan rennen, besluit hij 

ze maar niet te volgen. ,,Het was 
heel leuk om voor de burgemees-
ter te dansen’’, zegt Floor (bijna 
6) na afloop. ,,Het was wel een 
beetje spannend, maar het was 
niet eng of zo.’’ Vrijdag was in de 
schouwburg het klassieke Zwa-
nenmeer te zien. De voorstelling 
van Don’t Hit Mama, zaterdag in 
het Witte Theater, was van een 
heel ander kaliber. De zittribune 
is weg, de hele zaal is een groot 
podium en de dansers staan al 
te swingen als het publiek bin-
nenkomt. Soms lijkt het of de 
dansers wat voor zichzelf staan 
te doen, dan opeens maakt de 
groep één vloeiende beweging 
of ze bevriezen, stoppen plotse-
ling in een beweging. Het is heel 
dynamisch. Al gauw doen de be-
zoekers mee, op het laatst staat 
bijna iedereen te dansen. Let’s 
Dance Velsen werd hier waarge-
maakt. Naast verschillende dans-
voorstellingen waren er ook al-
lerlei activiteiten buiten. Op het 
Marktplein was een zogenaamde 
flashmob, een groep die plotse-
ling bij elkaar komt, gaat dansen 
en dan weer weg gaat. Zondag-
middag werd voor de deur van 
de schouwburg de Zumba ge-
danst en verschillende scholen 
bezochten de demolessen in het 
Kunstencentrum. Op woensdag, 
de laatste dag van het festival, 
keek de organisatie tevreden te-
rug op een geslaagd festival. Vol-
gend jaar weer: Let’s Dance Vel-
sen is een blijvertje. (Carla Zwart)

Alle woningen 
De Vreede 
verkocht
IJmuiden - AWV Eigen Haard 
heeft alle woningen in appar-
tementengebouw De Vreede in 
Oud IJmuiden verkocht. Het ap-
partementgebouw dat tegenover 
hotel-restaurant Augusta ver-
rijst, wordt naar verwachting in 
juni/juli opgeleverd. De Vreede  
bestaat uit zowel koopwoningen 
als huurwoningen.  Ook de huur-
woningen zijn allemaal verhuurd.
De 14 koopwoningen in De 
Vreede zijn zogenaamde Koop-
garantwoningen. 
Met de Koopgarant regeling 
krijgt de koper korting waar-
door hij minder hypotheeklasten 
heeft. De Koopgarant koper is 
volledig eigenaar van de woning 
met alle voordelen en verplich-
tingen. De terugkoopgarantie 
verzekert de koper van een snel-
le verkoop bij verhuizing. AWV 
Eigen Haard koopt de woning 
dan namelijk terug. Bij toekom-
stige verkoop wordt de waar-
deontwikkeling gedeeld tussen 
verkoper en AWV Eigen Haard. 
Koopgarant maakt een koopwo-
ning voor mensen met een be-
perkt budget bereikbaar.
Directeur Peter van Ling is erg 
tevreden met de verkoop. ,,Dit 
is het eerste nieuwbouwpro-
ject in het ‘Nieuwe Oud IJmui-
den’, dan is het natuurlijk fan-
tastisch als daar veel belangstel-
ling voor blijkt te zijn”, zegt hij. 
,,Het is goed voor Oud IJmuiden 
dat het eerste project binnenkort 
wordt  opgeleverd. Mensen kun-
nen dan zien, hoe mooi het gaat 
worden in Oud IJmuiden”, aldus 
Peter van Ling.
In de tweede helft van dit jaar 
wordt naast De Vreede, het mar-
kante gebouw De Vrijheit opge-
leverd. Van de 37 koopwoningen 
zijn daar zijn nog slechts twee 
vrije sector koopappartemen-
ten beschikbaar. Ook is AWV Ei-
gen Haard gestart met de ver-
koop van tien eengezinswonin-
gen en twee stadswoningen in 
De Voorwaarts in Oud IJmuiden 
met verkoopprijzen van 172.500 
tot 237.500 euro v.o.n. inclusief 
parkeerplaats. 
Voor deze woningen kunnen be-
langstellenden zich tot uiterlijk 7 
april om 17.00 uur inschrijven bij 
Bon & Breed makelaardij.

IJmuiden - De politie in IJmui-
den heeft twee meldingen binnen-
gekregen van bewoners op leeftijd 
van de Lange Nieuwstraat, dat zij 
telefonisch zijn benaderd door een 
nepagente. Een dame met een bui-
tenlands accent belde naar de be-
woners en vertelde dat zij van de 
politie was. Omdat er recentelijk 
in de buurt was ingebroken, wilde 
zij graag een afspraak met de be-
woners maken om langs te komen 
zodat zij kon kijken of hun woning 

veilig genoeg is tegen inbraken. De 
politie wil benadrukken dat deze 
wijze van telefonische benadering 
niet door één van haar politiemen-
sen gedaan is. Indien u benaderd 
bent of wordt met dit verhaal, meld 
dit dan direct bij de politie in IJmui-
den via het telefoonnummer 0900-
8844. Indien er een persoon bij u 
aan de deur verschijnt met een ver-
haal dat hij of zij van de politie is en 
u vertrouwt dit niet, schroom dan 
niet om 112 te bellen.

Waarschuwing voor 
neptelefoontje ‘agente’
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‘Ambassadeur’ van 
Beeckestijn wordt verrast
Velsen-Zuid – Elf jaar lang ver-
zorgde hij vijf dagen per week 
de tuinen van Beeckestijn. Bij-
na alleen plantte, schoffelde en 
ruimde hij. Niet gek dus dat ho-
venier Rob Blauw verknocht is 
aan de tuinen. Per 1 april was 
de overdracht van de tuinen van 
Beeckestijn naar Dienst Lande-
lijk Gebied een feit. Landschap 
Noord-Holland gaat de tuinen 
onderhouden. Om het afscheid 
van de tuinen voor Rob Blauw 
te verzachten werd hij donder-
dagmiddag verrast met een af-
scheidsfeestje.

Vanwege de regen was de sur-
priseparty donderdag in het 
huis in plaats van in de tuin. 
Rob Blauw komt om even over 
een in zijn groene wagentje het 
park oprijden. Gekleed in over-
all is hij van plan eens te kij-
ken wat hij op deze regenach-
tige middag in de tuinen kan 
doen. Dan wordt hij het huis in-
geroepen. Daar staan wel veer-
tig mensen, op hun paasbest, op 
hem te wachten. Onder hen zijn 
vrouw Marja, wethouders Baer-
veldt en Westerman en heel veel 
collega’s van Landschap Noord-
Holland. Rustig laat Rob de be-
langstelling over zich heen ko-
men. Er wordt druk gespeecht, 
door ceremoniemeester Sabi-
ne van Keulen, gastheer Léon 
Klein Schiphorst, Jaco Diemeer 
van Landschap Noord-Holland, 
Klaas de Jong van Natuurmo-
numenten en wethouder An-
net Baerveldt van Recreatie en 

tenslotte Wim Veenendaal en 
Andries Vork van Vrienden van 
Beeckestijn. Allen prijzen de be-
trokkenheid en de zorg die Rob 
Blauw voor de tuinen van Beec-
kestijn uitstraalde. 
Rob ging onder meer naar En-
geland voor inspiratie voor 
landschapstuinen. En ooit be-
zocht hij bijna als ‘ambassadeur’ 
van Beeckestijn wethouder An-
net Baerveldt om haar te zeg-
gen dat verkoop van het land-
goed geen goed plan was. ‘Vel-
sen moet Beeckestijn zelf hou-
den’, was zijn mening. Hoewel 
wethouder Baerveldt hem gelijk 
gaf, ging de verkoop van Beec-
kestijn, noodgedwongen, toch 
door. En wat duurde het alle-
maal lang. Rob Blauw werd aan-
vankelijk voor een jaar aange-
steld als hovenier, omdat Beec-
kestijn verkocht zou worden. De 
vrijwilligers haakten toen af. Al-
leen Henk Schmitz bleef helpen. 
De tuinen werden onderhou-
den door Rob en een persoon 
van de Meergroep. Het waren 
elf onrustige jaren. Maar ook ja-
ren waarin de verbondenheid 
van Rob met de tuinen steeds 
groeide. 
,,Rob gaat weer de wijk in,’’ zei 
wethouder Baerveldt. ,,Wat zal 
het mooi worden in Schoonen-
berg.’’ Rob gaat werken bij post 
Santpoort. Verdrietig is hij wel 
om het afscheid. En dat maken 
zelfs de mooie woorden van al-
le aanwezigen en de prachtige 
cadeaus die hij kreeg niet goed. 
(Karin Dekkers) 

Sauna RidderRode 
genomineerd
Santpoort-Zuid - Sauna Rid-
derRode is genomineerd voor 
de Nationale Wellness Verkie-
zing. Om een van de prestigieu-
ze Wellness Awards te winnen, 
moeten zoveel mogelijk mensen 
hun stem uitbrengen op Sau-
na RidderRode. Bij het stemmen 
maakt men direct kans op een 
reis voor twee personen naar 
wellnessresort The Blue Lagoon 
in IJsland. De verkiezing gaat om 
de waardering van de bezoekers 
van het wellnesscentrum. Bij het 
uitbrengen van een stem wordt 
een waarderingscijfer gevraagd 
voor prijs/kwaliteit, klantvriende-
lijkheid, hygiëne en sfeer/ambi-
ance. Per provincie dingt vervol-
gens het wellnesscentrum met 

de hoogste gemiddelde score 
mee naar de Gouden Wellness 
Award. Ook is er een Wellness 
Award voor alle provincies. Sau-
na RidderRode maakt dus ook 
kans op de Gouden Wellness 
Award voor de provincie Noord-
Holland.
Er kan tot en met vrijdag 6 mei 
worden gestemd via www.well-
nessverkiezing.nl. Op 12 mei 
worden de winnende wellness-
centra en de winnaar van de 
reis bekend gemaakt. Deze ver-
kiezing is een initiatief van Well-
nessfans.nl, in samenwerking 
met onder meer Vote Company, 
Icelandair, Remark Groep, Funky 
Badjas, In2Printing en Onderne-
mersUnited.

PVM druk bezocht 
tijdens museumweekend
Driehuis – Afgelopen weekein-
de werd voor de dertigste keer 
het nationale museumweekend 
georganiseerd. Het Pieter Ver-
meulen Museum had zondag-
middag voor een bijzondere in-
vulling hiervan gezorgd. Bezoe-
kers konden in een mobiel pla-
netarium op reis door het heelal, 
langs sterren en planeten. Hier 
was veel belangstelling voor en 
de reacties waren zeer enthou-
siast.
Luciënne Lindenberg en Ben 
den Heijer uit Velsen-Zuid be-
zochten het planetarium samen 
met hun dochters Lauren (9) en 
Louise (6) en hun vriendin So-
fia. ,,Het was heel leuk en inte-
ressant’’, aldus Ben. ,,We kregen 
een duidelijke uitleg over hoe 
het zonnestelsel in elkaar zit, 
het was begrijpelijk voor jong en 
oud’’, vertelt Luciënne. ,,Normaal 
zie je hier de sterrenhemel niet 
zo helder, nu wel.’’ De drie mei-
den buitelen over elkaar van en-
thousiasme, om te vertellen wat 
ze allemaal beleefd hebben. ,,Je 
zag alle sterren van dichtbij, dat 
was echt interessant. We hoor-
den van alles over de plane-
ten, je mocht vragen stellen en 
dan kreeg je ook een goed ant-

woord’’, zegt Louise. ,,Er was een 
filmpje van een raket die opsteeg 
en je zag de zon en de maan van 
dichtbij. De maan ging rond-
draaien en dan zag je kraters.’’ 
Lauren vertelt: ,,Het was heel 
leerzaam. Jupiter draait in acht 
uur rond, dat is een veel grotere 
planeet dan de aarde. We zagen 
een komeet landen op de maan 
en een explosie van een ster. We 
zaten er middenin, het was heel 
echt.’’ Luciënne is ook enthousi-
ast over de tentoonstelling ‘To-
verboerderij’, die ze tevens be-
zochten: ,,Dat gaat over het leven 
op de boerderij, het thema was 
het voorjaar. Heel leuk opgezet, 
daar mag best meer bekendheid 
aan gegeven worden.’’ Het is een 
interactieve tentoonstelling voor 
kinderen van drie tot en met acht 
jaar. Ze mogen dingen ruiken, 
proeven en voelen, alle zintuigen 
worden ingezet. 
Kinderen die kunnen lezen en 
schrijven krijgen een vragenlijst 
mee. Met vragen als: ‘Zijn katten 
alleen voor de gezelligheid op de 
boerderij?’ en ‘Legt de kip elke 
dag een ei?’ Deze tentoonstel-
ling is nog tot en met 28 augus-
tus te zien in het Pieter Vermeu-
len Museum. (Carla Zwart)

Lentebeurs bij Westend
Velserbroek - Zondag 10 april is 
het weer tijd voor de lentebeurs bij 
Villa Westend!  Meer dan tien loka-
le specialisten showen de nieuwste 
trends op het gebied van beauty & 
lifestyle. Kom gezellig met je vrien-
dinnen en laat je verrassen met mi-
ni-metamorfoses, stoelmassages 
en de nieuwste tassen, sieraden en 
trendy outdoor-meubilair.
Met drie grote modeshows op de 
catwalk en diverse demonstra-
ties wordt het zeker een gezelli-
ge dag. In het loungecafé serveert 

men prima sandwiches en salades. 
Aan het einde van de middag sluit 
Funky Diva Esther de Haas af met 
een spetterend live optreden en 
kan men gezellig naborrelen in de 
bar van Villa Westend. Er zijn nog 
enkele toegangstickets ter waar-
de van 7,50 euro verkrijgbaar bij de 
diverse deelnemers zoals Lenge-
rique en Brederode Sport in Sant-
poort Noord, Ceriale Mode in Vel-
serbroek, Janny van Roon of Koster 
Brillen in IJmuiden en bij Villa Wes-
tend aan de bar.

Snelboot
uit de vaart
Velsen - Het afzinken van de 
tunnelelementen van de Tweede 
Coentunnel heeft gevolgen voor 
de dienstregeling van de draag-
vleugelboot van Connexxion. Net 
als afgelopen maandag vaart de 
boot niet op maandag 11 april, 
dinsdag 26 april en dinsdag 3 
mei. Op die dagen is het Noord-
zeekanaal ter hoogte van de 
Coentunnel gestremd voor alle 
scheepvaart. Zie ook www.rijks-
waterstaat.nl/tweedecoentunnel.

Openingstijden 
Eetcafé Sultan
IJmuiden – In het artikel over 
Eetcafé Sultan, vorige week in 
deze krant, stonden verkeerde 
openingstijden. De juiste ope-
ningstijden zijn: van zondag tot 
en met donderdag van 16.00 tot 
24.00 uur, op vrijdag en zaterdag 
van 16.00 tot 2.00 uur. Eetcafé 
Sultan is gevestigd aan de Cep-
heusstraat 27.

Driehuis - De politie komt graag 
in contact met mensen die ge-
tuige zijn geweest van een po-
ging diefstal/beroving die vori-
ge week donderdagavond vlak 
voor 20.00 uur heeft plaatsge-
vonden ter hoogte van een ijs-
winkel aan de Driehuizerkerk-
weg. Over dit incident werd van-
morgen onderstaand persbericht 
verstuurd. Omdat de politie een 
compleet beeld wil krijgen van 
wat er gebeurd is, vraagt de re-
cherche getuigen zich te melden 
bij de politie in Driehuis via het 
telefoonnummer 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen

Velsen-Noord - Vorige week 
donderdag om 20.10 uur kwam 
er een melding binnen bij de 
meldkamer dat er zojuist een 
steen door een ruit van een 
woning aan de Wijkerstraat-
weg was gegooid. Politiemen-
sen werden naar de locatie ge-
stuurd en zij troffen daar een 
vernielde ruit en inbrekers-
werktuig aan. Er bleek te zijn 
ingebroken in de woning. Wat 
er is buitgemaakt is niet be-
kend. In de omgeving werden 
geen verdachte personen meer 
aangetroffen. De politie is be-
nieuwd of er mensen iets ver-
dachts gezien hebben in de 
buurt rond het tijdstip van de 
inbraak. Het is goed mogelijk 
dat inbreker(s) ook op een eer-
der tijdstip de woning hebben 
verkend. Informatie kan wor-
den doorgegeven aan de politie 
in Velsen via het telefoonnum-
mer 0900-8844.

Politie op zoek   
naar inbrekers
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MKB-IJmond trots
op Zwart Techniek
Regio - MKB-IJmond is trots op 
Zwart Techniek uit IJmuiden! Het 
bedrijf van de familie Zwart was 
finalist tijdens de Ondernemers-
verkiezing Noord-Holland 2010-
2011 gehouden in de Philhar-
monie te Haarlem. Daarmee be-
hoorde het toonaangevende be-
drijf op het gebied van nood-
stroom in de categorie MKB 
groot tot de laatste vijf genomi-
neerden verkozen uit ruim 300 
bedrijven uit Noord-Holland. He-
laas ging de prijs net aan hun 
neus voorbij want de winnaar 
van de verkiezing werd Enza Za-
den uit Enkhuizen.
Zwart Techniek is marktleider 
in Nederland op het gebied van 
noodstroominstallaties voor o.a. 
ziekenhuizen, datacenters en 
nutsbedrijven. Tevens aanbie-
der van complete energiecentra-
les voor plaatsen waar een regu-
lier stroomnet ontbreekt, zoals in 
landen in Afrika. 
Zwart Techniek levert aggrega-
ten met vermogens van 10 tot 
ruim 3000 KW. In vele marktseg-
menten vormen zij een betrouw-
bare en kwalitatieve partner voor 
hun opdrachtgevers. Daarnaast 

is Zwart Techniek onafhanke-
lijk en leveren zij noodstroom-
installaties op basis van alle er-
kende motormerken, terwijl de 
meeste van hun concurrenten 
gekoppeld zijn aan één motor-
merk. ,,Een echt familiebedrijf 
wat al 80 jaar bestaat, waar de 
IJmond trots op mag zijn en een 
echte parel is binnen onze Pro-
vincie”, aldus MKB regiodirec-
teur Fabian Nagtzaam. ,,Ooit be-
gonnen met het maken van ko-
peren scheepslantaarns, maar 
door ontwikkelingen in de markt 
en het maken van achteraf juiste 
keuzes, belandden ze in de ge-
neratortechniek.” 
,,De tweede generatie Zwart 
werkt bij het bedrijf en met Ton 
Wijker en Paul van der Weijden 
in de directie en al hun perso-
neelsleden hebben ze een fan-
tastisch mooi, financieel ge-
zond en innovatief bedrijf opge-
bouwd. Ook op personeelsge-
bied is Zwart Techniek belangrijk 
voor de IJmond want zij bieden 
in totaal ongeveer aan 60 men-
sen een arbeidsplaats. Met recht 
een terechte finalist!”, sluit Nag-
tzaam af.

Woonconferentie
levert nieuw P-woord
Velsen - Op donderdag 24 maart 
organiseerden Wooncorpora-
tie Kennemerhave, AWV Eigen 
Haard en Woningbedrijf Velsen 
een woonconferentie. De centrale 
vraag was: wat is de woonopga-
ve voor Velsen de komende jaren. 
Aanwezig waren vertegenwoordi-
gers van de gemeente waaronder 
twee wethouders, de directies, 
het management, de Raden van 
commissarissen, een huurder-
vertegenwoordiging en leden van 
de OR van de drie corporaties. Er 
werd ruim aandacht besteed aan 
de toekomst van de corporatie-
woningen in Velsen naar aanlei-
ding van de cijfers en samenstel-
ling van het huidige bezit. Ook de 
financiële positie van de corpora-
ties kwam aan bod. De slotcon-
clusie was ‘Partnership’, samen-
werking is winst voor Velsen.
Na een algemene blik op de 
ontwikkelingen binnen en bui-
ten Velsen, gaven de corporaties 
een toelichting op het woningbe-
zit (plaats, omvang en samenstel-
ling), de projecten, het strategisch 
voorraadbeleid en de veranderop-
gave. De conclusie is dat de sa-
menstelling van het bezit vari-
eert. Met Woningbedrijf Velsen 
die de meeste meergezinswonin-
gen heeft (portiek- en galerijflats) 
en de andere corporaties met 
60/65% eengezinswoningen. Ook 
in de leeftijd van de woningen 
die de corporaties beheren, zitten 
grote verschillen. De tweede con-
clusie is dat het bezit per indivi-
duele corporatie als eenzijdig kan 
worden bestempeld, maar dat het 
totaal van de drie een grote en 
redelijk goede spreiding kent als 
het gaat om bouwjaar, soort wo-
ning, huur en plaats in Velsen. 
Daar zit dan ook de meerwaar-
de van het samen kijken naar de 
totale voorraad. Daarmee voor-
komen we dat de ene corpora-
tie woningen verkoopt of sloopt 
die de ander graag in zijn be-
zit zou hebben. En dat geldt nog 
meer voor de plannen op lange-

re termijn. De vraag welke wonin-
gen voor geheel Velsen nodig zijn, 
gaat vóór de vraag wat er per cor-
poratie gewenst is. 
De woonopgave in Velsen be-
perkt zich voor de corporaties 
niet tot alleen de goedkope wo-
ningvoorraad. Uit een verdieping 
kwam naar voren dat corporaties 
ook een rol hebben in het bieden 
van huisvesting voor de midden-
inkomens. Daarnaast moet nog 
meer worden samengewerkt op 
de gebieden werken, welzijn en 
leefbaarheid. Ook op deze terrei-
nen zijn investeringen nodig en 
kunnen corporaties, naast ande-
re maatschappelijke instellingen, 
een belangrijke bijdrage leve-
ren om het woon- en leefklimaat 
in onze gemeente te verbeteren. 
Dit natuurlijk binnen de grenzen 
van de huidige en beperkende 
beleidsregels en het liefst samen 
met de gemeente. 
Als laatste liet het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting zien hoe de cor-
poraties er nu financieel voor 
staan om te kijken of alle plannen 
gerealiseerd kunnen worden. Al-
le drie hebben ze hun huishoud-
boekje goed voor elkaar. Daarmee 
verdienen ze de hoogste nomina-
tie: A1. Aan het slot van het be-
toog werden de cijfers van de drie 
organisaties bij elkaar gevoegd. 
En wat levert dat op? Dat de cor-
poraties het afzonderlijk goed 
doen, maar dat samenwerking 
een gunstig effect heeft op het ri-
sicoprofiel. Met andere woorden: 
samenwerking levert extra ruimte 
om projecten die niet in de plan-
ning staan en/of die grotere risi-
co’s met zich meebrengen uit te 
kunnen voeren in het belang van 
de inwoners en de volkshuisves-
ting van Velsen.
Daar waar de ‘P’ de afgelopen 
maanden stond voor parkeren, 
kreeg het tijdens de wooncon-
ferentie een andere betekenis: 
‘partnership’. Dit woord tekent de 
sfeer en de inzet van de corpora-
ties. Proefjesdag op Manege 

Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen zondag hield de Stich-
ting Paardrijden Gehandicap-
ten Kennemerland weer haar 
traditionele proefjes dag op 
manege Kennemergaarde in 
Santpoort-Noord.
De ruiters konden op deze dag 
voor een jury hun vorderingen 
van het afgelopen jaar laten 
zien. Familie en vrienden wa-
ren uiteraard van harte wel-
kom.
Over de middag verdeeld werd 
in kleine groepjes dressuur-
proeven gedaan en werd door 
de gevorderden een carrousel-
demonstratie en een springde-
monstratie gegeven.
Deze dag is mede mogelijk ge-
maakt door het fonds gehan-
dicaptensport, die zij hiervoor 
hartelijk bedanken.

Velserbroek – De hele maand april staat basisschool De Duinroos 
in het teken van het talent. De leerlingen gaan workshops volgen in 
zang, dans, drama en beeldende kunst. De maand wordt afgesloten 
met een groot optreden in de Stadsschouwburg, op 29 april. Maan-
dag ging het project van start met een spectaculair optreden van de 
theatergroep Sjeu. Zij speelden het stuk ‘Gebakken lucht’ voor een 
ademloos publiek.

Velserbroek - Na de succesvol-
le start van het programma Loose 
It begint Ben Rietdijk samen met 
zijn deskundige team van mede-
werkers nu een programma wat 
gericht is op centimeters verlie-
zen in de problematische buikzo-
ne. De afgelopen jaren heeft het 
Velserbroekse sportcentrum al 
veel goede resultaten opgebouwd 
met de Slim Belly en Better Belly 
trainingsmethoden.
Gedurende vier weken gaat u drie 
keer per week aan het sporten in 
ons centrum met het gebruik van 
een Better Belly, Belly Attack of 
hypoxi-methode. Met de Better 
Belly en Belly Attack kunt u door 
middel van een training met een 
infraroodband centimeters verlie-
zen in de buikzone. Tevens heeft 
de Belly Attack als voordeel dat u 
niet alleen cardio-training hoeft te 
volgen maar deze band ook kunt 
dragen tijdens spinning, body 
jam, sh’bam, drum’s alive of zum-
ba-lessen. Ben Rietdijk Sport, He-
alth & Beauty is het enige sport-
centrum in Velsen die deze trai-
ningsmethoden succesvol kan in-
zetten. Voor meer informatie kunt 
u bellen met 023-5384002 of mai-
len naar info@benrietdijksport.nl. 
Voorafgaand aan de start van de-
ze succesvolle methode willen wij 
graag een intake gesprek met u 
inplannen. Zaterdag 9 april staat 
er ook een stuk in de Telegraaf 
over deze succesvolle trainings-
methode, maar let op er is maar 
plaats voor 75 personen.

Snel uw buik 
kwijt bij
Ben Rietdijk

Velsen-Zuid - Donderdagmid-
dag rond 16.30 uur stond er een 
te hoge vrachtwagen voor de 
zuidzijde van de Velsertunnel. De 
bestuurder, een 33-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats in Nederland, had als op-
lossing bedacht om zijn vracht-
wagen achteruit te rijden. Dit 
veroorzaakt een levensgevaar-
lijke situatie. De vrachtwagen is 
onder begeleiding van de weg 
gehaald naar een veilige plek, 
waar de chauffeur is bekeurd.

Te hoge 
vrachtwagen

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben maandagochtend tussen 
10.00 en 11.00 uur een verkeers-
controle uitgevoerd aan de Hee-
renduinweg. Weggebruikers 
werden naast snelheid ook ge-
controleerd op het dragen van 
een gordel. Binnen een uur tijd 
reden er twee automobilisten 
zonder gordel, twee bromfietsers 
reden op de rijbaan terwijl ze 
daar niet mochten rijden en drie 
weggebruikers reden te hard. 

Verkeers-
controle
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VSV verliest
van Westfriezen
Velserbroek - Na de euforie van 
afgelopen zaterdag. VSV B1 wist 
de uiterst belangrijke uitwedstrijd 
bij Den Helder te winnen en heeft 
daardoor de titel in de hoofd-
klasse voor het grijpen. Alsme-
de de mooie uitzege van de C1 
bij Blauw Wit waardoor deze lich-
ting nu op een heel mooie derde 
plek in derde divisie staat volg-
de zondag de volledige ontnuch-
tering. Zowel VSV 1,2 en 3 leden 
een nederlaag en ook A1 speelde 
gelijk. Wie het eerste half uur van 
VSV –Westfriezen zag, had nooit 
kunnen voorspellen dat Westfrie-
zen uiteindelijk met de volle winst 
naar huis zou gaan. VSV was heer 
en meester en het wachten was 
op de 1-0. Maar achtereenvol-
gens Meijer, Martens en Met-
god wisten de score niet te ope-
nen. En als zo vaak in voetballe-
rij valt de treffer dan vaak aan de 
andere kant. Zo ook nu. Tien mi-
nuten voor de pauze kreeg West-
friezen een vrije trap te nemen en 
op fraaie wijze krulde de bal in de 
kruising , 0-1. Na de pauze kon 
Westfriezen zodoende doorgaan 
met hun geliefde countervoet-
bal. De ploeg weigerde de verde-
digende stellingen te verlaten en 
VSV was onmachtig om hier ver-
andering in te brengen. Martens 
was nog het dichtst bij de gelijk-
maker, maar zijn kopbal beland-
de op de lat. Het was meer voor 
de statistieken dat het nog 0-2 
werd in de allerlaatste minuut van 
de partij. Zo liep VSV tegen een 
niet verwachte nederlaag aan en 
kruipen de staartploegen in de 
afdeling weer wat dichterbij. Het 
is zaak om zo snel mogelijk nog 
twee keer te winnen en zodoen-
de het tweedeklasserschap vei-
lig te stellen. Zondag 10 april is 
de eerste mogelijkheid daartoe 
in de thuiswedstrijd tegen ZAP 
uit Breezand. VSV 2 verloor even-
eens onnodig bij Vitesse’22. DEM 
2 speelde gelijk en DWV 2 ver-
loor ook, dus ging er een uitste-
kend moment verloren in de strijd 
om de titel van de reserve eerste 
klasse. Volgende week de sub-
topper thuis tegen DWV 2. Ook 
hier dus een kans op revanche.

Regio - De politie heeft woens-
dag aan het begin van de mid-
dag een 25-jarige Amsterdammer 
aangehouden in verband met vals 
geld. De man wordt ervan ver-
dacht dat hij op woensdag 12 ja-
nuari met valse biljetten heeft be-
taald in twee winkels. Dit gebeur-
de in Santpoort-Noord aan de 
Hagelingerweg en in Velserbroek 
aan de Galle Promenade. Dank-
zij uitvoerig onderzoek van het re-
chercheteam, kwamen zij de Am-
sterdammer op het spoor. De man 
is overgebracht naar een politie-
bureau, waar hij is ingesloten.

Aangehouden 
in verband met 
vals geld

Koninginnedagviering 
in speciaal thema
Santpoort-Noord - Traditie-
getrouw viert Oranjevereniging 
Santpoort-Noord de verjaardag 
van onze Koningin op een zeer 
feestelijke en gezellige wijze in het 
dorp. Dit jaar doet zij daar nog een 
extra schepje bovenop. Het feest-
programma wordt gekoppeld aan 
een origineel thema; ‘beroemdhe-
den’!
Alle kinderen in Santpoort zijn ’s 
ochtends om 10.00 uur van har-
te uitgenodigd om verkleed als 
beroemdheid deel te nemen aan 
de optocht. Aansluitend kunnen 
zij zich prima vermaken op het 
feestterrein waar zij zich bijvoor-
beeld als een beroemde schilder 
kunnen uitleven op het witte doek. 
Er is een ballonnenwedstrijd, een 
kleine kinderboerderij, de kinde-
ren kunnen in de huid kruipen 
van hun favoriete voetballer door 
mee te doen aan diverse voetbal-
spellen of zij gaan op de foto met 
een beroemdheid. Natuurlijk staat 

het springkussen er weer en is er 
een grote zandbak. Speciaal is de 
spetterende modeshow waarbij 
de kinderen hun favoriete outfit 
op de catwalk mogen komen sho-
wen. Dansers van Dans & Ballet-
studio Jolein zorgen daarbij voor 
spectaculaire optredens. 
Bovendien gaat er op 30 april in 
Santpoort ook nog een speciale 
battle plaatsvinden. Iedereen  van 
16 jaar en ouder wordt uitgedaagd 
om hun krachten te tonen en te 
strijden voor de titel Superman en 
Superwomen van Santpoort! 
Vanaf 17.00 uur treedt de loka-
le band Full Count op in de feest-
tent en tot 20.00 uur is het dan be-
regezellig in de feesttent. Kortom, 
het bestuur van de Oranjevereni-
ging Santpoort -Noord kijkt uit 
naar een grandioze Koninginne-
dag met voor elk wat wils in het 
thema van beroemdheden! Zie 
ook www.ovsn.nl.

AV-groep Kennemerland
Santpoort-Noord – De AV-
groep Kennemerland heeft veel 
te bieden op het gebied van fo-
tografie. Zoals series maken van 
de foto’s met geluid als achter-
grond of ondersteuning. Een 
aantal jaren terug heette dit 
dia overvloeiprojectie. Nu ge-
beurt dit met de computer, on-
dersteund met een bepaald pro-
gramma zoals PicturesToExe, 
Wings Platinum, M-Objects en 
ProShow. Elke derde donderdag 
van de maand komt de groep bij-
een om aan clubgenoten elkaars 

producties of serie te laten zien. 
Iedere maand is er een ander 
thema. Deze maand is dat, als 
laatste van het seizoen, het the-
ma vakantie. In verband met de 
paasdagen wordt de clubavond 
voor één keer verplaatst naar 
donderdag 14 april. 
Wie nieuwsgierig geworden is 
wat het allemaal inhoud, is van 
harte welkom in het verenigings-
gebouw van de kerk, aan de Bur-
gemeester Enschedélaan 67. Zie 
ook www.avgroepkennemer-
land.nl

Strawberries wint
en is bijna kampioen
Driehuis - Strawberries He-
ren 1 heeft zondag de kans op 
het kampioenschap, en daarmee 
ook promotie, een stuk dichter-
bij zien komen. De koploper won 
met 1-0 van nummer drie Hoorn 
en vergootte daarmee het gat 
naar zeven punten. Het beteken-
te tevens de negende overwin-
ning op rij. De laatste keer dat er 
puntverlies werd geleden was uit 
tegen Hoorn (3-3).
De kampioenskandidaat speelde 
een beresterke wedstrijd. Mede 
dankzij de steun van dik twee-
honderd supporters begonnen 
de aardbeien fel aan ‘de wed-
strijd van het seizoen’. Dit re-
sulteerde als vanzelfsprekend in 
een aantal kansen voor de voor-
hoede van de thuisploeg. He-
laas wisten de aanvallers van 
Strawberries de bal niet in het 
doel te krijgen. De solide defen-
sie van Hoorn betekende vaak 
het eindpunt voor de Strawber-
rianen. Hoorn wist daarentegen 
een paar strafcorners te versie-
ren, maar geen van allen werd 
benut. De topspelers van Hoorn 
was zondag niet aanwezig en 
dat was duidelijk te merken in 
het aanvalsspel van de Westfrie-
zen. De spits is namelijk normaal 
gesproken vaak het eindpunt in 

een aanval en is ieder seizoen 
topscorer van zijn team.
Strawberries wist voor de rust al 
de eindstand op het scorebord 
te krijgen. Debutant Erik van der 
Berg sleepte de derde strafcor-
ner langs de keeper door het 
midden van het doel: 1-0. Dit be-
tekende al vroeg de bekroning 
voor zijn uitstekende debuut. 
Met hoge dieptepasses van ach-
teruit liet hij de Strawberries-
voorhoede kans op kans krijgen, 
de hele wedstrijd lang.
Niet alleen Van der Berg speel-
de een goede wedstrijd, bijna ie-
dereen aan de kant van de thuis-
ploeg speelde een solide partij. 
Het is niet voor niets dat Straw-
berries fier aan kop staat in de 
4e klasse. Met nog vier wedstrij-
den te gaan heeft het vier pun-
ten voorsprong op Westerpark 
(dat wel een duel minder heeft 
gespeeld) en zeven punten voor-
sprong op Hoorn. De eerste twee 
teams promoveren direct naar 
de Derde Klasse.
Aanstaande zondag moet er ge-
wonnen worden in en tegen 
Heerhugowaard, waarna volgen-
de week zondag wellicht feest 
gevierd kan worden als de Zwa-
luwen in Utrecht worden versla-
gen. (Finn van Leeuwen)

Leerlingen Het Anker 
doen mee met ‘Fietsseef’
Velserbroek - ‘Ieder jaar 700 
zwaargewonden en doden. Dat 
zijn er twee per dag.’ De kin-
deren kijken de man met grote 

ogen aan. De toon is gezet! Don-
derdag 31 maart deden kinde-
ren van basisschool Het Anker 
mee met ‘Fietsseef’. Een project 
waarmee gemeente Velsen en 
verkeersschool Post onder leer-
lingen in groepen 7 van de ba-
sisschool aandacht vragen voor 
‘de dode hoek’ en behendigheid 
op de fiets in het verkeer. En 
dat is hard nodig. Voor de dode 
hoek, is het van belang dat kin-
deren zichtbaar zijn en contact 
zoeken met bestuurders. De kin-
deren keken in de cabine onder 
leiding van de chauffeur in de 
spiegels. Wat zie je wel, wat zie 
je niet? Hoeveel pionnen zie je 
staan? Een hele belevenis! Be-
langrijkste les? Zorg dat je ge-
zien wordt!

‘t Mosterdzaadje
Quatre Mains en duetten
Santpoort-Noord - Vrijdag 8 
april om 20.00 uur spelen de pia-
nistes Juliette Battjes-van Menk 
en Lilian Lotichius vierhandig de 
mooiste muziek uit de romantiek. 
Op het programma staan Schu-
bert, Dvorak en Brahms. Liede-
ren en duetten uit de Victoriaan-
se tijd zijn op zondag 10 april 
om 15.00 uur in ’t Mosterdzaad-

je te beluisteren. Uitvoerenden 
zijn  Frans van Tuyl, piano, Coert 
van den Berg, bas en Emile van 
der Peet, tenor. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.
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WOC Noord Holland 
tweede van Nederland
Velsen- Afgelopen weekeinde 
zijn in Barendrecht de waterpo-
lofinales gespeeld voor het Ne-
derlands kampioenschap voor 
districtsteams. Meisjes onder 15 
van Noord Holland heeft zich ge-
degen voorbereid met een trai-
ningskamp in Griekenland. Van 
VZV zijn zes meiden mee ge-
weest: Mirthe de Groot, Cyn-
thia Pruim, Lotte Schoot, Lau-
ra Pruim, Meike Duineveld en 
Rachèl Ozinga.
In Griekenland hebben ze dage-
lijks getraind en oefenwedstrij-
den gespeeld, contacten gelegd 
met de Griekse meisjes, ze heb-
ben een hoofdklassewedstrijd 
bijgewoond, Iefke van Belkum 
(lid van het Nederlands Olym-
pisch kampioensteam) heeft een 
gasttraining verzorgd. Net als de 
Griekse coach. De resultaten zijn 
mooi. Lotte Schoot werd vorig 
weekeinde met meisjes onder 17 
derde van Nederland.
De andere vijf meiden speel-

den dit weekeinde hun eindtoer-
nooi. Noord Holland speelde in 
de halve finale tegen Talent Cen-
traal. Lang hielden beide teams 
elkaar in evenwicht, de stand na 
de tweede periode was gelijk. 
Aan het einde van de derde pe-
riode stond Noord Holland één 
punt achter. In de laatste perio-
de bogen zij de achterstand met 
twee treffers om in een voor-
sprong en ze wonnen de wed-
strijd met 12 – 9. De finale was 
bereikt. In de finale wachtte de 
thuisspelende Hollandse Del-
ta. Zij begonnen dit toernooi als 
eerst geplaatste. Een geduch-
te tegenstander dus. Holland-
se Delta ging vliegend van start. 
Al snel herstelde Noord Holland 
zich en werd de wedstrijd span-
nend. Dan weer kon Noord Hol-
land inlopen, dan weer nam Hol-
landse Delta afstand. De thuis-
ploeg won met 16 – 12. Maar 
tweede van Nederland is een 
prestatie om trots op te zijn.

Eerste Gieteling
Open groot succes
Velsen-Noord - Het eerste 
open toernooi georganiseerd 
door Tennisclub de Gieteling in 
Velsen-Noord is een groot suc-
ces geworden. Gesteund door 
een enthousiaste schare vrijwil-
ligers en prachtig weer viel er 
gedurende 9 dagen te genieten 
van vele spannende en prach-
tige tenniswedstrijden, die door 
velen werden gebruikt als voor-
bereiding op de naderende ten-
niscompetitie. 
Honderd en tien teams uit de 
regio van Lisse tot en met Bak-
kum hadden zich bij de organi-
satie aangemeld. Tot en met de 
finaledag van afgelopen zon-
dag werd er voor volle terrassen 
op de kunstgrasbanen van het 
mooie park in diverse catego-
rieën gestreden. In het Heren-
dubbel (HD) 5 versloegen de 
regionale DEM favorieten Arj-
en Jansen en Ruud Laverman 
de Gieteling-talenten Mauri-
zio IJzerman en Benjie Wijk-

huizen, na een prachtige fina-
le, met 7-5 en 6-2. In het da-
mesdubbel (DD) 5 gingen Kris-
ta Haakman en Eveline Strodijk 
van resp. DEM en Zonnewei-
de pas na 3 sets door de knie-
en voor het TV Limmen-ge-
weld van Ellen Tiebie en Wen-
dy Zandbergen. (6-0, 3-6, 7-6). 
Ook de andere finale partijen in 
de categorieën waren van een 
hoog gehalte, waarbij ook Hee-
renduinen, Brederode, Hulste-
naar, Uitgeest en meerdere Gie-
teling-tems in de prijzen vielen. 
Op bijgevoegde foto zijn de te-
vreden winnaars te zien. Ove-
rige foto’s zijn te vinden op de 
Gieteling-site www.tennisclub-
degieteling.nl.
Hoewel het toernooi als omlijs-
ting van het 80-jarig jubileum 
werd georganiseerd, is mede 
door de vele enthousiaste reac-
ties van de deelnemers beslo-
ten dit in week 13 van het vol-
gend jaar een vervolg te geven.

Tentoonstelling op de 
Bosbeek groot succes
Santpoort-Noord - De tentoon-
stelling over duurzaam wonen op 
de Bosbeekschool was een groot 
succes. De leerlingen van groep 
5 en 6 hadden van kosteloos ma-
teriaal maquettes gebouwd die 
samen een wijk vormden waarin 
duurzaam wonen centraal stond.
De Bosbeekschool werkt dit 
schooljaar aan het project Groe-
ne Stappen. Het doel van dit pro-
ject is om leerlingen bewust te 
maken van het zuinig omgaan 
met onze natuur en met fossie-
le brandstoffen zoals aardgas, 
steenkool, aardolie. In het pro-
ject wordt aandacht besteed aan 
diverse onderwerpen, zoals bij-
voorbeeld voeding, energie en 
verkeer.
In het kader van het onderdeel 
energie hebben leerlingen van 
groep 5 en 6 maquettes gemaakt 
van kosteloos materiaal. De op-
dracht was om een wijk te bou-
wen waarin duurzaam wonen 
centraal stond. De maquettes 

zijn gebouwd van gebruikte do-
zen, melkpakken, rietjes, alumi-
niumfolie, gebruikte plastic bak-
jes, et cetra. In samenwerking 
met de bibliotheek Velsen heeft 
Judith Zwaan, beeldend kunste-
nares, enige aanwijzingen gege-
ven.
De leerlingen waren heel cre-
atief in het bedenken van op-
lossingen om zuinig met ener-
gie om te gaan. Zo hadden veel 
leerlingen zonnepanelen op hun 
huizen bedacht. Anderen lieten 
stroom uit water opwekken of uit 
mest. Naast woonhuizen, wind-
molens, een school en boerderij 
was er een heuse wolkenkrabber 
gebouwd. 
Afgelopen dinsdag was er een 
kijkavond voor de ouders. De re-
acties van zowel leerlingen als 
ouders waren erg enthousiast. 
Vol trots legden de leerlingen 
aan hun ouders de principes van 
duurzaam wonen uit. Het was 
een zeer geslaagde avond.

Villa Freubel 
viert lente met 
workshop
Velserbroek - Maandag 11 april 
kunt u meedoen met Doen met 
Groen. Deze workshop staat 
in het teken van de paasda-
gen. De avond start om 19.30 
uur en duurt tot 21.30 uur. Kos-
ten zijn 20 euro, inclusief koffie/
thee en wat lekkers. Zelf mee-
nemen: een snoeischaar en/of 
een scherp mesje. Locatie Het 
Kruispunt, Zonbastion 3 in Vel-
serbroek. Opgeven voor 9 april 
via m.y.koffeman@quicknet.nl 
of 06-28424828. Zie ook www.
villafreubel.nl.

LTC Brederode 
tekent contract 
met TOV
Santpoort-Noord - Tennisver-
eniging LTC Brederode en Ten-
nis Organisatie Velsen (TOV) 
hebben dit keer veel tijd besteed 
aan het nieuwe contract. Im-
mers, een nieuw beleidsplan van 
de vereniging vraagt hernieuwde 
inzichten van de tennisschool en 
trainers. De jeugd krijgt te ma-
ken met kleinere groepen per 
training, opdat de aandacht per 
kind toeneemt, voor de talent-
volle jeugd en selectie spelers 
wordt naast tennis het belang 
van begeleiding onderkent, toem 
minuten gesprekken over voort-
gang, coaching bij wedstrijden, 
kracht- en conditietraining. In-
tensiever contact tussen trainers 
en vereniging moet uitgroeien 
naar een partnership met een 
omschreven gezamenlijk doel. 
TOV geeft ook de tennislessen 
aan de senioren en de begin-
nende tennisser, zowel overdag 
als ’s avonds. Het contract be-
treft een looptijd van twee jaar 
met een optie voor een derde. 
Zowel tennisspelen als trainen 
doet de vereniging LTC Brede-
rode op het sportpark Groene-
veen gelegen aan de Hagelin-
gerweg 321 nabij het NS-stati-
on Driehuis eenvoudig te berei-
ken via de Dreef en het Kerkpad. 
Op dit park liggen totaal dertien 
banen waarvan er inmiddels elf 
uitgerust zijn met verlichting, zo-
dat er ook in voor- en najaar tot 
23.00 uur getennist en/of ge-
traind kan worden. Vanaf 1 april 
(geen grap) is het tennisseizoen 
‘buiten’ weer geopend Meer in-
formatie: www.ltcbrederode.nl 
en www.tennisvelsen.nl.

Regio - Vorige week vrijdagavond 
rond 23.30 uur meldde zich een 
jongeman bij het politiebureau, die 
aangaf net mishandeld te zijn. De 
17-jarige jongen uit IJmuiden, wiens 
gezicht flink onder het bloed zat, 
was bij het station Beverwijk door 
een viertal jongens in het gezicht 

geslagen. De politie wil graag we-
ten of er getuigen zijn geweest van 
het incident en wil graag in con-
tact komen met hen. Getuigen kun-
nen zich melden bij de politie in Be-
verwijk, via 0900-8844. De jongen is 
naar een ziekenhuis gegaan om zijn 
verwondingen te laten behandelen.

Jongeman mishandeld

Velserbroek - Politiemensen kre-
gen vorige week vrijdagnacht om-
streeks 00.30 uur de melding dat 
drie personen een bromfiets had-
den probeerden te stelen aan Cla-
ra Wichmannstraat. De diefstal zou 
niet gelukt zijn en de drie zaten met 
zijn drieën op een bromfiets. De po-
litiemensen stelden direct een on-
derzoek in en zagen de bromfiets, 
met daarop drie personen, rijden op 
het Vestingplein.
De agenten gaven een stopteken 
maar daar reageerde de bestuurder 
niet op. De bestuurder reed weg in 
de richting van het Vestingpad. Een 
van de agenten stond op de Paral-
lelweg en gaf de bestuurder op-
nieuw een stopteken. Deze echter 
reed door en de agent kon ternau-

wernood opzij springen om te voor-
komen dat hij werd aangereden. 
Uiteindelijk is de bromfiets tot stop-
pen gedwongen op de Zeiler, door 
een politieauto daar te plaatsen. De 
bromfietser is hier tegen aan gere-
den. Na de aanrijding zijn twee ver-
dachten weggerend. In een tuin 
aan het Fregat is een 17-jarige Am-
sterdammer aangehouden.
Deze was na een sprong over een 
hekje in het water terecht geko-
men. De bestuurder, een 21-jarige 
jongen zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats werd op de hoek van de 
Zeiler/Westerbroekerweg aange-
houden. De derde verdachte wordt 
nog gezocht. De twee verdachten 
zijn overgebracht naar een politie-
bureau en ingesloten voor verhoor.

Poging bromfietsdiefstal
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Samenwerkingsovereenkomst 
stadsvernieuwing ondertekend
Namens het college van burgemeester 
en wethouders heeft wethouder Arjen 
Verkaik samen met de heren Ruigrok 
en Nettinga van Multi Vastgoed  vrij-
dag 1 april 2011 de samenwerkings-
overeenkomst voor de ontwikkeling 
van het centrum IJmuiden onderte-
kend. Een grote stap voorwaarts in het 
planproces van dit belangrijke stads-
vernieuwingsproject in IJmuiden.

De gemeente Velsen en ontwikkelaar Mul-
ti Vastgoed zijn blij dat de periode – waar-
in zij als samenwerkingspartners afspra-
ken hebben gemaakt – bezegeld kan wor-
den met deze ondertekening. Beide partij-
en zijn van mening dat het winkelcentrum 
van IJmuiden dringend toe is aan moder-
nisering, uitbreiding en verbetering. Het 
winkelaanbod, de ruimtelijke structuur en 
de verblijfskwaliteit kunnen een substanti-
ele impuls gebruiken. Het huidige winkel-
centrum is gedateerd en niet aantrekkelijk 
genoeg. Meer dan 10 jaar lang zijn pogin-
gen gedaan om te komen tot een nieuw 
winkelcentrum voor IJmuiden. 

Van selectie tot samenwerking
In april 2009 selecteerde de gemeente Vel-
sen Multi Vastgoed voor de ontwikkeling 
van een nieuw winkelcentrum voor IJmui-
den. In juli 2009 sloten zij hiervoor een in-
tentieovereenkomst. Na een planvisie en 
voorbereidende onderzoeken kwam er een 

ontwikkelingsplan. In februari 2010 stelde 
de gemeenteraad van Velsen vast dat dit 
plan voldoet aan de door haar geformu-
leerde uitgangspunten. Daarmee was nu 
de weg vrij voor de volgende stap: een sa-
menwerkingsovereenkomst tussen beide 
partners. Op vrijdag 1 april 2011 onderte-
kenden zij dit document. ,,De gebruikelij-
ke zorgvuldigheid waarmee bij dergelijke 
grote projecten risico’s worden afgewo-
gen neemt altijd veel tijd in beslag, maar 
nu kunnen we echt aan de slag’’, aldus ver-
antwoordelijk projectwethouder Arjen Ver-
kaik.

Planning & informatie
De komende tijd worden de plannen ver-
der ontwikkeld tot een ontwerp van een 
aantrekkelijk nieuw winkelcentrum. De 
verwachting is dat het nieuwe centrum 
straks niet alleen een flinke impuls aan de 
Lange Nieuwstraat zal geven, maar ook 
aan heel Velsen als aantrekkelijke winkel-
plaats. In de planvorming zal de gemeen-
te samen met Multi Vastgoed  te allen tij-
de rekening houden met de belangen van 
bewoners, winkelend publiek, bestaande 
en nieuwe winkeliers en overige belang-
hebbenden in dit project.  Naar verwach-
ting kunnen al voor de zomer de eerste re-
sultaten van de creatieve fase zichtbaar 
gemaakt  worden. De oplevering van het 
winkelcentrum staat gepland in 2015. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Bijeenkomst Bed & Breakfast
Zo’n 45 belangstellenden – afkomstig 
uit alle woonkernen van de gemeente 
Velsen – lieten zich op 30 maart infor-
meren over wat er allemaal bij komt 
kijken als je een Bed & Breakfast wilt 
runnen. 

Er waren presentaties over de beleids-
regels en promotie & marketing, waarna 
B&B-eigenaar Corina Spigt over haar ei-
gen ervaringen vertelde. De bijeenkomst 

werd afgesloten met een markt vol infor-
matie van onder meer de brandweer, Ka-
mer van Koophandel, Bed & Breakfast 
Nederland en de gemeente Velsen. 

Annette Baerveldt, wethouder Toerisme 
& Recreatie, was na afloop erg tevreden: 
,,Toerisme is een belangrijke economi-
sche pijler voor de gemeente Velsen. Het 
stimuleren van B&B-voorzieningen past 
goed in ons toeristisch beleid.’’

Wethouder Baerveldt opent 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Spijbelen, pesten of eetproblemen: 
ouders, verzorgers, kinderen, jongeren 
en professionals kunnen met al hun 
vragen over opvoeden en opgroeien 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in Velserbroek. Op don-
derdag 31 maart 2011 opende wet-
houder Annette Baerveldt het eerste 
inlooppunt in Velsen. Er volgen er nog 
drie in de regio IJmond.

Het inlooppunt is gehuisvest in het Ge-
zondheidscentrum aan de Aletta Jacobs-
straat in Velserbroek. Het omvat het Con-
sultatiebureau voor de 0-4 jarigen van JGZ 
Kennemerland en de 4-19 jarigenzorg van 
de GGD. Daarnaast zijn Socius (voorheen 
stichting maatschappelijke dienstverle-
ning) en Bureau Jeugdzorg er te vinden. 
Tijdens de opening werden ook de regi-
onale CJG-website gepresenteerd en het 
regionale telefoonnummer bekendge-
maakt. De website geeft informatie over 
allerlei zaken die te maken hebben met 

opvoeden en opgroeien zoals bijvoorbeeld 
spijbelen, pesten, zakgeld, drugs, eetpro-
blemen of luisteren. Ook kan de bezoe-
ker via de site vragen stellen aan profes-
sionals.

Het inlooppunt in Velserbroek is het twee-
de in de regio. In Beverwijk werd al eer-
der een inlooppunt geopend. Heemskerk 
en Uitgeest volgen binnenkort. Met vier in-
looppunten in de regio is het CJG goed be-
reikbaar voor de inwoners.
In december 2010 sloten de vier gemeen-
ten en de partners in de jeugdgezond-
heidszorg, de hulpverlening, de kindercen-
tra, welzijnsorganisaties en het onderwijs 
een convenant, waarin zij afspraken heb-
ben vastgelegd over samenwerking en af-
stemming. Deze afspraken worden de ko-
mende tijd verder uitgewerkt. Tijdens de 
opening waren ook de betrokken wethou-
ders van de gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest aanwezig. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Nieuwe huisstijl gemeente
Een fris, herkenbaar en eigen gezicht: 
dat moet de nieuwe huisstijl van de 
gemeente Velsen gaan opleveren. Op 
18 april wordt hij gepresenteerd aan 
de medewerkers.

Op  maandag 18 april a.s. wordt de nieu-
we huisstijl van de gemeente Velsen aan 
de medewerkers gepresenteerd. De hui-
dige huisstijl is toe aan vernieuwing: hij 
is bijna twintig jaar oud en is niet goed 
te gebruiken in moderne communica-
tiemiddelen zoals het internet. Ook ont-
breekt het aan duidelijke richtlijnen voor 
het gebruik van de huisstijl, waardoor 
brieven, folders en andere documenten er 
allemaal verschillend uitzien. Dat komt de 
herkenbaarheid van de gemeente Velsen 
niet ten goede. 

De gemeente heeft juist behoefte aan een 
heldere en eenduidige presentatie, niet 
alleen richting inwoners, bedrijven, instel-
lingen en samenwerkingspartners, maar 
ook voor de verdere positionering en pro-
filering van Velsen.

Daarnaast wordt er nog een voordeel van 
de nieuwe huisstijl verwacht. In het verle-
den werd de vormgeving van folders, no-
ta’s en presentaties wel eens uitbesteed. 
In de toekomst kunnen medewerkers van 
de gemeente veel middelen eenvoudig 
zelf maken. 

Om onnodige kosten te voorkomen wordt 
de huisstijl stapsgewijs ingevoerd; naar 
verwachting is de implementatie eind 
2011 afgerond.

Van links naar rechts: de heer Ruigrok, wethouder Verkaik en de heer Nettinga



I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n

Infopagina
7 april 2011

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Let’s Dance Velsen
Van klassiek tot club en van ‘voetbal-
dans’ tot breakdance. Op 31 maart 
was de eerste editie van Let’s Dance 
Velsen - een initiatief van de Stads-
schouwburg Velsen, het Witte Thea-
ter en het Kunstencentrum Velsen.

Van donderdag 31 maart tot en woens-
dag 6 april trok in de Stadsschouwburg 

Velsen, het Witte Theater en het Kun-
stencentrum Velsen een parade van gro-
te en kleine (inter)nationale dansshows 
voorbij. Burgemeester Weerwind open-
de de eerste editie van dit dansevene-
ment. Het dansevenement is alle deel-
nemers en kijkers zeer goed bevallen en 
zal volgend jaar weer plaatsvinden. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Vrijdag en zaterdag a.s.
Compost gratis af te halen 
bij wijkpost Santpoort-Zuid
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2011 kan er gratis compost wor-
den afgehaald bij Wijkpost Sant-
poort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 
53 in Santpoort-Zuid. Vergeet niet 
om zelf uw schep, zakken of krui-
wagens mee te nemen.

Dit jaar organiseert de Huisvuilcentra-
le (HVC) voor de zesde keer een com-

postactie voor alle gemeenten die bij 
HVC zijn aangesloten. Zij leveren gratis 
compost, het eindproduct van het ge-
scheiden groenafval. Daar kunt u als 
inwoner van de gemeente van profite-
ren.

U bent van harte welkom op vrijdag 8 
april tussen 08.00 en 16.00 uur en za-
terdag 9 april tussen 08.00 en 14.00 uur. 

Wijkeroogplantsoen 
ondergaat metamorfose
Een verlengde beek, vermenging van 
zoet en brak water, vijvers, paden en 
zitplekken: het Wijkeroogplantsoen 
komt er compleet anders uit te zien. 
De oplevering wordt in juni van dit jaar 
verwacht. 

Het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord 
bruist van de werkzaamheden. Zo wordt 
bijvoorbeeld de historische Scheybeeck 
nieuw leven ingeblazen en wordt hij ‘ver-
lengd’ door het plantsoen. De beek krijgt 
een betonnen profiel met natuurlijke plas-
draszones eromheen. Uiteindelijk wordt 
het water op het Noordzeekanaal uitge-
slagen. Daarnaast wordt er ook brak water 
vanuit het kanaal het gebied ingebracht; 
het is de bedoeling dat op die manier de 
natuurkwaliteit wordt verrijkt. De uitwisse-
ling van het water gebeurt via een vishevel.

Het plantsoen ondergaat een complete 
metamorfose. Naast de beek worden vij-
vers aangelegd, paden en zitplekken ge-
realiseerd en beplanting aangebracht. 

Er wordt maar liefst 9000 m3 grond ver-
plaatst. De werkzaamheden, uitgevoerd 
door de combinatie K. Dekker/De Bie & 
Seignette, gaan in een hoog tempo. Ge-
holpen door het goede weer zijn door het 
gehele park shovels, rupskranen en trek-
kers actief. Sinds eind maart is hier ook 
een heistelling  aan toegevoegd. Onder de 
beek en de vishevel worden 340 palen ge-
slagen met lengtes variërend van 5 tot 18,5 
meter. Als het weer blijft meewerken wordt 
er in juni een schitterend en bijzonder park 
opgeleverd.

De herinrichting van het plantsoen is on-
derdeel van het Groen- en Waterplan, dat 
zijn afronding nadert. Dit plan is een ver-
zameling groenprojecten in de IJmond, 
die deze sterk verstedelijkte regio groe-
ner moeten maken voor de mensen die 
er wonen, werken of recreëren. Naast 
de gemeenten Velsen werken Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest en de provincie 
Noord-Holland mee aan de realisatie van 
dit plan. (foto: gemeente Velsen)

Laatste herdenking Oud 
Indiëgangers op Duinhof
Op donderdag 31 maart 2011 vond 
de herdenking voor Oud Indiëgangers 
plaats op begraafplaats Duinhof. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders was hierbij aanwezig.

Burgemeester Weerwind legde namens 
de gemeente Velsen een krans. De her-

denking werd druk bezocht en velen leg-
den bloemen bij het monument, dat in 
1995 is geplaatst voor 14 Velsenaren die in 
het voormalige Nederlands-Indië zijn ge-
vallen. Dit jaar is de herdenking voor het 
laatst; de organisatie wordt een te zware 
belasting voor de kleine groep hoogbe-
jaarde veteranen. (foto: Reinder Weidijk)
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Het was een feestelijke avond vol met 
sportmannen en –vrouwen. Op vrij-
dag 1 april werd een grote groep in-
dividuele en groepssporters gehul-
digd door een deskundige vakjury uit 
de gemeente Velsen. Burgemeester 
Franc Weerwind en presentator Frank 
Snoeks waren erbij.

In het Witte Theater werden vrijdag 1 april 
2011 de sportkampioenen van het jaar 
2010 bekendgemaakt en in het zonne-
tje gezet. Zoals verwacht riep de vakjury 
unaniem Linda Bolder uit tot Sportvrouw 
in de gemeente Velsen. Deze judodoka 
heeft met het Nederlands Team de eer-
ste plaats bij Wereld Kampioenschappen 
in Turkije gehaald. Bij de mannen (Sport-

man) ging de prijs naar Marco Bloemen-
daal. Deze skydiver uit Santpoort eindig-
de bij het Nederlands kampioenschap als 
tweede. De onderscheiding Sportploeg 
van het jaar ging naar de synchroonsprin-
gers Madeleine Graaman en Talitha Hanf 
van Turn Vereniging IJmuiden. 

Voor de titel Talent van het jaar waren 
maar liefst 24 jeugdige sporters genomi-
neerd. De 14-jarige Daan Groskamp die 
aan sportklimmen doet, ging met de titel 
aan de haal. In de categorie Gehandicap-
te sporter was Bart Beelen drie keer ge-
nomineerd. De badmintonner van BC Vel-
sen ontving de onderscheiding over het 
jaar 2010. De Master van het jaar wist in 
2010 de Nederlandse schaatstitel te ver-
overen en zelfs wereldkampioen te wor-
den. De vakjury koos de 48-jarige Moni-
que Boerema tot Master 2010 van de ge-
meente Velsen.

Naast de persoonlijke onderscheidingen 
was er ook nog een speciale prijs. Heinz 
Stuy kreeg uit handen van burgemeester 
Franc Weerwind de prijs voor sportcory-
fee van Velsen.

Zoals gebruikelijk was de presentatie van 
het sportgala in de vaardige handen van 
Frank Snoeks, sportverslaggever bij Stu-
dio Sport. (foto: Reinder Weidijk)

Sportgala in Witte Theater Keurmerk voor 
kinderboerderij
Bezoekers van kinderboerderij Vel-
serbeek kunnen gerust zijn: voor het 
derde achtereenvolgende jaar heeft 
de kinderboerderij het Keurmerk 
‘Zoönosen’ uitgereikt gekregen. Een 
zoönose is een infectieziekte, zoals 
Q-koorts, die van dier op mens over-
draagbaar is. 

Kinder- en zorgboerderijen krijgen 
steeds vaker de vraag hoe zij omgaan 
met eventuele gezondheidsrisico’s en 
welke maatregelen zij nemen om te 
voorkomen dat ziektes van dier op mens 
worden overgedragen. Om dit meetbaar 
en zichtbaar te maken heeft de Gezond-
heidsdienst voor Dieren het keurmerk 
‘Zoönosen’ opgesteld. Kinderboerde-
rijen worden gecontroleerd op hygië-
nebeleid, of ze dieren hebben onder-
zocht en/of gevaccineerd en of de die-
ren afgelopen jaar vrij waren van ver-
schijnselen van zoönosen. Kinderboer-
derij Velserbeek behaalde bij de contro-
le 83 van de 100 punten en dat is vol-
doende om het keurmerk te ontvangen. 
De toekenning van het keurmerk wordt 
elk jaar opnieuw getoetst. Zo maakt Vel-
serbeek duidelijk dat elke bezoeker, ook 
de allerjongste, weer een jaar lang veilig 
langs kan komen.
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

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

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
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KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf 
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich 
telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurs-
secretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 
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.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 28 maart tot 
en met 1 april 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000240 IJmuiderstraatweg 22, IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(28/03/2011)

w11.000239 Concordiastraat 63 Velsen-Noord 
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(28/03/2011)

w11.000238 Wijkerstraatweg 86 Velsen-Noord 
het vervangen en veranderen indeling 
kozijnen (28/03/2011)

w11.000237 Van Wassenaerstraat 33 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(28/03/2011)

w11.000236 Verbrande Vlak 11 IJmuiden 
het plaatsen van een scootercube en 
een schutting (28/03/2011)

w11.000242 Lizenstrate 19, Velsen-Zuid 
het plaatsen van een dakkapel 
(29/03/2011)

w11.000241 Corantijnstraat 3 Santpoort-Noord 
het verwijderen van asbesthoudend zeil 
(29/03/2011)

w11.000248 Rijksweg 243 A Velserbroek 
Uitbreiding wijkpost Velserbroek 
(30/03/2011)

w11.000247 Engelmundusstraat 29, IJmuiden 
het vernieuwen van een garage 
(30/03/2011)

w11.000246 Bickerlaan 70, Santpoort-Noord 
het veranderen en vergroten van een 
schuur (30/03/2011)

w11.000245 Roos en Beeklaan 19 8000 Santpoort-
Noord 
het vergroten van 2 garageboxen 
(30/03/2011)

w11.000244 Helmkruid 5, Velserbroek 
Het plaatsen van een dakkapel 
(30/03/2011)

w11.000243 Helmkruid 7 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
(30/03/2011)

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten 
 
- het parkeerverbod aan de noordzijde van de Wolff 

en Dekenlaan te Driehuis ter hoogte van het 
Ichthus Lyceum niet langer van kracht te laten zijn 
op weekenddagen, door middel van het plaatsen 
van twee onderborden ‘uitgezonderd zaterdag en 
zondag’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 

w11.000249 Reyndersweg 3 Velsen-Noord 
het oprichten van terrasscherm bij 
watersportcentrum (31/03/2011)

w11.000255 Bordesstraat 2 Velsen-Noord 
het vervangen van bestaande reclame 
daktekst (verlicht) (01/04/2011)

w11.000254 Dr. Kuyperlaan 28 Velsen-Zuid 
het plaatsen van 2 dakkapellen op voor- 
en achtergevel (01/04/2011)

w11.000253 Zeeweg 181 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(01/04/2011)

w11.000252 Klipper 5 Velserbroek 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning (01/04/2011)

w11.000251 Rijksweg 259 Velserbroek 
het kappen van een 4 stammige boom 
(01/04/2011)

w11.000250 Rijksweg 116 Velsen-Zuid 
aanvraag gebruiksvergunning Landgoed 
Waterland (01/04/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

W11.000127 Reyndersweg 2 Velsen-Noord
het plaatsen van een unit t.b.v. de 
IJmuider Reddingsbrigade (07/02/2011)

w11.000144 Rembrandtlaan 1 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(14/02/2011)

BESLUITEN

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

Verleende omgevingsvergunningen
i10.008434 Anna van Saksenlaan 9 Santpoort-Zuid 
 het inpandig verbouwen van een woning 
 (29/03/2011)
i10.008724 Willemsbeekweg 78 G IJmuiden 
 verbouwing pand tot kinderdagverblijf 
 (04/04/2011)
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w11.000058 Monnickendamkade 2 IJmuiden 
 het oprichten van een bedrijfsgebouw 
 (31/03/2011)
w11.000068 J. Paxtonstraat 26 Velserbroek 
 het vergroten van de 2e verdieping van 
 een woning (01/04/2011)
w11.000086 Tuindersstraat 114 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel voor- en 
 achtergevel (30/03/2011)
w11.000117 Oranjestraat ong IJmuiden 
 het kappen van 3 bomen (29/03/2011)
w11.000121 Waterlandweg 1 Driehuis 
 het plaatsen van een erker voorzijde 
 (30/03/2011)
w11.000124 Willem de Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid 
 het oprichten van een gymzaal 
 (31/03/2011)

w11.000125 Santpoortse Dreef 158 Santpoort-Noord 
 het kappen van een berkenboom 
 (29/03/2011)
w11.000126 Oostbroekerweg 17 Velsen-Zuid 
 het plaatsen van een infodisplay 
 (04/04/2011)
w11.000132 Johan Maurits v. Nassaulaan 51 
 Santpoort-Noord 
 het plaatsen van een dakkapel voorzijde 
 (31/03/2011)
w11.000133 Herculesstraat 33 IJmuiden 
 het kappen van een boom (29/03/2011)

w11.000134 Dokter de Grootlaan 7 Santpoort-Noord 
 het kappen van 4 bomen (31/03/2011)
w11.000141 Feithlaan 9 Driehuis
 het kappen van een berk (04/04/2011)
w11.000177 Hogemaad 31 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel op het 
 voor- en achterdakvlak (04/04/2011)
w11.000184 Dennekoplaan ong. IJmuiden 
 het kappen van 2 populieren 
 (01/04/2011)
w11.000206 Dotterbloem 51 Velserbroek 
 het maken van een nieuwe toegang tot 
 een berging (30/03/2011)

Drank en Horeca
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende ver-
gunning verleend:
i11.001407 Kromhoutstraat 44 IJmuiden 

uitoefenen van een horecabedrijf 
(29/03/2011)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van de 
Wet op de Kansspelen ( Art. 30b) de 
volgende vergunning verleend:
i11.001407 Kromhoutstraat 44 IJmuiden 

aanwezigheid van 2 behendigheids-
automaten (29/3/ 2011)

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van film en/of foto opnamen:
i11.002766 omgeving Pluto-, Eenhoorn- en 

Zuiderkruisstraat IJmuiden 
 op 17 en 18 april 2011
U11.003079 omgeving Oud Velsen Velsen 
 op 7 april 2011

Standplaats
Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een standplaats:
i11.001503 Kennemerplein t.o. nr. 29 IJmuiden 

bloemen van 1 jan. t/m 31dec. 2011 
(30/03/2011)

u11.002910 Lange Nieuwstraat 733A IJmuiden 
bloemen van 1jan.t/m 31dec. 2011 
(30/03/2011)

u11.002915 Planetenweg t.o. nr. 74 IJmuiden 
groenten van 1jan.t/m 31dec. 2011 
(30/03/2011)

u11.002894 Kennemerplein 21 B IJmuiden vis van 
1jan.t/m 31dec. 2011 (30/03/2011)

u11.002895 Planetenweg t.o. nr. 74 IJmuiden 
bloemen en planten van 1jan. t/m 
31dec. 2011 (30 /03/2011)

u11.002905 Vestingplein t.h.v. nr. 60 Velserbroek 
bloemen van 1jan.t/m 31dec (30/03/2011)
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BC IJmond succesvol 
op toernooien
IJmuiden - In het weekend van 
21 maart vertrok een team van 
Badmintonclub IJmond naar Sit-
tard om deel te nemen aan het 
internationale teamtoernooi van 
BC Wik. 
Een sterk bezet toernooi op 3e 
klasse niveau. Na veel zwa-
re wedstrijden werd in de fina-
le helaas verloren van City Fly-
ers uit Düsseldorf. De twee-
de plaats was het eindresultaat 
voor het team van BCIJ dat be-
stond uit Jolanda van Zonderen, 
Anke Schrijer, Steven Komin en 
Vincent Baas. 
Een week later was er nog meer 
succes voor BC IJmond, op het 
30e Open BC Weesp Toernooi. In 
de damesdubbel werd in klasse 

C (1e klasse) de halve finale be-
reikt door Anke Schrijer en Jo-
landa van Zonderen. Na drie sets 
trokken zij aan het kortste eind. 
Zij werden uitgeschakeld door 
de als eerste geplaatste dames 
van BV Huizen 4. Het grootste 
succes werd behaald door Fa-
bian Zuiderduijn. Nadat hij in de 
tweede ronde de als eerste ge-
plaatste Feroz Fernandes (Duin-
wijck) had verslagen, was hij niet 
meer te stoppen. Hij behaalde de 
eerste plaats in de Heren Single 
klasse C. 
BCIJ is op zoek naar een dame 
die volgend seizoen competitie 
wil spelen in een gezellig der-
de klasse districtteam. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl.

Tentoonstelling op de 
Bosbeek groot succes
Santpoort-Noord - De tentoon-
stelling over duurzaam wonen op 
de Bosbeekschool was een groot 
succes. De leerlingen van groep 
5 en 6 hadden van kosteloos ma-
teriaal maquettes gebouwd die 
samen een wijk vormden waarin 
duurzaam wonen centraal stond.
De Bosbeekschool werkt dit 
schooljaar aan het project Groene 
Stappen. Het doel van dit project 
is om leerlingen bewust te maken 
van het zuinig omgaan met on-
ze natuur en met fossiele brand-
stoffen zoals aardgas, steenkool, 
aardolie. In het project wordt aan-
dacht besteed aan diverse onder-
werpen, zoals bijvoorbeeld voe-
ding, energie en verkeer.
In het kader van het onderdeel 
energie hebben leerlingen van 
groep 5 en 6 maquettes gemaakt 
van kosteloos materiaal. De op-
dracht was om een wijk te bou-
wen waarin duurzaam wonen 
centraal stond. De maquettes 

zijn gebouwd van gebruikte do-
zen, melkpakken, rietjes, alumini-
umfolie, gebruikte plastic bakjes, 
et cetra. In samenwerking met 
de bibliotheek Velsen heeft Ju-
dith Zwaan, beeldend kunstena-
res, enige aanwijzingen gegeven.
De leerlingen waren heel crea-
tief in het bedenken van oplos-
singen om zuinig met energie om 
te gaan. Zo hadden veel leerlin-
gen zonnepanelen op hun huizen 
bedacht. Anderen lieten stroom 
uit water opwekken of uit mest. 
Naast woonhuizen, windmolens, 
een school en boerderij was er 
een heuse wolkenkrabber ge-
bouwd. 
Afgelopen dinsdag was er een 
kijkavond voor de ouders. De 
reacties van zowel leerlingen 
als ouders waren erg enthousi-
ast. Vol trots legden de leerlin-
gen aan hun ouders de principes 
van duurzaam wonen uit. Het was 
een zeer geslaagde avond.

Heren Smashing
Velsen kampioen
IJmuiden – De heren van Sma-
shing Velsen werden vrijdag 
kampioen dankzij een afgete-
kende 4-0 overwinning in de 
Zeewijkhal. Het hele seizoen lie-
ten ze een stabiel beeld zien. 
Waar gewonnen moest worden 
werd er gewonnen en ook tegen 
de mindere tegenstanders pak-
te ze de punten. Wel met hulp 
van invallers vanuit de recrean-
tengroepen want door blessu-
res was het soms lastig om een 
volwaardig team op de been te 
brengen. In ieder geval gefelici-
teerd mannen! En dat wordt nog 
spannend voor de dames 1. Pro-
moveren naar de eerste klasse is 
gewoon een must, voor het team 
en de club. Vrijdagavond won-
nen de dames gemakkelijk en 
gedreven met 4-0. mede titel-
kandidaat Voluit verloor een set-
puntje waardoor het dames 1 2 
punten voor ligt met nog twee 
(thuis)wedstrijden te gaan. Alles 

hebben ze zelf in de hand waar-
door het erop gaat lijken dat op 
15 april vrijdagavond de kampi-
oenswedstrijd mogelijk is. Bij de 
jeugd speelde de meisjes B2 zich 
in de kijker door weer een mooie 
3-0 overwinning te behalen.  Dit 
betekent een mooie derde plek 
in een lastige B-poule. Jongens 
C1 kan vrijuit spelen na hun 
kampioenschap en wint gewoon 
weer aan de lopende band.  Op 
vrijdagavond werd ook de zus-
terstrijd gedaan tussen de da-
mes 4 en dames 5. Spannend 
was het in de leuke wedstrijd 
waar de dames 5 toch een set-
puntje pakte. Voor dames 4 is het 
een geslaagd seizoen geworden, 
goed spel en de schrik van elke 
tegenstander. De al kampioen 
zijnde Kombysport in deze derde 
klasse poule heeft haar enigste 
verlies punten te danken aan dit 
team. Zie ook www.smashing-
velsen.nl.

BC De Jump 
presteert goed
IJmuiden - De IJmuidense brid-
gevereniging BC De Jump heeft 
het afgelopen seizoen goede za-
ken gedaan in district Kennemer-
land, waartoe de club behoort. 
Naast de wekelijkse speelavon-
den in IJmuiden, zijn de districts-
wedstrijden vooral bedoeld om 
de krachten te meten met ande-
re bridgeverenigingen in de regio. 
Ze doen dit op basis van het zoge-
naamde ‘viertallen’: een wedstrijd-
vorm waarbij de tegen elkaar spe-
lende teams elk uit twee paren be-
staan. Een viertallenwedstrijd be-
staat uit twee helften (ook wel ‘zit-
tingen’ genoemd) waarin beide 
paren van elk team tegen elkaar 
spelen. Omdat aan beide tafels 
dezelfde spellen worden gespeeld, 
kunnen de onderlinge resulta-
ten vergeleken worden en volgt er 
een uitslag. Op 1 april werden in 
het denksportcentrum ’t Spaerne 
in Haarlem, de laatste wedstrijden 
gespeeld en kon de balans wor-
den opgemaakt. Het eerste team 
Jump1 speelde in de zware hoofd-
klasse en wist deze positie te pro-
longeren. Een uitstekende pres-
tatie omdat de hoofdklasse wordt 
bezet door doorgaans sterke en 
grote verenigingen uit Haarlem. 
Het tweede team Jump2 speelde 
in de 2e klasse en wist het seizoen 
als groepswinnaar af te sluiten, 
waardoor zij zijn gepromoveerd 
naar de 1e klasse. Al met al heeft 
de IJmuidense vereniging daar-
mee haar reputatie in het district 
wederom op een positieve manier 
benadrukt. Alle uitslagen en stan-
den zijn te zien op www.dejump.nl.

VZV CJ1 
kampioen 
in District 3
IJmuiden - Het waterpolo jon-
gensteam onder 15 jaar van VZV 
heeft afgelopen zaterdag 2 april 
het kampioenschap behaald in 
District 3 (Noord-Holland en 
Utrecht). Dit gebeurde na een rui-
me overwinning van 20–5 op De 
Robben. De voorsprong op run-
ner-up De Ham is nu negen pun-
ten met nog twee wedstrijden te 
gaan. Na afloop van de wedstrijd 
werd het kampioenschap gevierd 
door de coaches Sandro Schuur-
man en Peter van de Velde in 
het badwater te duwen. Het sei-
zoen is echter nog niet afgelo-
pen voor VZV CJ1. Er volgen nog 
twee competitiewedstrijden tegen 
het Utrechtse UZSC en het Zaan-
se Alliance, waarna het NK voor 
clubteams volgt op 21 en 22 mei. 
Dit wordt dit jaar georganiseerd 
in de eigen vertrouwde omgeving 
van zwembad Heerenduinen in 
IJmuiden. Daar zal worden gestre-
den met de andere districtkampi-
oenen zoals Twente, PSV, GZC 
Donk, Zian en ZPB om het Neder-
lands Kampioenschap 2010-2011. 

IJmuiden - Politiemensen za-
gen zaterdagavond omstreeks 
23.00 uur een auto rijden op de 
Kanaaldijk, die waarschijnlijk 
onder invloed van alcohol reed. 
De man was tijdens het inpar-
keren ook nog tegen een auto 
aangereden. Toen de agenten 
de bestuurder wilden aanspre-
ken werd duidelijk dat de man 

fors onder invloed van alcohol 
was. Hij was onvast ter been, 
rook naar alcohol en zoog tel-
kens aan het blaaspijpje van de 
alcoholtest in plaats van te bla-
zen. 
De 44-jarige Pool is aangehou-
den en overgebracht naar een 
politiebureau waar hij is inge-
sloten.

Dronken automobilist




