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Veel geld voor Metakids
Driehuis - Het trimhockeytoernooi voor Metakids, een stichting die 
zich inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte, heeft 12.612 
euro opgeleverd. Aan het toernooi op het complex van Strawberries 
deden ruim 120 trimhockeyers mee, waaronder Metakids-ambassa-
deur Tom van ‘t Hek (rechts op de foto). Hij had zijn broer Youp mee-
genomen als coach. Het trimhockeytoernooi was één van de laat-
ste activiteiten in het clubhuis van Strawberries. Na het paastoernooi 
van aankomend weekeinde wordt begonnen met de sloop van het 55 
jaar oude gebouw. (foto: Noortje Dalhuijsen Fotografie)

Sporters in het zonnetje
IJmuiden - In het Witte Thea-
ter zijn vorige week de Velsense 
sportkampioenen gehuldigd. Ju-
doka Cunnar Kops werd uitgeroe-
pen tot sportman van 2011, atle-
te Femke van der Meij werd ge-
kroond tot sportvrouw en de es-
tafetteloopsters van DEM mo-
gen zich een jaar lang de bes-
te sportploeg van Velsen noe-

men. Kops, die Nederlands kam-
pioen werd in de gewichtsklasse 
tot 66 kilo, werd door de jury ge-
roemd vanwege zijn doorzettings-
vermogen. Van der Meij werd al 
twee keer eerder uitgeroepen tot 
sportvrouw, maar voor de esta-
fetteloopsters van DEM, die alle-
maal in Velsen-Noord wonen en in 
2011 het NK wonnen op de 4x800 

meter, was het voor eerst dat zij 
de titel wonnen. Schaatser Victor 
van den Hoff won in de catego-
rie master en zwemmer Lars Bot-
telier werd uitgeroepen tot talent 
van het jaar. De voorzitters van 
Stormvogels en VSV (foto) werden 
in het zonnetje gezet vanwege het 
100-jarig bestaan van beide clubs. 
(foto: Reinder Weidijk)

Woon-
wijzer

Deze weekT. 023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

l a n d g o e d  d u i n  e n  K r u i d b e r g

Mooi weer?
DenK in de Tuin!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

2e Paasdag open van
10.00 tot 17.00 uur.
Goede vrijdag,
geen koopavond en 
1e Paasdag gesloten.

Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl

Gezocht: 
Enthousiaste 
ledenraadsleden

Zie advertentie elders in deze krant.

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255 - 515 726

Bosch wasauTomaTen
DuiTse serie 
1400 Toeren e 399,-
FlaTscreens 
samsung Tv’s v.a. e 399,-
KoelKasTen  v.a. e 199,-

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20

1972 AT  IJmuiden
Tel: 0255-510543

IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.nl

20% korting!
Zie advertentie elders in deze krant

Erick E

Tettero
Sick Individuals

MC Haits

Rob Boskamp vs.
Good Old Dave

CHAMPAGNE &
COCKTAIL LOUNGE

LUXE FINGERFOOD
FREE PARKING TAXI SERVICE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

Zaterdag 21 april, 22:00 - 04:00 uur
Tickets € 18,50 (deur € 25,00)

Minimum leeftijd 21 jaar

IN2DANCEIN2DANCE
FOR THE LOVE OF HOUSE

ZATERDAG 21 APRIL VAN 22.00 TOT 04.00 UUR
TICKETS € 18,50 (DEUR € 25,-)

MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/INTODANCE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

ZATERDAG 21 APRIL
TICKETS € 18,50

VOLG ONS OP FACEBOOK

Verbouw - onderhoud 
renoVatie

Tel. 0255-512109
www.vanwezelbouw.nl

Dakkapellen
www.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N

Deze week:
pasen bij

Zijkanaal-C weg 6, Spaarndam
Tel. 023 - 537 70 30 • www.brincker.nl

nIeUws-weeKBlAD
Velserbroek, 
Velsen-Zuid, 

Driehuis, 
santpoort-noord, 
santpoort-Zuid

www.hofgeest.nl
info@hofgeest.nl

zie onze advertentie
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Wil-
lemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Cultuur met Mes & Vork 
in Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Enige tijd 
geleden is Landgoed Duin en 
Kruidberg een samenwerkings-
verband aangegaan met Cul-
tuur met Mes & Vork. Bij dit con-
cept, dat inmiddels een begrip 
is geworden in Haarlem en om-
streken, komen cabaret en stijl-
vol dineren in één avond samen. 
Dat dit concept ook op Landgoed 
Duin & Kruidberg een succesfor-
mule blijkt te zijn, bewijst wel het 
feit dat er dit jaar vier edities van 
dit evenement op het landgoed 
zijn gepland. Het volgende eve-
nement staat in de agenda voor 
1 oktober, dus geïnteresseerden 
kunnen deze datum vast in de 
agenda noteren.
De meer dan honderd gasten 
werden tijdens het meer dan 
voortreffelijke driegangendiner 
vermaakt door een drietal lan-
delijk bekende cabaretiers: Dori-
ne Wiersma,  Eric Koller en Jan J. 
Pieterse. Laatstgenoemde toon-
de zich meer de conferencier en 
praatte, tussen de gangen door, 
de avond met zijn grappen en 
grollen aan elkaar waarbij hij tel-
kens de optredende artiest intro-
duceerde.
Dorine Wiersma wist met haar 
vaak scherpe liedjes en teksten 
de handen van de aanwezigen 
telkenmale op elkaar te krijgen. 
Bekende liedjes als ‘Er staat een 
rukker onder mijn raam’, ‘Je bent 
een vrouw en hebt een tas met 
een (ontelbaar) aantal spullen 
erin’ en niet in de laatste plaats 
haarbekende en beruchte lied 
over Heleen van Royen dat, qua 
inhoud van de tekst, bepaald niet 

geschikt is voor jonge kinderen. 
Maar ook Eric Koller wist het pu-
bliek bijzonder te vermaken, ze-
ker met zijn act met twee bow-
lingballen. Met één daarvan was 
hij voortdurend in de weer en 
liet het ding met donderend ge-
weld over of van het  podium rol-
len. Aan het slot van zijn optre-
den kwam ineens ook de twee-
de bowlingbal in beeld die hij, 
tot enorme schrik van de aan-
wezigen, de zaal in gooide. Het 
bleek gelukkig een bal te zijn van 
schuimplastic die, ondanks de 
grote schrik van de gasten, geen 
verdere schade aanrichtte.
Bernard Lensink, directeur van 
Landgoed Duin en Kruidberg 
en management assistente Eve-
lien Hendrikse  toonden zich na 
afloop zeer tevreden over de-
ze succesvolle avond. ,,En dit is 
maar één van de vele activiteiten 
die we regelmatig in ons hotel or-
ganiseren’’, aldus een tevreden 
Lensink. En Evelien vult aan: ,,Af-
gezien van onze golf- en fietsar-
rangementen organiseren we ook 
wandelingen met de boswachter 
over het omliggende landgoed. 
Na de wandeling kunnen gasten 
dan genieten van een high tea in 
Brasserie DenK.” En zij vervolgt: 
,,Maar we hebben ook nog een 
speciaal Paasarrangement met 
op eerste Paasdag een bijzondere 
Paasbrunch en op tweede Pink-
sterdag is het alweer feest want 
dan houden we onze alom be-
kende, gezellige jaarmarkt.’’ Voor 
nog meer informatie kunt u te-
recht op www.duin-kruidberg.nl  
(Joop Waijenberg)

Voetpad Velsen-Noord 
krijgt bijzondere naam
Velsen-Noord – Stichting Ken-
nemer Delta heeft een verzoek 
ingediend om het voetpad dat 
loopt vanaf de Grote Hout- of 
Koningsweg, langs het Rollants-
plantsoen tot aan de Polderweg 
een bijzondere naam te geven. 
De Commissie Naamgeving van 
Velsen heeft het verzoek geho-
noreerd. Het voetpad gaat he-
ten het ‘16 april 1944 Pad’. De-

ze naam verwijst naar de razzia 
die op deze datum heeft plaats-
gevonden waarbij 486 jonge-
mannen uit Beverwijk en Velsen-
Noord zijn weggevoerd door de 
bezetter. 
Onder het naambord komt een 
onderbord met de uitleg dat 486 
jongemannen vanuit bioscoop 
De Pont door de bezetter zijn 
weggevoerd. 
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pasen in catshuis: lege doppen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Kooprecht 
voor huurders
Velsen – De gemeente Velsen wil 
niet dat alle huurders kooprecht 
op de woning krijgen. ,,Dat zou 
niet goed zijn voor de herstructu-
rering van de naoorlogse weder-
opbouw in IJmuiden’’, is de mo-
tivatie van het college. De minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wil kooprecht 
voor huurders invoeren. Het kabi-
net wil wooncorporaties verplich-
ten om tenminste 75 procent van 
hun woningvoorraad aan te bie-
den aan huurders. Zij zouden hun 
woning kunnen kopen tegen 90 
procent van de WOZ-waarde. Ook 
de wooncorporaties heeft de pro-
testbrief aan de minister onder-
tekend. College en wooncorpora-
ties vrezen voor nadelige gevol-
gen voor groepen huurders die af-
hankelijk zijn van sociale woning-
bouw. Wethouder Verkaik heeft de 
protestbrief aan de minister ove-
rigens niet ondertekend. Hij vindt 
dat andere maatregelen genomen 
kunnen worden om scheefgroei in 
de huursector te voorkomen. Ove-
rigens vindt hij het wel een goede 
zaak om eigen woningbezit te be-
vorderen. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Maandag 8 april 
wordt van 10.00 tot 13.00 uur bij 
Fauna Felisena in het Jan Light-
hartgebouw (rolstoelvriendelijk)  
aan de Eksterlaan 8 een vogel-
beurs georganiseerd. Belang-
stellende zijn van harte welkom 
om verschillende vogelsoor-
ten te bewonderen en vragen te 
stellen aan de vogelliefhebbers 
Meer informatie: telefoon 06-
27584653 of Willem Snijder, tele-
foon 0255-530085.

Vogelbeurs

The Travel Club
Cruise vanuit IJmuiden 
naar Noorse Fjorden
IJmuiden - Op 1 juni vaart de MS 
Opera vanuit IJmuiden voor 9 da-
gen naar de Noorse Fjorden.  Ani-
ta Böhm van The Travel Club gaat 
als begeleiding mee. De sfeer van 
de MS Opera is vriendelijk, gast-
vrij en gezellig. In de vele bars en 
lounges is een sfeer van intimiteit 
gecreëerd.  De hutten zijn ruim en 
zijn voorzien van minibar en kluis-
je.  U vaart eerst een dag op zee, 
daarna legt u aan in het Noorse 
Flam, dag 4 in  Bergen, dag 5 Sta-
vanger, dag 6 Oslo, dag 7 op zee 
en dag 8 in  Southampton. Aan-
komst IJmuiden in de ochtend op 
9 juni. 
Na aanleiding van een informa-
tieochtend vorige week hebben  
al een aantal mensen geboekt.   
Vooraf zullen we als groep nog 
een keer samenkomen om elkaar 
te ontmoeten en de reis door te 
spreken. Het inchecken zullen we 
als groep doen en het diner wordt 
ook gezamenlijk aan dezelfde ta-

fel genuttigd, ook zal er voor het 
ontbijt en in de bar een gezamen-
lijke tafel worden gereserveerd. 
U bent verder vrij om zich bij de 
groep aan te sluiten of uw eigen 
weg te gaan. Excursies kunnen 
bijgeboekt worden. 
Op deze reis zijn nog een aantal 
hutten beschikbaar. Mocht u al-
leen of met een partner interes-
se hebben in deze cruise meldt u 
zich dan snel aan.  Vanaf 599 euro 
per persoon voor een binnenhut 
(op basis van 2 personen), van-
af 799 euro per persoon voor een 
buitenhut (op basis van 2 perso-
nen). Bent u geïnteresseerd in 
een andere datum of bestemming 
dan kunt u zich ook opgeven voor 
een volgende bijeenkomst van 
The Travel Club. Meer informatie: 
Anita Böhm, The Travel Club, tele-
foon 023-5374041, 06-16038164 
of Anita.Bohm@TheTravelClub.nl. 
Zie ook www.TheTravelClub.nl/
AnitaBohm.

Fysiotherapie Maas c.s.
14 April open middag 
Gezond Bewegen
IJmuiden - Zou u gezonder wil-
len worden, maar weet u niet hoe 
u hier het beste mee kunt begin-
nen? Bij Fysiotherapie Maas kunt 
u op 14 april van 12.00 tot 16.00 
uur informatie krijgen hoe u het 
beste kunt starten met een ge-
zondere leefstijl die blijvende re-
sultaten biedt en u fitter en ge-
zonder doet voelen. 
Door deelname aan het beweeg-
programma’s kunt u uw conditie 
leren opbouwen onder veilige en 
deskundige begeleiding van de 
fysiotherapeuten. Ook is het mo-
gelijk gelijktijdig gebruik te ma-
ken van de begeleiding van de 
diëtiste. De beweegprogramma’s 
zijn goedgekeurd door Achmea, 
Agis, CZ, Ohra, Delta LLoyd, en  
andere zorgverzekeraars. Zij ver-
goeden dus uw stap naar een be-
tere gezondheid. 
Indien u longklachten, diabetes, 
overgewicht of een hart- of vaat-

ziekte heeft, kunt u bij Achmea 
PlusPraktijk Maas terecht voor 
beweegprogramma’s. Fysiothe-
rapie voor deze aandoeningen 
wordt vaak niet meer vergoed en 
dus is er voor deze groep men-
sen de mogelijkheid voor het vol-
gen van beweegprogramma’s ge-
creëerd.
Uw verzekeraar investeert in uw 
gezondheid door het aanbieden 
van beweegprogramma’s! 
Wilt u meer weten hoe u het bes-
te gezond en verantwoord kunt 
bewegen, kom dan naar de open 
middag op 14 april of meldt u zich 
aan op onderstaand telefoon-
nummer of emailadres. 
Fysiotherapie Maas c.s. is Achmea 
PlusPraktijk en behoort tot de 
TopZorg praktijken van Men-
zis! Fysiotherapie Maas c.s., Gra-
hamstraat 105, IJmuiden, telefoon 
0255-532211, info@fysiomaas.nl. 
Zie ook www.fysiomaas.nl.

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Dagtocht naar Zuidam 
Distillers Baarle-Nassau
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck vertrekt op zondag 22 
april  voor een dagtocht per luxe 
touringcar naar de distilleerderij 
van Zuidam Distillers in Baarle-
Nassau in gastvrij Brabant, en u 
kunt mee!
Ooit wel eens de wens gehad om 
nu eens te zien waar de prach-
tigste jenevers gestookt worden 
en de verleidelijkste likeuren wa-
ren geproduceerd?
Oude koperen stookketels, de 
vatenopslag, het distilleerpro-
ces, u krijgt het allemaal te zien. 
U krijgt een uitgebreide leerza-
me rondleiding door Patrick van 
Zuidam zelf, gevolgd door een 
gezellige proeverij. Zuidam Dis-
tillers is één van de laatste zelf-
standige distilleerderijen van 
Nederland welke al haar distil-
laten en extracten nog op am-
bachtelijk wijze binnen het ei-
gen familie bedrijf maakt en ver-

werkt. Op basis van zuiver na-
tuurlijke grondstoffen distilleren 
zij een zeer uitgebreid assorti-
ment aan likeuren, genevers en 
korenwijnen, gin, rum en whis-
ky. Vanzelfsprekend worden er 
geen kunstmatige kleur-, geur- 
of smaakstoffen gebruikt. 
Na de leerzame en smakelij-
ke rondleiding heeft u nog de 
tijd om het gezellige centrum 
van Baarle Nassau (NL)/Baar-
le Hertog (B) te bezoeken, waar 
u de ene keer in België vertoeft 
en een stap later weer in Neder-
land. De winkels zijn open tot 
17.00 uur.
De kosten bedragen slechts 40 
euro per persoon, inclusief ver-
voer per luxe touringcar en ca-
tering. SK catering verzorgt de 
lunch. Vertrek is om 09.30, rond 
19.00 weer in IJmuiden.
Aanmelden kan via info@zeewij-
ck.nl of bel naar 0255-540331.
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Paasweekeinde
koud en wisselvallig
De naweeën van het zoge-
naamde polaire front - de 
scheiding tussen de koude en 
warme lucht - gaven het weer 
begin april gure trekjes. Boven-
dien oogde het na lange tijd 
weer bewolkt en somber. De 
kille noordoostenwind - aan-
wakkerend tot windkracht 5 - 
maakte het koud in de IJmond.

Inmiddels zitten we aan de 
‘koude’ zijde van die fronta-
le zone en is het alweer uit-
gebreid opgeklaard. De stevi-
ge noordoostenwind blijft ech-
ter nog even waaien op don-
derdag.

De nacht naar vrijdag wordt ta-
melijk koud en als het volledig 
opklaart en bovendien de wind 
zo goed als wegvalt, kan het 
buiten de bebouwde kom en-
kele graden vriezen.

Tot vrijdagmiddag blijft het zo 
goed als droog onder invloed 
van een hoge drukgebied, 
maar tijdens het lange paas-
weekeinde neemt de (lichte) 
wisselvalligheid toe. Echt paas-
best weer hoeven we dus niet 

te verwachten.

Er is tijdens Pasen kans op en-
kele buien en de temperatu-
ren zijn zeer pover. Veel war-
mer dan een graad of 9 wordt 
het niet overdag. De kans op 
nachtvorst is nog steeds aan-
wezig tijdens de heldere nach-
ten.

Tot half april lijkt er geen 
zicht te zijn van een belang-
rijke weersverbetering. Rond 
12 april zien we zelfs een ac-
tieve depressie op de kaarten 
verschijnen in het Noordzee-
gebied.

Kennelijk moeten we het formi-
dabele weer van maart nu be-
kopen met twee weken uiterst 
mager weer, maar wie weet 
zien de weerkaarten er over 
een week wel heel anders uit. 
Misschien is er dan inmiddels 
wel weer zicht op 20 graden 
richting de derde week van de-
ze grasmaand!
Meer weerinfo? Bel dan 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Zaterdag A Sax Night 
met recordpoging sax
IJmuiden - Zaterdag wordt het 
swingen in het Witte Theater met 
de unieke A Sax Night, waar-
bij onder meer Saskia Laroo en 
Boris van der Lek optreden. De 
aanvang is om 21.00 uur. Kaar-
ten zijn 16 euro, of 14 euro met 
WT pas of CJP. 
Een avond met soul, jazz, bloed-
hete sax battles, burlesque, big-
bands en small bands. Saskia 
Laroo komt met een zesmans 
soul/jazz experiment. Samen met 
twee saxofonisten; Suzn (Sus-
sane Ganser uit Amsterdam) en 
Girgrun Jording (de van origine 
Duitse, die al eerder speelde met 
Borstlap, Dulfer en Saskia) vor-
men zij een ‘Saxy Girl Trio’. Spe-
ciaal voor deze avond pakt Sas-
kia de altsax ter hand en en spe-
len zij jazz, soul en funk van de 
bovenste plank, ze worden be-
geleid door een drummer, bas-
sist en een gitarist.
The Texas Tenor Sax Battle is 
een sensatie en een tribute aan 
de tenorhelden van de jaren ‘30, 
‘40 en ‘50 in het zwarte zuiden 
van Amerika. Nachtenlang ston-
den ze in kroegen te blazen tot 
hun lippen beurs waren en bui-
ten de zon weer op kwam. Bo-
ris van der Lek (Herman Brood), 
Ruud de Vries (Afro Jazz forma-
tie UNGAWA en Return of the 
Honk) en Wouter Kiers (Hans 
Dulfer, BloodSweatandKiers), de 
drie beste saxofonisten van Ne-
derland nemen het speciaal voor 
deze avond tegen elkaar op. De 
zesmansformatie bestaat uit gi-
taar, Hammond (inclusief feno-
menale voetbassen), drum en 
drie keer tenor saxofoon.
Pneumatisch Dans Trio verzorgt 
tussen de hoofdacts door een lo-
pende dance act met saxofoons 
en percussie en spelen num-

mers van onder meer 2 Unlimi-
ted, Saint Germain en Beyoncé.
En dan als hoogtepunt natuurlijk 
de nacht in, met een ware nacht-
club act. Een bigband swingor-
kest (The Red Hot Jazz Warriors) 
met vele gasten, waaronder Lin-
dy Hop Dansers, Mambo, croo-
ners en een cronerette en als 
klap op de vuurpijl een interna-
tionale burlesque act. van Xarah 
Von Den Vielenregen.
En diep in de nacht, om 2.00 
uur, draait VJ/DJ Saxomaniac de 
meest vulgaire jazzplaatjes die 
hij maar kan vinden.
Voorafgaande aan de nacht van 
de saxofoon gaat men eerst een 
record zetten bij The Guinness 
Book Of Records. Getracht wordt 
in het Witte Theater een soul 
hornsectie van 50 tot 100 blazers 
neer te zetten. Het record wordt 
begeleid door de band FullCount 
en de Kanaaldijk Horns. Inschrij-
ven voor het Guinness Book of 
Records ‘Biggest Soul Hornsec-
tion’ evenement kan via info@
audiomaniacs.nl
Kassa open om 20.30 uur. De 
voorverkoop is inmiddels ge-
start. Witte Theater, www.witte-
theater.nl of bel 0255-521972.

Voorjaar op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op Boerderij 
Zorgvrij is het volop voorjaar. Er 
zijn al veel jonge dieren en de af-
gelopen week zijn er twee big-
gen komen wonen op Zorgvrij. 
De twee zeugjes zijn zes we-
ken oud en van een vrij zeld-
zaam Oud Hollands ras, de Bon-
te Bentheimer. 
In het paasweekeinde kunnen 
kinderen een leuke paaskaars 

maken door een eivormige kaars 
met bijenwas te versieren. 
In het bijgevoegde persbericht 
kunt u meer lezen over de big-
gen en het maken van de paas-
kaars. Meer nieuws van Zorg-
vrij is te vinden op Facebook 
en Twitter.  Informatieboerderij 
Zorgvrij, Recreatieschap Spaarn-
woude, www.spaarnwoude.nl, 
023-5202828.

Spetterend 
concert Big 
Band Velsen 
IJmuiden – Big Band Velsen, het 
jazzorkest van Kunstencentrum 
Velsen, bestaat 35 jaar. Dit werd 
afgelopen maandag gevierd met 
een spetterend jubileumconcert 
onder leiding van Frank Ane-
pool, in een uitverkocht Witte 
Theater. Moeilijk te zeggen wie 
er enthousiaster was: het pu-
bliek of het orkest zelf. Voor ie-
dereen was het puur genieten. 
Voor de pauze kwamen er enke-
le klassiekers voorbij, zoals ‘How 
High the Moon’ en ‘Big Spender’. 
Een mooie bijdrage leverde zan-
geres Annelies de Bruin met een 
gastoptreden. Ze is pas 20 jaar, 
maar zong de sterren van de he-
mel alsof ze al jaren niet anders 
doet. Ook leuk waren de vrolij-
ke optredens van verschillen-
de groepen van de dansafdeling, 
onder leiding van Henry Schuur-
man. Hun moderne variatie op de 
ouderwetse charleston was heel 
bijzonder. Frank Anepool com-
poneerde speciaal een nummer 
voor de band: ‘Twentytwo Bugs 
Fixed’. Niet toevallig bestaat de 
Big Band Velsen ook uit 22 leden. 
,,U maakt hier een wereldpremiè-
re mee’’, riep een orkestlid vlak 
voor de inzet naar het publiek. 
Ook na de pauze liet de band 
verschillende evergreens horen, 
zoals ‘Pick up the Pieces’ en ‘Fly 
Me to the Moon’. Tijdens diver-
se solo’s lieten de bandleden ho-
ren, dat zij hun mannetje/vrouw-
tje staan. Apart was de diapre-
sentatie op de achtergrond van 
Alex Mooren, die de Big Band in 
actie tijdens andere optredens 
liet zien, zoals op boerderij Zorg-
vrij en tijdens het Havenfestival. 
Aan het einde van het concert 
werden twee leden in het zon-
netje gezet. Johan Robben om-
dat hij al 20 jaar de gitaar speelt 
bij de Big Band (de postbode 
met zijn eeuwige wollen mutsje 
op, zou hij die ook ophouden tij-
dens het slapen?) en Dick War-
denier bespeelt maar liefst 25 
jaar de bastuba. Deze jarenlan-
ge trouw zegt toch wel iets. Het 
was een mooi concert waarvan 
het publiek genoot en onder de 
indruk was. Op naar de volgen-
de 35 jaar. (foto: Stefan Ruygrok)
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Donderdag 5 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jubileumconcert Celtic Tenors, 
betoverende mix van opera en 
pop. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fantasten met 
‘Dodelijk Verlangen’. AAnvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Action Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Action Beat, Don Zero 
and the Autonomous Zone e.a. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 6 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Paaseieren versieren met 
bijenwas bij Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Velsen-Zuid. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Kosten 2,-
. tot en met maandag 9 april.
‘Sonny Boy’ bij Vereniging 
Santpoorts Belang in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Velsen-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis.
SC Telstar-FC Oss. Aanvang 
20.00 uur.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Stabat Ma-
ter van Pergolesi. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tineke Schouten met ‘LOL In-
clusive’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘We need to talk 
about Kevin’. Aanvang 20.30 
uur.
Optreden Belle Perez en 
Tommy Thompson op feest-
avond in Holland Casino in 
Zandvoort. Zie ook www.hol-
landcasino.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy in Haarlem. 
19.30 uur. Toegang 14,-. Ca-
fé: Houses. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: Spek-
trum XL. 23.00 uur. Toegang 
18,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 7 april

Leida de Groote Paastoer-
nooi bij VSV in Velserbroek. 
Om 09.00 uur de aftrapt van 
MD1. Prijsuitreiking rond 17.00 
uur.
31ste Strawberries Easter 
Tournament in Driehuis. Tra-
ditionele opening met de och-
tendgymnastiek om 10.00 uur. 
Om 10.30 uur starten de wed-
strijden.
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Feestelijke opening Speel-
tuin Santpoort. Tussen 14.00 
en 17.00 uur zijn er weer vele 
eieren verstopt, waaronder 1 
groene, 2 met strik en weer het 
Gouden Ei.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: A Sax Night. 
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Wooden Saints. 
20.30 uur. Toegang 8,-. Ca-
fé: Golddiggers: Middleman, 
New Ivory. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: Freak 
Show: Funkerman, dj Lady Bee 
e.a. 23.00 uur. Toegang 10,- 
vvk/12,- add. Vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Onderstroom: Te-
rence Fixmer, Joop Junior, Ma-
rak Boon & Wub. 23.00 uur. 
Toegang 10,- vvk/12,- add. 
Vanaf 18 jaar.

Zondag 8 april
Eerste Paasdag
Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
8.00 tot 16.00 uur. Meer info: 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl of 06-55387748. 
Vogelbeurs, Jan Lighthartge-
bouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 13.00 uur. Toe-
gang gratis.
Café Fort Zuid geopend. Van-
af 14.00 uur vaartocht langs de 
oevers van Fort Zuid Spaarn-
dam, Spaarne, Mooie Nel, Pen-
ningsveer, Binnenliede, Bui-
tenliede de oude kolksluis.
Leida de Groote Paastoer-
nooi bij VSV, Hofgeesterweg 
in Velserbroek. Programma 
start om 10.00 uur met MA1 en 
de Dames.
31ste Strawberries Easter 
Tournament in Driehuis. Om 
10.30 uur starten de wedstrij-
den.
Paasdienst geleid door mr. 
drs. Friso Boogerd met the-
ma: Pasen, wat ‘n ongeloofl ijk 
feest! De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.

Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Snowplanet in Velsen-Zuid: 
Paaseieren zoeken. Aanvang 
11.00 uur. Deelname gratis. 
12.00 uur: Pannekoeken ver-
sieren. Deelname gratis. Van 
13.00 tot 14.00 uur en van 
16.00 tot 17.00 uur gratis slee-
en op de piste.
Expositie Erna van Mond-
frans in Parterre in Raadhuis 
voor de Kunst, Torenstraat 7 
Velsen-Zuid. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Optreden Cock Zwanen-
burg in Café IJmuiden, W. Ba-
rendzstraat. Aanvang 16.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: To Be Anounced 
tijdens Stage Café. Aanvang 
17.30 uur.

Maandag 9 april
Tweede Paasdag
Paasdienst met beroem-
de Letlandse violiste San-
dra Strausa in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat 40 IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
NPZK: Wilde Buitendag. Ver-
zamelen 11.00 uur bij balie be-
zoekerscentrum De Zandwaai-
er, Zeeweg in Overveen. Zie 
ook www.np-zuidkennemer-
land.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Let’s Dance on 
the Beach. Aftrap op het IJmui-
derstrand. Aanvang 14.00 uur.
Café Fort Zuid geopend. Van-
af 14.00 uur vaartocht langs de 
oevers van Fort Zuid Spaarn-
dam, Spaarne, Mooie Nel, 
Penningsveer, Binnenliede, 
Buitenliede de oude kolksluis.
Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord: Cellist 
Maarten Boasson en pianist 
Peter Cramer. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
FC Emmen-SC Telstar. Aan-
vang 20.00 uur.

Dinsdag 10 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘We need to talk 
about Kevin’. Aanvang 20.30 
uur.

\\ Woensdag 11 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.

NPZK: Natuurwandeling 
Schapenduinen en Caprera 
van 18.30 tot 19.30 uur. Ver-
zamelen Brederodelaan 145 
in Boemendaal buiten het hek. 
Zie ook www.np-zuidkenne-
merland.nl.
Vergadering wijkplatform 
IJmuiden-Noord over winkel-
centrum IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur in De Spil, Frans 
Halsstraat IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 12. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Ian Siegal en Cu-
ban Heels. 20.30 uur. Toegang 
14,-.

Donderdag 12 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak www.muse-
umboerderij-janmakkes.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Internationaal 
dans theater. Aanvang 20.30 
uur.
Netwerkavond tijdens onder-
nemerscafé in Oma’s Kamer in 
Café Middeloo Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: The Puta Madre Brothers. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 
8,-. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang gratis voor studen-
ten. Vanaf 18 jaar. Café: Gur-
suf. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zorgbalans Huis ter Hagen laat 
ons letterlijk en fi guurlijk in de 
kou staan én zitten.
Sinds de afgelopen 8 à 9 jaar 
wonen wij aan de schaduwkant 
van het woon- en zorgcentrum, 
dus koud. Betalen zelf de stook-
kosten, en nog gaan de verwar-
mingen laag en daarna uit. To-
taal geen begrip vanuit de zorg. 
Bewoners die slecht ter been of 
ziek zitten of liggen de hele dag. 
Zij kunnen helaas niet naar bui-
ten, want daar is de temeratuur 
hoger dan binnen.
Afgelopen winter was het voor 
de bewoners zelfs zo dat een 
frisse neus halen buiten de deur 

ook niet moegelijk was, want er 
wordt hier ook geen sneeuw ge-
ruimd. Alleen een klein stukje 
bij de hoofdingang en de keu-
ken voor de bevoorrading. Maar 
bij de in- en uitgang werd niets 
gedaan. Vragen we iets aan de 
zorg, alles wordt vooruit ge-
schoven of de bezuinigingen 
krijgt de schuld. 
Ikzelf ben heel erg teleurgesteld 
in Huis ter Hagen. En hoop dan 
bij deze een betere situatie te 
creëren. Zowel voor de medebe-
woners als voor mijzelf. 

Mevrouw C. van der Steen-
Struys

Feestelijke opening 
Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - Op za-
terdag 7 april tussen 14.00 en 
17.00 uur zijn er weer vele eie-
ren verstopt, waaronder 1 groe-
ne, 2 eieren met strik en na-
tuurlijk weer het Gouden Ei.
Iedereen kan komen zoeken 
en er is voor alle kinderen een 
versnapering of een prijs. Er is 
hard gewerkt en de speeltuin 
ziet er weer prachtig uit. Ook 
wordt er een nieuw groot toe-

stel geopend. Reden te meer 
om met grote getale te komen. 
Er zijn nog een aantal boek-
jes te koop van Speeltuin Sant-
poort 65 jaar, deze kosten 5 eu-
ro per stuk. Deze zijn verkrijg-
baar in de speeltuin, Bredero 
Boeken en Intertoys in Sant-
poort-Noord.
Na Pasen is de speeltuin iede-
re dag geopend. Zie ook www.
speeltuinsantpoort.nl.

Schilderijen 
Jan Koomen in 
Witte Theater
IJmuiden - Jan Koomen, he-
dendaags kunstschilder en au-
todidact, werd geboren in 1954 
in IJmuiden waar hij nog steeds 
woont en werkt. Tekenen doet hij 
al vanaf jonge leeftijd maar la-
ter kwam daarbij ook schilde-
ren met olieverf. Ook zijn er, in 
de loop der jaren, uitstapjes ge-
weest naar beeldvorming in hout 
en boetseren. In zijn professio-
nele leven kon hij zijn creativi-
teit kwijt in het ontwerpen van 
interieurs, tuinen en exclusieve 
verlichting. De schilderijen han-
gen de gehele maand april in 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257.
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Deelnemersveld 
Honkbalweek 
compleet
Regio - De 26e editie van de 
Haarlemse Honkbalweek, wel-
ke van 13 tot en met 22 ju-
li wordt gehouden, heeft haar 
deelnemersveld rond. Voor-
zitter Frits Mulder is bijzon-
der trots op het deelnemers-
veld. ,,Wederom is het gelukt 
om 6 teams uit de top 10 van de 
IBAF world ranking te krijgen. 
Uit Zuid Amerika komt Puerto 
Rico (deelnemer voor het laatst 
in 1992) Japan, Chinese Taipei, 
Cuba, USA en onze eigen we-
reldkampioen Nederland.” Met 
het definitief vastleggen van de 
teams is ook het wedstrijdsche-
ma duidelijk. ,,Ik verwacht dat 
alle 20 wedstrijden iets speci-
aals zullen gaan opleveren. Met 
name de wedstrijd op woens-
dagavond tussen Nederland en 
Cuba wordt er één waar de he-
le honkbalwereld, na de winst 
van Nederland op het WK, naar 
uit zal kijken”, aldus Mulder. De 
organisatie is dinsdag 3 april 
op www.honkbalweek.nl ge-
start met de online kaartver-
koop. Voor de organisatie is de-
ze dag erg speciaal want vanaf 
dat moment gaat de grote pro-
motie voor ‘De Week’ van start 
en dat is exact 100 dagen voor-
dat de eerste bal gegooid gaat 
worden.

Beeckestijn 
Paasdagen 
geopend
Velsen-Zuid - De tentoonstel-
ling ‘Logica van het Landschap’ 
in het hoofdgebouw van Beec-
kestijn zal beide Paasdagen zijn 
geopend. 
Een bezoek aan de tuinen van 
buitenplaats is in het voorjaar 
extra interessant door de vele 
soorten stinsenplanten die er nu 
in bloei staan. Helmkruid, win-
terakonieten en bosanemonen 
zijn al waargenomen. Later vol-
gen nog sleutelbloemen en het 
bijzondere Haarlems Klokken-
spel. Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

Afzwemfestijn bij 
VelserZwemVereniging
IJmuiden - Vorige week zondag 
was het weer eens zover. 47 Dol 
enthousiaste kinderen die geen 
enkele twijfel hadden over hun 
slagen betraden het zwembad de 
Heerenduinen. De tribune vulde 
zich met zeker 100  zenuwachtige 
ouders, grootouders, ooms, tan-
tes, broers en zussen. Op het on-
derliggende perron stonden ook 
nog een 60 tal verhitte familiele-
den van de afzwemmers want de 
temperatuur in de zwemhal en de 
spanning was bij hen duidelijk op 
de gezichten af te lezen. Zoals 
het VZV betaamt was de organi-
satie weer strak geregeld en een 
16 tal vrijwilligers zorgden er voor 
dat het enthousiasme en de mo-
tivatie hoog bleef. 
Als eersten konden de C kandi-
daten Merel Gerrits, Romy Blenk, 
Daan Hensen, Lexi van Geijten-
beek, Nick Jan Stolk, Suzanne 
Schoorl hun eerste bekwaam-
heden aan de twee beoorde-
laars tonen en konden daarna 
de zwemarena vrijmaken voor 
Daniel Gerrits, Anouk Bose, Jo-
ry Smoor, Berjan Macaltay,  Nur-
sima Sari, Baran Macaltay,Viggo 

Verschoor, Adam Al-Hilali, Elif 
Piroglu, Femme Komduur, Tara 
Bakker, Jesper Velzel, Elise Nico-
lai, Luca Pronk, Demi Pronk, Ayah 
Alzyady, Brenda de Ruiter, Susan-
ne ten Boom, die voor hun B-di-
ploma opgingen.  
Daarna de groep met de jong-
ste kinderen die toch wel wat ze-
nuwachtig aan hun opdracht be-
gonnen. Voor hen was het de eer-
ste keer wat betreft het afleggen 
van een zwemexamen, echter zij 
deden het fantastisch en na een 
uur tonen van allerlei oefeningen 
konden de beoordelaars aankon-
digen dat ook Natasja Hermans, 
Souhayla Badwy, Harun Bolat, 
Tess Verdikt, Rana Yilmaz, Mees 
Hofland, Cheyenne van Goor, 
Reza de Pagter, Jens van Bae-
kel, Laura Ros, Julia v. Essen, Sa-
ra Hageman, Kim Binkhorst, Kas-
per Bervoets, Hassan Benlyazid, 
Said Benlyazid, Liv Bakker, Bente 
Schmidt, Jorian Brakenhoff, Rho-
na Heinemeyer, Devin Heinemey-
er enTwan Kerklaan net als al-
le andere genoemde kandida-
ten geslaagd waren voor het door 
hen zo fel begeerde diploma.

Kickbokser Nino 
Schneider zaterdag op tv
IJmuiden - De 11-jarige Ni-
no Schneider uit IJmuiden is za-
terdagavond te zien op televi-
sie. Daar speelt hij de hoofdrol in 
de korte film ‘Joey’s eerste wed-
strijd’ , te zien bij de KRO.
In de film speelt Nino een kick-
bokser die moet leren omgaan 
met winst en verlies. Nino had 
een droomdebuut, want hij werd 
voor deze film gevraagd via de 
leiding bij Haarlem Gym, waar hij 
traint als kickbokser. Nino komt 
uit een familie van kickboksers. 
Zijn vader Hannes en broer Jes-
sy zitten ook in ‘het vak’. 
De film is gemaakt door het Am-
sterdamse filmproductiebedrijf 
Shooting Star, onder meer be-
kend van de film Sonny Boy, 
Kruimeltje en Pietje Bell en di-
verse films naar boeken van Car-
ry Slee. Met de tienerfilm ‘Ra-

zend’, ook van Carry Slee, won 
regisseur Dave Schram in maart 
een Rembrandt voor beste kin-
derfilm. De film ‘Joey’s eerste 
wedstrijd’ is in enkele dagen in 
maart opgenomen in Almere in 
de boksschool Day’s Gym. Nino 
speelt in bijna alle scenes.
Vader Hannes begeleidde Ni-
no tijdens de filmopnamen in 
maart en was zeer te spreken 
over de gang van zaken. Voor 
Nino waren de filmopnamen een 
groot feest, ook omdat hij veel 
met kickboksen bezig kon zijn. 
Of Nino’s filmcarrière een ver-
volg krijgt moet nog worden af-
gewacht. Voorlopig is Nino nog 
druk met zijn school. De kleding 
die Nino draagt in de film is ge-
sponsord door kledingzaak Juss 
Store uit IJmuiden. (Karin Dek-
kers)

Maandag netjes al mijn grof-
vuil, die van te voren aange-
meld was, aan de kant van de 
weg gezet en mijn dochter naar 
school gebracht.
Tot mijn verbazing bleek de 1 
kuub die ik neergezet had na 
terugkomst uitgegroeid naar 
3 kuub, waren de gebundelde 
partijen uitelkaar gehaald en de 
inhoud van vele vuilniszakken 
over de stoep verspreid.
Dit met gevolg dat de wagen die 
het grofvuil op kwam halen di-
rect weer weg reed en mij ach-
ter liet met de troep.
Verschillende telefoontjes met 
de gemeente leverde een be-
zoek op van twee zeer vrien-
delijke wijkbeheerders en deze 
vertelde mij dat ik verantwoor-
delijk ben voor alle 3 kuub aan 
spullen, aangezien ik degene 
ben die een aanvraag voor grof-

vuil had ingediend.
Helaas moesten ze dus voor mij 
een boete aanvragen bij de ge-
meente waar ik, als alleenstaan-
de moeder, absoluut niet blij 
mee ben.
Voordat grofvuil nogmaals langs 
zou komen werden er weer 
spullen toegevoegd, waardoor 
de berg alleen maar groeide!
Is dit nu echt de manier waar-
op wij met elkaar willen samen-
leven in een wijk en met elkaar 
om willen gaan?
Ik hoop dat mensen voortaan 
zelf hun zaakjes netjes regelen 
in plaats van hun afval bij an-
dere mensen te dumpen en er 
voor te zorgen dat deze met een 
boete komen te zitten terwijl zij-
zelf de dingen volgens de regels 
aanpakken!

Marsha

Lets Dance Velsen
Gratis dansspektakel
op het IJmuiderstrand
IJmuiden - Op Tweede Paas-
dag, maandag 9 april (14.00 
uur), barst de tweede editie 
van Let’s Dance Velsen los. Het 
dansfestival begint met ‘Let’s 
Dance on the Beach’. Een spor-
tief en visueel spectaculair out-
door evenement op het mooi-
ste strand van Nederland. Op 
het water dansen kitesurfers, 
ze bevechten de golven en de 
wind. In de branding danst het 
gezelschap de KISS Moves de 
‘cARMINA bURANA’. Met me-
dewerking van honderd ama-
teurdansers en kitesurfers 
maakt choreograaf Dorottya 
Kiss van Carl Orff’s klassie-
ker een groots dansspektakel. 
De leukste, gratis Paasshow op 
het IJmuider strand, tegenover 
strandpaviljoen Noordzee. Par-
keren kan aan de Kennemer-
boulevard.
Tijdens het dansfestival, van 
woensdag 11 tot en met zon-
dag 15 april, zijn verder in de 

Stadsschouwburg Velsen en 
het Witte Theater dansshows 
van gerenommeerde gezel-
schappen uit binnen- en bui-
tenland te zien.
Het publiek, jong en oud, kan 
proeven van verschillende 
dansstijlen. Van moderne dans 
(Scapino en Dansclick 12) tot 
klassiek (Sint-Petersburg Bal-
let), van jeugddans (Plan D en 
Meekers) tot werelddans (In-
ternationaal Danstheater), van 
streetdance (Danstheater AYA) 
tot urban & hiphop (Don’t Hit 
Mama). Ook zijn er aantrek-
kelijke extra’s als afterparties, 
meet&greets, workshops en 
inleidingen. Met als smake-
lijk hoogtepunt het theaterdi-
ner ‘Dansende Gerechten’ van 
dansdiva Karin Post en sterren-
kok Alain Alders van Landgoed 
Duin & Kruidberg.
Meer informatie en reserveren: 
www.letsdancevelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.
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Fototentoonstelling 
‘Anders zijn is niet gek’
Velsen - We leven in een maat-
schappij waarin veel gevraagd 
wordt van de mens. We moe-
ten een goede baan hebben, een 
leuk gezin en veel vrienden. He-
laas is niet iedereen hier tegen-
op gewassen. Iedereen heeft 
een kwetsbaarheid. De één heeft 
last van een maagzweer, de an-
der heeft hartklachten en weer 
een ander heeft een psychische 
kwetsbaarheid. Over de laatste 
kwetsbaarheid gaat dit project.
Het doel van dit project is voor-
oordelen en discriminatie uit de 
wereld te helpen door middel 
van een fototentoonstelling die 
in samenwerking met ervarings-
deskundigen tot stand is geko-
men. Ook zijn er persoonlijke 
verhalen aan toegevoegd om te 
verduidelijken dat iedereen zo-
iets kan overkomen. Want be-
denk wel, misschien is zo’n ver-
haal ook van toepassing op uw 
buurman/buurvrouw, oom of 
tante, broer of zus, collega, mede 
sporter, verenigingslid, winkelier, 

tandarts of onderwijzer.
U kunt de fototentoonstelling is 
de hele maand april te bezich-
tigen in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden. De expositie staat 
achterin de bibliotheek. De ex-
positie is gemaakt door erva-
ringsdeskundigen in samenwer-
king met Context. (foto: Jos Dijk-
huizen)

Paasconcerten 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op Goe-
de Vrijdag 6 april om 20.00 uur 
verenigen zich zes topmusici om 
het Stabat Mater van Pergolesi 
in ’t Mosterdzaadje uit te voeren. 
De sopraan Sabine Wüthrich en 
de alt Francine Vis werken hierin 
samen met Het Berlage Saxop-
hone Quartet. 
Op Tweede Paasdag, maandag 
9 april om 15.00 uur zullen in ’t 
Mosterdzaadje de cellist Maar-
ten Boasson en de pianist Pe-
ter Cramer een programma uit-
voeren waarin werk van Joseph 

Wölfl, Heitor Villa-Lobos en Ce-
zar Franck.
Uit het uiterste oosten en noor-
den van Nederland komen de-
ze musici bijna jaarlijks naar 
Santpoort om het publiek te la-
ten genieten van hun samenspel 
en hun verrassende programma 
keuze. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Marc Hillebrink stapt 
over naar D66 Velsen
Velsen - Sinds 19 december 2010 
functioneerde Marc Hillebrink als 
eenmansfractie in de gemeente-
raad van Velsen, Lijst Marc Hille-
brink. Vanaf dat moment heeft hij 
intensief samengewerkt met de 
fractie van Democraten66Velsen. 
Deze intensieve en prettige sa-
menwerking is mede de reden dat 
Marc Hillebrink heeft besloten om 
zich per 2 april 2012 aan te slui-
ten bij de fractie van Democraten-
66Velsen. 
,,De overstap is voor mij een lo-
gisch gevolg van de samenwer-
king met Democraten 66Velsen. 
Ook heb ik na anderhalf jaar ori-
entatie en verdieping de overstap 
gemaakt. De sociaal-liberale vi-
sie van Democraten66Velsen sluit 
aan bij mijn eigen opvattingen 

over groene en sociale thema’s in 
Velsen”, licht Marc Hillebrink toe. 
,,Wij zijn blij dat Marc de frac-
tie gaat versterken en gezamen-
lijk zullen wij verder werken aan 
een sociaal-liberaal, groen, in-
spirerend en veilig Velsen”, aldus 
fractievoorzitter Henk Wijkhuisen. 
,,Daarnaast is Marc met zes jaar 
raadslidmaatschap en veel inhou-
delijke kennis een echte aanwinst 
voor de fractie”, licht Henk Wijk-
huisen toe.
Met de komst van Marc Hille-
brink vermindert het aantal frac-
ties van 11 naar 10 in de gemeen-
teraad van Velsen. Marc Hillebrink 
kreeg als lijsttrekker van Groen-
Links in 2010 nog 1014 stemmen. 
Op de foto links Henk Wijkhuisen 
en rechts Marc Hillebrink.

Nieuwsbrief van 
Gehandicaptenberaad
Velsen - Gehandicapten Beraad 
Velsen (GBV) maakt zich zorgen 
om de toegankelijkheid van de 
winkelcentra in IJmuiden. Alweer 
zes jaar geleden zijn er toezeggin-
gen gedaan dat bepaalde proble-
men waar gehandicapten in het 
winkelgebied mee te maken heb-
ben, zouden worden opgelost. 
Paaltjes, stoepjes en uitstallin-
gen zouden worden aangepakt en 
meegenomen in de plannen voor 
het nieuwe winkelcentrum. Nu dat 
niet doorgaat, gaat het nog langer 
duren voor deze zaken waar ge-
handicapten dagelijks tegen op 
lopen, worden aangepakt. Daar-
om heeft GBV hierover en over 
problemen op het fietspad aan de 
Kennemerlaan een brief gestuurd.
Op www.reumafonds.nl kunnen 

mensen met reuma een enque-
te invullen. Zij krijgen geen ver-
goeding meer voor fysiotherapie 
en kunnen hun bevindingen hier-
in kwijt.
Van 9 tot en met 12 mei is de Sup-
portbeurs voor alle mensen met 
een handicap, in de Jaarbeurshal-
len in Utrecht. Op www.support-
expo.nl kan men een gratis kaart-
je aanvragen.
Ook op het gebied van financiën, 
zorg en algemene informatie geeft 
het GBV veel informatie. Ook zijn 
zij een meldpunt voor zaken die 
minder goed verlopen  binnen de 
gemeente Velsen. Men kan zich 
inschrijven voor de nieuwsbrief 
via www.gehandicaptenberaad-
velsen.nl. Het telefoonnummer is 
0255-548548.

Blauwe Rog op bezoek 
bij Mike Flanders
IJmuiden - Om de kinderen, 
in de leeftijd van vier tot twaalf 
jaar, meer kennis te laten ma-
ken met allerlei verschil-
lende soorten sporten kon-
den de kinderen van de Blau-
we Rog vier weken lang een 
breakdanceworkshop volgen 
bij dansstudio Mike Flanders 
Dance Experience in IJmui-
den. Tijdens de workshop heb-
ben de kinderen verschillende 
‘moves’ geleerd, zoals de up 
rock, six steps, baby freeze en 
de windmill.
De reacties van de kinderen 
waren enorm enthousiast en 
er bleek behoorlijk wat dansta-
lent tussen te zitten! 

Nieuwe 
gebouwen 
Zandloper
en Klipper
IJmuiden – De gemeente Velsen 
en het schoolbestuur van basis-
scholen Klipper en Zandloper wer-
ken intensief samen aan nieuw-
bouw voor beide scholen. Beide 
scholen zouden eigenlijk een plek 
krijgen bij Groot Helmduin, maar 
dat project is niet doorgegaan. Nu 
krijgt de Zandloper wel een nieuw 
gebouw op deze plek aan de Pla-
netenweg, gekoppeld aan nieuw-
bouw van Sporthal Zeewijk. Men 
verwacht dat de nieuwbouw eind 
2014 klaar kan zijn, waarna de 
school kan verhuizen. Volgens de 
wensen van het schoolbestuur 
blijft basisschool Klipper op de 
huidige locatie aan de Orionweg. 
Tijdens de sloop en nieuwbouw zal 
daarom onderdak moeten worden 
gevonden voor de leerlingen en 
het team. Nu is daarvoor het leeg-
staande schoolgebouw aan de 
Eenhoornstraat in beeld gekomen. 
Wel zal er het nodige moeten wor-
den opgeknapt, maar de gemeen-
te denkt ook na het vertrek van de 
Klipper het gebouw goed te kun-
nen gebruiken. En ziet opknap-
kosten als een goede investering 
voor de toekomst. Het schoolbe-
stuur stemt in met verhuizing naar 
dit gebouw, mits de juiste aanpas-
singen zijn gedaan. Momenteel 
wordt in goed overleg met elkaar 
bepaald welke aanpassingen no-
dig zijn. In de tussentijd werkt het 
schoolbestuur aan een program-
ma van eisen voor de nieuwbouw. 
Dit moet worden goedgekeurd 
door de medezeggenschapsraad 
van de school, waarna een offer-
te bij aannemers kan worden ge-
vraagd. Het is de bedoeling dat de 
Klipper in de week voor de zomer-
vakantie van dit jaar wordt ver-
huisd naar de locatie Eenhoorn-
straat. Na de bouwvakantie wordt 
dan begonnen met sloop en aan-
sluitende de nieuwbouw van de 
Klipper.

Velsen - Een beginnend bestuur-
der werd vorige week woensdag-
nacht eveneens langs de kant van 
de weg gezet nadat politiemensen 
de bestuurder met hoge snelheid 
zagen rijden. De agenten zagen de 
23-jarige IJmuidenaar over de Ori-
onweg rijden, waarna de achtervol-
ging werd ingezet. Uiteindelijk kon 
de bestuurder op de Rijksweg langs 
de kant worden gezet. De IJmuide-
naar bleek onder invloed van alco-
hol te rijden, bij hem werd na adem-
analyse een promillage van 1,43 ge-
constateerd. De man kreeg niet al-
leen een proces-verbaal voor het 
rijden onder invloed, ook kreeg hij 
bekeuringen voor de veel te hoge 
snelheid waarmee de man gereden 
had en het gevaar wat dat met zich 
mee bracht. Daarnaast werd het rij-
bewijs van hem ingevorderd.

Bestuurder 
over de schreef
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CDA Woonsymposium
‘Motor woningbouw 
moet gesmeerd worden’
Velsen - ,,De motor van de wo-
ningbouw moet gesmeerd wor-
den.” Dat zei minister Spies van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties tijdens de drukbe-
zochte thema-avond ‘wonen’ 
van het CDA Noord-Holland op 
26 maart in Zaandam. De avond 
werd georganiseerd door het 
CDA Noord-Holland. 
Minister Spies sprak in haar bij-
drage over het gebrek aan con-
sumentenvertrouwen. Dat merk 
je ook in de woningbouwsector. 
Toch is er geen sprake van to-
tale stilstand. Vorig jaar wissel-
den nog altijd 10.000 woningen 
per maand van eigenaar. Minis-
ter Spies wees er verder op dat 
intergemeentelijke samenwer-
king, met de provincie als re-
gisseur, essentieel is. Er moet 
gekeken worden naar kansen 
en mogelijkheden en niet naar 
problemen. 
Friso de Zeeuw, directeur nieu-
we markten bij Bouwfonds en 
hoogleraar aan de TU Delft, gaf 
zijn visie op de woningmarkt. 
Nederlanders willen nog altijd 
veel vierkante meter voor wei-
nig. Die tijd is echter geweest. 
De groep senioren zal door de 
vergrijzing toenemen, waar-
door de vraag naar maatwerk 
zal toenemen. Op korte termijn 
is vraag gestuurd bouwen van 
belang.
Robert te Beest, CDA-wethou-

der in Velsen, sprak in zijn bij-
drage over de Regionale Ac-
tie Programma’s (RAP’s). In de 
RAP’s worden per regio afspra-
ken gemaakt over het aantal te 
bouwen woningen en de kwa-
liteit ervan. In eerste instan-
tie was Te Beest hier sceptisch 
over, maar naar mate het pro-
ces vorderde werd hij positie-
ver. Het is natuurlijk erg moeilijk 
om overeenstemming te krijgen 
tussen alle gemeenten met hun 
verschillende belangen. 
Fred Sanders, directeur van 
CPO Noord-Holland, sprak vol 
passie over het Collectief Parti-
culier Ondernemerschap. Men-
sen willen zelf bouwen. Om tot 
zelfbouw te komen, moeten nu 
nog vele hindernissen geno-
men worden. Maak het de ko-
pers dus makkelijker om zelf 
een huis te bouwen. Pieter Joep 
van den Brink, makelaar in Am-
sterdam, gaf tot slot in zijn bij-
drage aan dat vertrouwen es-
sentieel is. De regels rond het 
verkrijgen van een hypotheek 
worden steeds strikter, ter-
wijl er nagenoeg geen nieuwe 
vaste dienstverbanden worden 
aangeboden. Net als minister 
Spies sprak Van den Brink over 
het feit dat de markt niet stil-
staat. Er is beslist geen vraag-
uitval, maar mensen kunnen op 
dit moment gewoon niets voor 
elkaar krijgen.

Mini’s VV 
IJmuiden 
kampioen
Velsen-Zuid Het miniteam van 
trainer Can Mola is nog maar 
twee wedstrijden verwijderd van 
het onbetwiste kampioenschap. 
Afgelopen zaterdag bewezen zij 
tegen RKVV Velsen dat deze titel 
dik verdiend zal zijn. Velsen werd 
gelijk overdonderd door het 
‘flipperkastvoetbalgeweld’ van 
IJmuiden. Met een één tweetje 
tussen Levi Kiewiet en Kelvin ‘de 
Turbo’ Haasnoot begon het prijs-
schieten op het doel van Velsen. 
Helaas ging deze naast. Ook de 
kopbal van Tom Koster, de schui-
ver van Semuel van Zelm en de 
poging van Adam Mola troffen 
geen doel. Niet lang daarna was 
het wel raak; Haasnoot kwam 
snel op en trapte de bal snoei-
hard in de lange hoek, 1-0. Vlak 
daarna mocht Haasnoot ook de 
2-0 op zijn conto schrijven. Vel-
sen herstelde en zette de tegen-
aanval in. Zij waren echter niet 
berekend op de de kwalitei-
ten in achterste linie. Fabrizio de 
Haas, Sep Turkensteen, Christi-
an de Geus en Jelle Haeser ston-
den daar duidelijk hun mannetje. 
Plots brak Velsen door de verde-
diging en scoorde 2-1. Na rust 
probeerde Velsen het opnieuw 
maar Turkesteen blokte al het 
verzet. Debutant Mark Virtmann 
gaf een prima voorzet weg. Hier-
door scoorde Cas Peetoom de 
4-1. Kiewiet zag zijn kans hoog 
in de korte hoek en maakte 5-1. 
Met een mooie stift scoorde Kos-
ter de 6-1. Velsen pruttelde nog 
wat na maar de uitstekend kee-
pende Luca Pronk hield iede-
re bal die zijn richting uitkwam. 
Of het nog niet genoeg was tik-
te Kiewiet achteloos de 7-1 over 
de lijn en Haasnoot scoorde 8-1. 
Mola maakte met het 9de doel-
punt een einde aan het lijden 
van Velsen. Waarschijnlijk vieren 
de mini’s van IJmuiden straks 
niet alleen een feestje. Ook de 
F1, F2 en de E2 liggen op kam-
pioenskoers.

Palmpasenkruizen voor 
ouderen en zieken
Velsen-Noord - Zoals ieder jaar 
zijn er weer Palmpasenkruizen 
gemaakt bij de St. Jozefkerk in 
Velsen-Noord. Woensdagmid-
dag 28 maart zijn door 50 kin-
deren de stokken versierd in de 
Meerpaal, naast de Sint Jozef-
kerk. 
De kinderen hebben de mooi 
versierde kruizen niet zelf ge-
houden. Zondag 1 april hebben 
ze deze naar ouderen en zieken 
in Velsen-Noord, Beverwijk en 

Wijk aan Zee gebracht. Tijdens 
de Palmpasenviering in de Sint 
Jozefkerk, werden door de kin-
deren in processie hun zelfge-
maakte Palmpasenkruis de kerk 
in gebracht. Hierna ontvingen zij 
een naam en adres van een zie-
ke of oudere aan wie het Palm-
pasenkruis versierd met haantje 
bovenop de stok gegeven kon 
worden. Sommige kinderen had-
den de Palmpasenstok al aan 
een opa of oma beloofd.

Clare Spanjaard is 
klassiek homeopaat
IJmuiden - In de Praktijk voor 
Homeopathie en Natuurgenees-
kunde van Clare Spanjaard ko-
men mensen van alle leeftijden 
en met allerlei klachten. ,,Home-
opathie spreekt het zelfhelend 
vermogen van het lichaam aan’’, 
zegt Clare Spanjaard. ,,Ik gebruik 
ook bioresonantietherapie om 
sneller tot de kern van de klach-
ten te komen.’’
Bij klassieke homeopathie vor-
men de gesprekken over de 
ziektegeschiedenis de belang-
rijkste informatie om te komen 
tot genezing, of verbetering van 
de constitutie. Clare is homeo-
paat en gebruikt meerdere me-
thodes om te komen tot een di-
agnose. ,,Een homeopaat moet 
voor behandeling een totaal-
beeld van de patiënt krijgen.  Dat 
lijkt alsof je een ui pelt. De bui-
tenlagen, als die er zijn, zijn blok-
kades die je eerst moet wegwer-
ken voor je tot de kern komt. Met 
bioresonantie kom ik eerder tot 
een diagnose. Daarmee kan ik 
trouwens ook blokkades behan-
delen, zodat ze verdwijnen. Bio-
resonantie werkt door middel 
van trillingen op energetisch ni-
veau.’’
Clare heeft inmiddels al acht jaar 
haar eigen praktijk aan Kanaal-
straat 214, maar werkt pas sinds 
twee jaar met bioresonantie. 
,,Soms kom je verrassende zaken 
tegen, zoals de energie van een 
parasiet, virus of voedseloverge-
voeligheid, die ook mee behan-
deld moet worden.’’ Bij chroni-
sche ziekten kan met homeopa-
thie of bioresonantie veel winst 
worden behaald. ,,Door een test 
met bioresonantie kan ik al snel 
zien waar de problemen zitten. 
Chronische ziekten kunnen ook 
worden veroorzaakt door che-
mische bestanddelen in voed-
sel, de lucht die we inademen of 

door stress. Door de lever, nie-
ren en darmen aan te zetten 
tot schoonmaken kan veel wor-
den verbeterd. Ook geeft biore-
sonantie duidelijk aan of het li-
chaam tekorten aan stoffen 
heeft.
Eigenlijk kan men met praktisch 
alle klachten terecht bij de ho-
meopaat. Nu is een goed mo-
ment voor de acute behandeling 
van hooikoortsklachten. Maar 
Clare Spanjaard heeft ook al veel 
mensen met zwaar overgewicht 
geholpen met homeopathie en 
een dieet. Rokers kunnen door 
Clare van hun verslaving worden 
afgeholpen door acupunctuur-
puntenbehandeling op het oor. 
Homeopathie grijpt terug op de 
natuur en de kracht van het ei-
gen lichaam.
Voor meer informatie kan men 
kijken op www.clare-spanjaard.
nl of bellen met 0255-537865. 
Behandelingen zijn ook mogelijk 
op zaterdag of ‘s avonds. Clare is 
erkend homeopaat en aangeslo-
ten bij de NWP. Behandelingen 
worden door de ziektekosten-
verzekeraar geheel of gedeelte-
lijk vergoed, afhankelijk van het 
verzekeringspakket.

LTC Brederode tevreden 
over open tennisdag
Santpoort-Noord - Ook al 
kwam de open tennisdag van 
LTC Brederode op afgelopen za-
terdag wat langzaam op gang 
vanwege het frisse weer, achter-
af is het bestuur en haar com-
missies zeer tevreden over het 
resultaat.
Doel van de open dag was om 
mensen, jong en oud, kennis te 
laten maken met de tennissport 
en met de tennisvereniging LTC 
Brederode. En het uiteindelij-
ke doel was de deelnemers over 
te halen te gaan tennissen en 
lid te worden. Op de open dag 
zelf hebben zich tien nieuwe le-
den aangemeld, die ook allemaal 
geplaatst konden worden in een 
lesgroep. 
Onder deze aangemelde nieu-
we leden was een loterij uitge-
schreven waarbij een gratis lid-
maatschap voor een seizoen kon 

worden gewonnen. De 11-jarige 
Bas Smeele uit Velserbroek was 
de gelukkige. Het tennisseizoen 
2012 is geopend!

Expo van Leo 
van Velzen
Santpoort-Noord - Van de 
Haarlemse kunstschilder Leo 
van Velzen hangen in de maand 
april werken in ’t Mosterdzaad-
je. Behalve beeldend kunstenaar 
is Leo van Velzen ook publicist, 
economist en onderzoeker. In 
de zeventiger jaren verdiepte 
hij zich in de problematiek van 
de gastarbeiders, hetgeen later 
resulteerde in onderzoek voor 
Stichting Multinationaal. Sinds 
1990 heeft hij een eigen onder-
zoek en adviesbureau MEO. Hij 
laat zich door het reizen naar 
Turkije en Spanje in zijn schilde-
ren inspireren. Hij heeft ook een 
expositie in De Waag en Philhar-
monie. Te bezichtigen voor en na 
afloop van de concerten.Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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IJmuiden - Zaterdag 14 april, van 
09.00 tot 16.00 uur, wordt op Plein 
1945 een gezellige boeken-, an-
tiek- en curiosamarkt georga-
niseerd. Verschillende kramen 
met boeken, oude spullen, schil-
derijen en curiosa zullen op het 
plein staan. Wie ook wilt deelne-
men aan deze markt kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-518380 of 06-42456182.

Boeken-, 
antiek- en 
curiosamarkt

IJmuiden - Zondag 15 april wordt 
van 08.00 tot 16.00 uur een koffer-
bakmarkt op het Velserduinplein 
georganiseerd. In plaats van een 
marktkraam krijgen deelnemers 
de zogenaamde ‘Car Booters’, een 
ruime plek voor de auto toegewe-
zen op het terrein en creëren daar 
hun ‘eigen’ winkeltje. Op de kof-
ferbakmarkt is van alles te koop, 
van fietsen tot ambachtelijke spul-
len. Wie ook wilt deelnemen aan 
de kofferbakmarkt kan zich ge-
woon aansluiten (zie pijlen) met 
zijn of haar auto. Tegen 08.00 uur 
kan men de parkeerplaats op. De 
kosten bedragen 10 euro per auto. 
Meer informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-42456182.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Velsen – Elke vier jaar moet een 
gemeente een nieuw lokaal Ge-
zondheidsbeleid formuleren. Voor 
de perioden van 2012 tot 2015 
heeft de gemeente Velsen daar-
om een nieuwe nota opgesteld. 
Vijf speerpunten zijn: meer bewe-
gen en sporten; minder overma-
tig alcohol en genotmiddelenge-
bruik onder jongeren; voorkomen 
van depressie en eenzaamheid; 
betere gezondheid voor mensen 
met een laag inkomen en tenslot-
te verbeteren van de leefomge-
ving. Deze speerpunten worden 
vervolgens in verschillende be-
leidskwesties uitgevoerd.

Gezond-
heidsnota

IJmuiden – Op de kop van de 
Trawlerkade en de Kaarweg in 
het havengebied van IJmuiden 
ligt een openbaar gebied zon-
der officiële straatnaam. Zeeha-
ven IJmuiden heeft het verzoek 
ingediend om dit gebied Leonar-
duskade te noemen. Deze naam 
wordt namelijk al geruime tijd 
gehanteerd bij nationale en in-
ternationale correspondentie. De 
Commissie Naamgeving van de 
gemeente Velsen is akkoord ge-
gaan met dit voorstel.

Nieuwe
straatnaam: 
Leonarduskade

Opknapbeurt voor 
sportpark Rooswijk
Velsen-Noord – In het najaar zal 
worden begonnen met een op-
knapbeurt van sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord. Er wor-
den verschillende zaken aange-
pakt. Gebouwen van sportvoor-
zieningen worden zoveel mo-
gelijk bijeen geplaatst, daar-
voor wordt aangebouwd aan be-

staande clubhuizen. De parkeer-
plaats krijgt een nieuwe locatie 
uit het oogpunt van sociale vei-
ligheid. 
Ook wordt een recreatieve wan-
delroute gemaakt in het nieu-
we sportpark. De renovatie zal in 
verschillende fasen worden ge-
realiseerd.

Woningbedrijf Velsen 
viert twee openingen
IJmuiden - Met de bus van 
‘Vrienden van Velsen-Noord‘ 
werden donderdagmiddag zo’n 
dertig genodigden en belang-
stellenden vervoerd naar twee 
bouwlocaties waar Woningbe-
drijf Velsen nieuw te bouwen ap-
partementencomplexen gaat re-
aliseren.
Opstapplaats en vertrekpunt van 
de bus was bij restaurant Kruiten 
aan de Kruitenstraat waar om-
streeks drie uur de genodigden 
naar de beide bouwlocaties wer-
den vervoerd. Als eerste ging de 
route naar de Trompstraat waar 
op het terrein van het voorma-
lige, in 1975 gebouwde, zwem-
bad het complex ‘De Hoogeberg’ 
zal worden gerealiseerd waar 31 
huurappartementen voor seni-
oren zullen worden gebouwd. 
Geheel in de stijl van het voor-
malige zwembad was er op het 
bouwterrein een opblaasbadje 
geplaats waaruit wethouder Ro-
bert te Beest en Ted Kuné, direc-
teur van de woningbouwvereni-
ging, als openingshandeling elk 
een foto moesten opvissen.
Daarna werd de tocht vervolgd 
naar de Keetberglaan waar op 
de plek van de voormalige Keet-
bergflat een drietal fraaie ap-
partementengebouwen met 
de naam ‘Zeewaarts’ komen te 
staan. Eerste stadsdichter van 
Velsen, Joris Brussel, verwel-
komde de gasten door vanaf een 
hoge duintop een gedicht voor te 
dragen. Hierna verwijderden Ro-
bert te Beest en Ted Kuné een 
dundoek waarna de naam ‘Zee-
waarts in gedachte naar zee’ 
verscheen.
Zowel Te Beest als Kuné bena-
drukten in hun toespraken het 

opmerkelijke feit dat op één dag 
in IJmuiden gelijktijdig een twee-
tal openingen plaatsvonden van 
twee woningcomplexen in de-
ze, economisch toch wel zware 
tijden. Beiden waren het erover 
eens dat hier toch wel van een 
feestdag mocht worden gespro-
ken. Ted Kuné wees er nog op 
dat veel mensen altijd met veel 
plezier in de voormalige Keet-
bergflat hebben gewoond, wat 
mede werd bevestigd door de 
recente uitgave van het boek ‘De 
Keetbergflat een onuitwisbaar 
stuk IJmuiden’. 
De geplande nieuwbouw bestaat 
uit drie torens van elk acht ver-
diepingen met in totaal 103 wo-
ningen. Hiervan komen 68 wo-
ningen onder de huurtoeslag-
grens te liggen en van 8 huur-
woningen ligt de huurprijs hier-
boven. De overblijvende 35 wo-
ningen worden te koop aange-
boden. Op www.wbvelsen.nl is 
nog veel meer informatie over de 
beide projecten te vinden. (Joop 
Waijenberg)Vivant Timmy Geluks-

winkel van Haarlem
Haarlem-Noord - Vivant Timmy 
staat in de regio al bekend als de 
Gelukswinkel van Haarlem. Meer-
maals zijn grote geldprijzen ge-
wonnen bij loten gekocht bij Vi-
vant Timmy aan Rijksstraatweg 
108 in Haarlem, bij het Marsman-
plein. Onlangs is weer een bedrag 
van 100.000 euro gevallen op een 
hier gekocht lot in de Miljoenenlo-
terij van de Staatsloterij. De trek-
king is iedere zaterdag. Voor 5 eu-
ro per lot kan men al meedoen. De 

afgelopen tijd zijn er al bedragen 
van 100.000 euro, 20.000 euro en 
10.000 euro bij de Staatsloterij ge-
vallen. Daarnaast waren er nog ve-
le andere leuke prijzen uit te de-
len aan buurtgenoten. Ook u kunt 
een gokje wagen via Vivant Tim-
my. Men zegt al: Geen mooier lot 
dan een lot van Timmy. Koop uw 
loten ook in de Gelukswinkel Vi-
vant Tommy. Zie www.vivanttimmy.
nl of www.loterijshop.nl of bel 023-
5380500.

Dementie en autorijden
Regio - Op dinsdag 10 april is er 
een Alzheimer Café in Castricum 
en het onderwerp is deze keer 
‘Dementie en autorijden’.
De nieuwe regels zijn tegenwoor-
dig dat mensen met een begin-
nende of lichte vorm van dementie 
een tijdelijke rijbevoegdheid krij-
gen. Men moet dan op een aan-
tal aspecten worden getest, zoals 
oriëntatie, reactiesnelheid en her-
kennen van verkeersborden. Wan-
neer de dementie in een verderge-
vorderd stadium is, doen zich weer 
andere vraagstukken voor. Wie de 
bijeenkomst wil bezoeken, maar 
geen vervoer heeft óf dit bezoek 
liever niet aan familie of vrien-
den vertelt, kan contact opnemen 

via tel.: 06-29507734. Meer we-
ten over dit onderwerp? Ga naar 
het Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci op de Sans Souci 113 
in Castricum op dinsdag 10 april 
2012 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet no-
dig. De bezoekers krijgen informa-
tie van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere litera-
tuur om thuis eens rustig na te le-
zen. Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag bereik-
baar onder tel.: 06-33631872. 

Oplichting aan de deur
Velserbroek - Soms proberen 
mensen met slechte bedoelingen 
bij bewoners binnen te komen met 
een smoesje. Ze doen zich voor als 
medewerker van een bedrijf of in-
stantie. Dit doen ze om geld en 
andere kostbaarheden te stelen. In 
het kader van de veiligheid orga-
niseerde het wijkteam Velserbroek 
vorige week donderdag voor de 
bewoners van Velserbroek een 
themabijeenkomst over oplichting 
aan de deur. 
Het wijkteam Velserbroek bestaat 
uit de wooncorporaties van Vel-
sen, Politie Kennemerland, Stich-
ting Welzijn en de gemeente Vel-
sen. Dat dit thema bewoners aan-
spreekt, bleek uit de grote op-
komst in het Polderhuis. Ruim 85 
mensen wilden graag van de po-
litie horen hoe ze oplichting aan 
de deur het beste kunnen voor-

komen. De politie vertelde over de 
meest voorkomende babbeltrucs 
en vertoonde filmpjes van situa-
ties die zich kunnen voordoen aan 
de deur. Voor de aanwezigen was 
er volop gelegenheid om vragen 
te stellen en om ervaringen uit te 
wisselen. De bewoners waren zeer 
enthousiast over de voorlichtin-
gen, zij waren blij  met het initiatief 
van het wijkteam voor deze bijeen-
komst. De bijeenkomst werd afge-
sloten met een lunch. Tijdens de 
lunch nam Stichting Welzijn van 
de gelegenheid gebruik om met 
de bewoners in gesprek te gaan 
over de activiteiten van de stich-
ting in Velserbroek. Maar Stichting 
Welzijn wilde ook graag weten aan 
welke activiteiten bewoners nog 
meer behoefte hebben. Meer tips 
staan in een folder die bij de poli-
tie Velsen verkrijgbaar is.
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Glennis Grace 
op Dag van de 
Samenwerking
Velsen-Zuid - Zangeres Glen-
nis Grace treedt zaterdag 26 
mei op in het Tata Steel Stadion 
in Velsen tijdens de door Rabo-
bank Velsen en Omstreken geor-
ganiseerde Dag van de Samen-
werking. Grace, bekend van on-
der andere hits als ‘Afscheid’ en 
‘Wil Je Nog Niet 1 Nacht’, het du-
et met Edwin Evers dat in 2011 de 
hitlijsten bestormde, verzorgt een 
optreden op het hoofdpodium tij-
dens de Dag van de Samenwer-
king. Bezoekers van de Dag van 
de Samenwerking krijgen hier-
mee een spetterend voorproefje 
van het live-concert dat zij op 15 
september geeft in de Heineken 
Music Hall in Amsterdam. Mathijs 
Smit, directievoorzitter Rabobank 
Velsen en Omstreken, ,,Wij zijn 
blij dat Glennis Grace gaat op-
treden op ons podium tijdens de 
Dag van de Samenwerking. Uit-
geroepen tot de beste zangeres 
van Nederland in 2011 en met 
diverse grote hits op haar naam, 
gaat zij deze dag extra glans ge-
ven. Naast Ralf Mackebach is zij 
de tweede grote ster die wij op 
ons evenement mogen verwelko-
men.” In 2012- het VN Jaar van de 
coöperatie- wil Rabobank Velsen 
en Omstreken een breed publiek 
actief kennis laten maken met de 
coöperatieve grondslag van Ra-
bobank. De kern van een coöpe-
ratie is samenwerken om dingen 
voor elkaar te krijgen. Met de Dag 
van de Samenwerking, op 26 mei, 
laat Rabobank samen met leden, 
medewerkers en diverse organi-
saties en instellingen uit de ge-
meenten Velsen, Haarlemmer-
liede en Spaarndam zien wat je 
kunt bereiken als je samenwerkt. 
Tijdens de Dag van de Samen-
werking wordt op een creatieve 
en interactieve manier support 
gevraagd voor een aantal ideeën, 
dat bijdraagt aan de lokale ge-
meenschap. Het Tata Steel Stadi-
on bruist 26 mei van de activitei-
ten, muziek, zang en dans. Naast 
nationaal bekende artiesten ver-
zorgen regionale artiesten, groe-
pen en verenigingen optredens. 
Zie ook www.rabobank.nl/velsen. 
(foto: Willem Rutten)

IJmondse fietstocht
in teken van voorjaar
Velsen - Een fietstocht langs de 
mooiste plekjes in de IJmond, 
met tussenstops in de gezelligste 
horecazaken van de regio. Dat is 
de IJmondse bourgondische & 
culturele fietstocht in een noten-
dop. De tweede editie op zondag 
15 april staat in het teken van het 
voorjaarsbier.
De IJmond is een prachtig fiets-
gebied. Met haar karakteristie-
ke woonkernen, het imposan-
te Noordzeekanaal en natuurlijk 
de Kennemerduinen valt er veel 
te genieten. Tijdens de IJmond-
se bourgondische & culturele 
fietstocht krijgt u van al dit moois 
iets mee. Onderweg staan stops 
gepland in Grand Café La Bel-
le, Brasserie Beeckestijn, Res-
taurant Boschbeek, Landgoed 
Duin en Kruidberg, De IJswin-
kel, Jopen Bier (op locatie), Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
en Restaurant Kop van de Haven. 
De route heeft geen vast begin- 
of eindpunt. Alle deelnemers zijn 
vrij om een horecazaak dicht-
bij huis te kiezen.  Het is wel de 
bedoeling om ‘met de klok mee’ 
te fietsen en in dezelfde horeca-
zaak te eindigen als waar u bent 
begonnen.
Deelname aan de IJmondse 
bourgondische & culturele fiets-
tocht kost 7,50 euro. Iedereen die 
uiterlijk zaterdag 14 april het be-

taalbewijs heeft opgehaald bij 
één van de deelnemende hore-
cazaken, ontvangt op zondag 15 
april een goodie-bag ter waar-
de van 20 euro. Het betaalbe-
wijs is opgenomen in een fraai 
boekje met een gedetailleerde 
routebeschrijving en informatie 
over de horecazaken en culture-
le activiteiten die u onderweg te-
genkomt. Voor de drankjes moet 
worden betaald, maar de hapjes 
en de culturele activiteiten zijn 
gratis! Wat u op de route aan-
treft, blijft tot het laatste moment 
een verrassing. Het aanbod kan 
variëren van live-muziek tot het 
voordragen van een gedicht en 
van een expositie tot een schrij-
ver die zijn boek signeert.
Iedereen die de fietstocht vol-
brengt ontvangt een fraai cadeau 
dat mede mogelijk wordt ge-
maakt door GraphicSign Velser-
broek en bierbrouwer Grolsch. 
De inhoud van de goodie-bag 
wordt verzorgd door sponsors 
van de fietstocht en regiona-
le bedrijven die dit initiatief een 
warm hart toedragen.
De fietstocht duurt van 12.00 
tot 18.00 uur. Meer weten? Bel 
0255-515307 (Stichting Lekker-
ste Nacht) of mail naar ijmondse-
fietstocht@gmail.com. De fiets-
tocht is ook te boeken als be-
drijfsuitje. (foto: Ko van Leeuwen)

Velsen – Nederland is opge-
deeld in 25 veiligheidsregio’s. 
In de Veiligheidsregio Kenne-
merland werkt Velsen samen 
met negen andere gemeen-
ten. Elke veiligheidsregio heeft 
de opdracht gekregen een Re-
gionaal Risicoprofiel op te stel-
len. Daarbij worden mogelij-
ke incidenten volgens priori-
teit opgesteld. De incidenten 
met de hoogste prioriteit wor-
den uitgewerkt, waarbij afspra-
ken worden gemaakt over de 
organisatie, samenwerking en 
maatregelen die men moet ne-
men. Zo kan bijvoorbeeld wor-
den afgesproken calamiteiten-
oefeningen te doen, zodat men 

in geval van zo’n incident niet 
onvoorbereid is. Voor het Regi-
onaal Risicoprofiel Veiligheids-
regio Kennemerland heeft bur-
gemeester Weerwind een aan-
tal wijzigingen voorgesteld. Zo 
vindt hij dat incidenten die te 
maken hebben met koude, ijzel 
en sneeuw een lagere prioriteit 
verdienen.  En hij heeft voor-
stellen gedaan voor het toe-
voegen van incidenten zoals 
met gevaarlijke stoffen bij het 
Noordzeekanaal en scheep-
vaartongevallen. Zo maakt el-
ke Veiligheidsregio een eigen 
risicoprofiel dat is toegespitst 
op mogelijke risico’s in het ei-
gen gebied. 

Prioriteiten voor 
Veiligheidsregio

Geen digitaal meld-
punt uitkeringsfraude
Velsen – In de gemeente Velsen 
komt voorlopig nog geen digitaal 
meldpunt voor uitkeringsfrau-
de. Raadslid Beryl Dreijer pleit-
te donderdagavond tijdens de 
gemeenteraadsvergadering voor 
zo’n digitaal meldpunt, maar zij 
kreeg geen bijval van overige 
raadsleden. Alleen wethouder 
Arjan Verkaik voelde voor zo’n 
digitaal meldpunt, maar zonder 
akkoord van de raad kan hij niet 
verder.
,,Fraude met gemeenschaps-
geld moet hard worden aange-
pakt,’’ vindt Beryl Dreijer. ,, Al-
leen zo zorg je voor een goed 
sociaal vangnet en de daarvoor 
zo noodzakelijke solidariteit. De 

werkende inwoners van Velsen 
moeten er zeker van zijn dat hun 
belastinggeld goed wordt be-
steed.’’  Raadsleden reageer-
den op de motie met kreten als 
‘Stasi- en nazipraktijken. Dre-
ijer is verbaasd over alle commo-
tie: “Het is in Velsen al lang mo-
gelijk om uitkeringsfraude ano-
niem per brief of telefoon bij de 
gemeente te melden. Daar is tot 
nu toe niemand over gevallen. Ik 
begrijp dan ook niet waarom er 
opeens over stasi- en naziprak-
tijken gesproken wordt wanneer 
het gaat over online anoniem 
melden. Wat is het verschil tus-
sen een anonieme melding per 
telefoon of per e-mail?’’

Geen parkeergarage
bij Binnenhaven?
IJmuiden – Er worden momen-
teel weer plannen gemaakt voor 
de Binnenhaven, een project 
van Zorgbalans en de gemeen-
te Velsen, een project met wo-
ningen en zorgvoorzieningen. 
Op 14 april is er een open dag 
voor belangstellenden. Het laat-
ste nieuws is dat er geen par-
keergarage bij de nieuwbouw 
komt. Oorspronkelijk was een 
parkeergarage voor 450 auto’s 
ingepland. 
Velsen Lokaal heeft daarom 
aan het college gevraagd hoe 
het zit met parkeervoorzienin-
gen, niet alleen voor nieuwe be-
woners, maar ook voor mensen 
die al in het gebied wonen. Een 
aantal kopers van nieuwbouw-

woningen zouden nog een par-
keerplek in de nieuw te bouwen 
parkeergarage krijgen. Momen-
teel is aan de Appelboomstraat 
een tijdelijk parkeerterrein inge-
richt, dat ook door omwonenden 
wordt gebruikt. Ook door ouders 
van kinderen van de St. Fran-
ciscusschool wordt de parkeer-
plaats gebruikt bij het brengen 
en halen van de kinderen. 
Velsen Lokaal vreest nu dat er 
straks veel parkeerdruk komt 
op de woonwijken als de tijdelij-
ke parkeerplaats verdwijnt en er 
geen parkeergarage komt bij het 
nieuwbouwplan. Zij willen daar-
om van het college weten hoe 
en of dit wordt opgelost. (Karin 
Dekkers)

Voorjaarsshow Jacky 
Hart druk bezocht
Velsen - Afgelopen maandag en dinsdag werd bij Jacky Hart 
Mode de lentecollectie geshowd. De vele bezoekers werden ge-
trakteerd op een diversiteit aan kleur: jadegroen, koraalrood, 
fuchsia-rose en kobaltblauw. De enthousiaste reacties waren 
mede te danken aan de wervelende manier waarop de gelegen-
heidsmannequins de nieuwste trends showden. Zie ook www.
jackyhart.nl.
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Uitleenpunten 
bibliotheek 
Velsen
Velsen - Er zijn in Velsen zes uit-
leenpunten waar leden van de bi-
bliotheek terecht kunnen om boe-
ken te lenen en terug te bren-
gen. Om de klanten nog beter van 
dienst te kunnen zijn opent Bi-
bliotheek Velsen een nieuw uit-
leenpunt in Velserduin en ver-
huist uitleenpunt Velserhooft 
naar het pand van Makelaardij 
Van Waalwijk van Doorn. Met uit-
leenpunt Velserduin breidt Bibli-
otheek Velsen haar mobiele col-
lectie uit met een extra mogelijk-
heid voor de klant om boeken te 
halen, te! reserveren en terug te 
brengen. Uitleenpunt Velserduin 
wordt feestelijk geopend op dins-
dag 10 april om 15.00 uur. Daar-
na is het uitleenpunt elke dins-
dagmiddag geopend van 15.00 
tot 16.00 uur. Dinsdagmiddag 3 
april 14.00 opent uitleenpunt Vel-
serhooft voor het laatst haar deu-
ren. Vanaf dat moment verhuist dit 
uitleenpunt naar een toegankelij-
kere locatie namelijk Makelaar-
dij Van Waalwijk van Doorn. Vrij-
dag 13 april opent dit unieke uit-
leenpunt feestelijk haar deuren. 
Daarna is het uitleenpunt elke vrij-
dag open voor het lenen en terug-
brengen van boeken tussen 10.00 
en 11.00 uur. Zie ook www.biblio-
theekvelsen.nl.

IJmuiden - De politie heeft na 
uitgebreid onderzoek vorige week 
donderdagochtend een 38-jarige 
man uit Purmerend aangehouden 
in Den Haag. De man wordt ervan 
verdacht een bejaard echtpaar in 
augustus vorig jaar te hebben be-
stolen. De man had zich voorge-
daan als medewerker van de ge-
meente en stelde dat het echt-
paar geld terug zou krijgen van 
de gemeente. Hiervoor moesten 
eerst echter wel ‘administratie-
kosten’ worden betaald. Dit werd 
door het echtpaar betaald waar-
op de man vertrok. De man is 
overgebracht naar een politiebu-
reau en ingesloten. 

Verdachte 
babbeltruc 
aangehouden

‘We need to talk about 
Kevin’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 6 en dins-
dag 10 april, 20.30 uur, draait het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
de film ‘We need to talk about 
Kevin’.
Eva en Franklin verhuizen van 
New York naar een landelijk 
stadje, omdat ze hun zoon in 
een goede omgeving willen la-
ten opgroeien. Twee dagen voor 
zijn zestiende verjaardag begaat 
Kevin een verschrikkelijke daad 

op zijn middelbare school. In de 
nasleep van deze misdaad wor-
stelt Eva met gevoelens van ver-
driet en verantwoordelijkheid. 
De relatie met haar zoon verliep 
vanaf de eerste jaren al moei-
zaam, maar nu wordt ze gecon-
fronteerd met het ultieme taboe: 
heeft ze eigenlijk ooit van haar 
zoon gehouden? In hoeverre is 
zij schuldig aan Kevin’s gruwelij-
ke misstap? 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor we need to talk about ke-

vin’ op 6 en 10 april 2012 om 20.30 uur.
 bon is geldig voor 2 personen

‘Mijn zusje is gehendikept’
IJmuidense schrijft 
bijzonder prentenboek
IJmuiden – Zaterdag 10 maart 
heeft Peter Faber het eerste boek 
van de IJmuidense Marie-José 
Schelvis bij Golfbaan Spaarnwou-
de gepresenteerd. Het prenten-
boek is bedoeld voor peuters en 
kleuters en heet ‘Mijn zusje is ‘ge-
hendiekept’. 
Het boek gaat over de kinderen 
van Marie-José Schelvis, de twee-
lingzusjes Bente en Elin, waarvan 
Elin gehandicapt is. Om aan haar 
dochter Bente en andere jonge 
kinderen te kunnen uitleggen wat 
‘gehendiekept’ betekent heeft de 
IJmuidense Marie-José het boek 
geschreven. De tekst is in helde-
re taal, vergelijkbaar met de taal 
zoals die in de Nijntje-boeken van 
Dick Bruna wordt gebruikt. Bo-
vendien staan er prachtige te-
keningen in het boek van Peg-
gy Vastbinder. Het is een positief 
boek over een serieus onderwerp 
geworden.
De tweeling werd op 16 mei 2007 
na slechts 24 weken zwanger-
schap geboren in Schotland. Ben-
te woog 840 gram, Elin 650 gram. 
Vooral Elin was er slecht aan toe. 
Maar een Schotse arts heeft ge-
vochten voor Elins leven. Zo on-
derging zij op zeer jonge leeftijd al 
operaties. Twee maanden na haar 
geboorte werd Elin uit het zieken-
huis ontslagen. Juist op die dag 
hoorden Patrick en Marie-José 
dat Elin aan beide oren doof is. De 
twee meisjes ontwikkelden zich 
verschillend. Na een aantal maan-
den werd voorzichtig duidelijk dat 
Elin wat achterbleef. Maar pas 
op de leeftijd van anderhalf jaar 
maakte een MRI scan duidelijk 
dat Elin door kleine hersenbloe-

dingen hersenschade heeft op-
gelopen. Marie-José: ,,Dat is iets 
wat heel veel voorkomt bij prema-
ture kinderen, maar bij Elin zit het 
precies op de verkeerde plek.’’ De 
diagnose is uiteindelijk ‘cerebra-
le parese in gradatie 5’, vrij ver-
taald betekent dat spasmen in al-
le ledematen. Elin is bovendien 
slechtziend en draagt daarom 
contactlenzen. Vanwege eetpro-
blemen heeft Elin een PEG-son-
de met vloeibaar voedsel. Elin kan 
niet lopen en praat slechts enkele 
woordjes. Met gebarentaal kan je 
met haar communiceren.
Nu Bente bijna vijf jaar is kom 
ze met vragen over de handicap 
van haar zusje. Marie-José kon 
er geen geschikt boekje over vin-
den. Dus schreef ze het zelf. ,,Via 
Marktplaats heb ik iemand gevon-
den die de prenten erbij maakte. 
Vorig jaar zomer was het boek 
klaar. Ik heb het voorgelezen op 
twee scholen en de reacties van 
iedereen waren goed. Maar een 
uitgeverij vinden lukte niet. Toen 
kwam ik op het 5D Festival in Am-
sterdam, een festival voor gehan-
dicapte mensen, in gesprek met 
Peter Faber. Dat heeft me ertoe 
aangezet het boek zelf uit te ge-
ven, met hulp van mijn ouders. Hij 
schreef ook het voorwoord in het 
boek en heeft het boek 10 maart 
gepresenteerd.’’ 
Het prentenboek ‘M’n zusje is ‘ge-
hendiekept’ is verkrijgbaar via 
de website van www.bentelin.nl 
en Boekhandel Erasmus en kost 
14,95 euro. Van elk verkocht boek 
gaat 1 euro naar de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind, NSGK. (Karin Dekkers)

Jaarrekening Velsen 2011
Velsen heeft financiën 
prima voor elkaar
Velsen - Wethouder Ronald Ven-
nik heeft donderdag ‘met trots’ de 
jaarrekening over 2011 gepresen-
teerd. Gepaste trots, kunnen we 
zeggen, want er kan een bedrag 
van 10,4 miljoen euro worden toe-
gevoegd aan de algemene reser-
ve. Dat maakt Velsen weerbaarder 
in geval van financiële risico’s.
Een opmerkelijk resultaat gezien 
enkele tegenvallers. Zoals de kos-
ten voor de plannen van de koop-
goot van 775.000 euro over 2011 
en de de sanering en herwaarde-
ring van woonwagencentrum Ou-
de Pontweg, ook een bedrag van 
ruim 2 miljoen. Troost is dat dit sa-
neringsproject nu is afgesloten.
Het mooie resultaat van Velsen 
heeft veel te maken met preca-

riorechten. De gemeente Velsen 
is vanaf 2006 druk bezig geweest 
om geld van Liander te vangen 
voor het gebruik van Velsense 
grond voor kabels en leidingen. 
Uiteindelijk heeft Liander zich ge-
schikt en is er in 2011 betaald wat 
jarenlang werd verwacht. Over al-
le jaren is nu een bedrag van 10 
miljoen euro ontvangen, dat in 
2011 is verrekend.  Liander wordt 
nu jaarlijks structureel aangesla-
gen voor precariorechten, een be-
drag van circa 2 miljoen euro.
Vanwege het positieve resultaat 
zijn de schulden van de gemeente 
Velsen kleiner geworden. De ge-
meente hoeft daarom minder te 
lenen. Het totale positieve resul-
taat over 2011 is 8,2 miljoen euro. 

31ste Strawberries 
Easter Tournament
Driehuis - Op de velden van 
KHC Strawberries vindt zaterdag 
7 en zondag 8 april de 31ste edi-
tie plaats van het Strawberries 
Easter Tournament. De Velsen-
se hockeyclub verwacht 350 hoc-
keyers uit binnen- en buitenland. 
De meeste buitenlandse deelne-
mers komen uit het Verenigd Ko-
ninkrijk. De eyecatchers zijn een 
team uit Zuid-Afrika en een sterk 
team uit de landelijke Schotse 
competitie.
Het Strawberries Easter Tourna-
ment, traditiegetrouw een recre-
atief in plaats van een presta-
tief toernooi, wordt zaterdag om 
10.00 uur geopend met het tra-
ditionele ochtendgymnastiek. De 
wedstrijden starten beide dagen 
om 10.30 uur. 
De vrouwenfinale wordt zon-
dag om 16.00 uur gespeeld en 
de mannen strijden om 16.30 uur 

voor de titel. De prijsuitreiking 
volgt direct na de mannenfinale.
De deelnemers aan het Strawber-
ries Easter Tournament worden 
op vrijdagavond verwelkomd met 
een spectaculair openingsfeest. 
Zaterdagavond volgt een feest 
dat in het teken staat van ‘My Big 
Fat Wedding’. Een ludiek thema, 
waar traditiegetrouw op origine-
le wijze invulling aan gegeven zal 
worden. Vanwege de vele deelne-
mers is het complex dagelijks na 
17.00 uur alleen toegankelijk voor 
deelnemers met een polsbandje.
De organisatie van het 31ste 
Strawberries Easter Tournament 
stelt alles in het werk om overlast 
voor omwonenden te voorkomen. 
Als u toch hinder ondervindt, dan 
kunt u bellen met het clubhuis 
van Strawberries, telefoon 0255-
511920. Zie ook www.khc-straw-
berries.nl.

Velsen - Zondagavond heeft er 
tussen 19.00 en 22.00 uur een al-
coholcontrole plaatsgevonden 
aan de Staalhavenweg. Tijdens 
de controle werden 124 wegge-
bruikers gecontroleerd op het 
gebruik van alcohol. Een 29-ja-
rige man uit IJmuiden bleek te-
veel te hebben gedronken. De 

man bleek ook in het bezig van 
drugs. Tegen hem zal proces-ver-
baal worden opgemaakt en zij 
rijbewijs is ingevorderd. Van al-
le andere gecontroleerde perso-
nen waren de blaastesten in or-
de. Wel werden er zes bekeurin-
gen uitgedeeld voor het niet dra-
gen van een gordel.

Alcoholcontrole

Velsen – De afdeling Openba-
re Ruimte van de gemeente Vel-
sen, waar ook Groenvoorzienin-
gen onder valt, krijgt een nieuwe 
en duurzame vrachtwagen. De ou-
de vrachtwagen heeft zijn beste 
tijd gehad en was toe aan vervan-
ging. Uit het oogpunt van duur-
zaamheid is gekozen voor een Du-
al Fuel vrachtwagen, die zowel op 
aardgas als diesel kan rijden. De 
kosten voor deze vrachtwagen zijn 
100.000 euro. Dit wordt betaald uit 
het potje Investeringsplan 2012.

Duurzame 
vrachtwagen
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Meldpunt voor 
slachtoffers 
loverboys
Velsen – Hoeveel meisjes en 
vrouwen slachtoffer zijn van zo-
genaamde ‘loverboys’ is niet be-
kend. Toch heeft men in de re-
gio Kennemerland een digitaal 
meldpunt opgezet waar aangifte 
kan worden gedaan bij (een ver-
moeden van) actieve loverboys. 
Dit kan via e-mail naar lover-
boy@kennemerland.politie.nl.
Jonge meisjes en vrouwen tus-
sen de 13 en 20 jaar worden 
door een ‘loverboy’ benaderd 
alsof het om een liefdesrela-
tie gaat. Juist kwetsbare meis-
jes zijn geneigd in te gaan op 
de verleiding. Maar in plaats 
van een liefdevolle relatie te krij-
gen, belanden deze vrouwen 
ongewild vaak in de prostitu-
tie. Steeds vaker wordt het eer-
ste contact gelegd via internet. 
Slachtoffers worden vaak geïso-
leerd van hun omgeving en af-
hankelijk gemaakt van de ‘lo-
verboy’, waarna  geweld, chan-
tage en dreigementen worden 
aangezet om het meisje uit te 
buiten. Inmiddels zijn er diver-
se hulpprojecten opgestart om 
slachtoffers te helpen, maar ook 
is gedacht aan preventie voor 
doelgroepen en deskundig-
heidsbevordering voor hulpver-
leners. Voor professionals die 
met jongeren werken is nu een 
Signalenkaart gemaakt om lo-
verboy-situaties te herkennen. 
Maar ook niet-professionals 
mogen uiteraard situaties mel-
den via e-mail, of direct contact 
opnemen met de politie. Aangif-
te doen kan via 0900-9944. Ano-
niem aangifte doen kan via Mis-
daad Anoniem, 0800-7000. 

Mix van grote namen 
en talent op In2dance
Velsen-Zuid - Op zaterdag 
21 april wordt in SnowPlanet 
een nieuw partyconcept ge-
lanceerd: In2dance. Het be-
looft een ouderwets vet hou-
sefeest te worden waarbij al-
les draait om de muziek. De 
kaartverkoop is inmiddels in 
volle gang.

Met Erick-E (Housequake, Sen-
sation) en Tettero (Stalker, Club 
Air) haalt de organisatie meteen 
twee grote namen in huis. Maar 
ook de jongelingen van Sick In-
didividuals zijn hard op weg om 
zich bij de top te scharen. De af-
gelopen maanden produceerden 
Jim en Ray, die allebei nog stu-
deren aan de kunstacademie, 
zeer dansbare remixes voor on-
der andere David Guetta, Flo Ri-
da, Rihanna & Jay-Z en Tiesto. 
Het zegt voor over de kwalitei-
ten van deze talentvolle dj/pro-
ducers.
Sick Individuals hebben een ei-
gen sound waarmee zij gro-
te kans maken om de wereld te 

veroveren. De organisatie van In-
2dance is trots dat zij naar Snow-
Planet komen voor een optreden. 
Rob Boskamp en Good Old Da-
ve, twee routiniers die hun spo-
ren op de dj-gebied al vele ja-
ren geleden hebben verdiend, 
maken de line-up van In2dance 
compleet.
De organisatie van In2dance 
richt zich op feestgangers die 
behoefte hebben aan een kwa-
litatief hoogwaardig housefeest 
met ‘volwassen’ extraatjes zoals 
luxe fingerfood, een champag-
ne- en cocktaillounge en een 
betrouwbare taxiservice. Snow-
Planet is de ideale locatie voor 
een feest van deze omvang.
Kaarten voor In2dance kosten 
18,50 euro en zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij SnowPla-
net, de Jutter/de Hofgeest, Bre-
derode Sport, Hair-In en via Fa-
cebook. De minimum leeftijd is 
21 jaar. Op de hoogte blijven? 
Meld je aan op www.facebook/
intodance. Zie ook www.snow-
planet.nl.

Speciale versies van M2 
en M5 bij Mazda RC
Regio - Naast het enorme suc-
ces van de nieuwe Mazda CX-
5 brengt Mazda Motor Neder-
land al weer twee speciale ver-
sies op de markt die beide een 
extra luxe uitrusting hebben 
en een belangrijke meerwaar-
de voor de klant bieden, zonder 
dat daar veel voor betaald wordt, 
vertelt Brandmanager Mazda RC 
Hans Touw in Velserbroek. ‘’De 
Mazda2 Navigator GT heeft on-
der meer een geïntegreerd navi-
gatiesysteem en is met nog een 
aantal andere opties slechts 200 
euro duurder dan de TS+, waar-
op deze speciale versie is geba-
seerd. Het model is tevens be-
schikbaar als BiFuel, die tot 2014 
nog wegenbelastingvrij te rijden 
is.’’
De Mazda5 Executive GT is ge-
baseerd op de meest luxe versie, 
de GT-M, maar is daar boven-
op standaard voorzien van lede-
ren bekleding tegen een meer-
prijs van slechts 430 euro. ,,Ide-
aal om nog in te plannen vóór de 
vakantie”, zegt Touw. ,,De Maz-
da2 Navigator GT is afgeleid van 
de 5-deurs TS+ versie en is be-
schikbaar met een 1.3 liter ben-
zinemotor met 62 kW / 84 pk. 
Het uiterlijk van dit speciale mo-
del verraadt in één oogopslag 
zijn sportieve karakter. De unie-

ke lichtmetalen 16-inch velgen 
met gunmetal finish en de GT-M 
dakspoiler benadrukken de dy-
namiek van de Mazda2.’’
De Mazda2 Navigator GT is er in 
vier kleuren, Brilliant Black, Cry-
stal White Pearl Mica, Alumini-
um Metallic en de voor dit mo-
del unieke kleur Dolphin Grey. 
De prijs van de benzineversie 
is 15.440 euro, de BiFuel kost 
16.190 euro.
Tijdens het Paasweekeinde is er 
bij Mazda RC aan de Kleerma-
kerstraat 63 in Velserbroek weer 
veel te beleven. Vanzelfsprekend 
wordt er ook aan de toekomsti-
ge klanten gedacht. Op Twee-
de Paasdag is men geopend van 
11.00 tot 17.00 uur.  De Paashaas 
hoopt veel kijkers te mogen ver-
welkomen met koffie, koekjes en 
paaseitjes!

Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-FC Oss
We gaan langzaam aan richting 
het einde van de competitie, en 
daarmee ook de laatste periode 
waarin ik werkzaam ben bij Tel-
star. Met nog een aantal wedstrij-
den te gaan wil ik, net als mijn 
spelers, nog een aantal goede re-
sultaten neerzetten. Daar was de 
uitwedstrijd tegen Sparta Rotter-
dam een mooie kans voor. Het 
is daarom erg jammer dat we de 
wedstrijd met 1-0 verloren met 
het gevoel dat er meer inzat dan 
een nederlaag.
Een uitwedstrijd tegen Spar-
ta Rotterdam is altijd lastig, zeker 
als ze een goed seizoen draai-
en en nog kans maken op de titel. 
Met een gehavende selectie door 
de vele blessures moesten wij 
ons hier tegen wapenen. Ik vond 
dat we redelijk wisten te starten 
en een aantal keer goed voor het 
doel kwamen. De echte scherpte 
voorin ontbrak echter waardoor 
we onze mogelijkheden niet wis-
ten om te zetten in doelpunten. In 
de slotfase probeer je door wis-
sels en wat meer risico het een 
en ander te forceren. Daardoor 
gaven we achterin meer ruim-
te weg, maar door goed keepers-
werk van Cor Varkevisser bleef 
het slechts bij 1-0.
Nu moeten we ons vizier richten 
op de wedstrijd tegen FC Oss. Het 
is een thuiswedstrijd waarbij wij 
de verenigingen VSV en Storm-
vogels eren voor hun 100-jarig 
bestaan. Het is een eer om deze 

verenigingen te gast te hebben. 
Het tot stand komen van Telstar is 
te danken aan deze verenigingen. 
Wij zullen onze uiterste best doen 
om de bezoekers een mooie wed-
strijd voor te schotelen zo aan het 
einde van het seizoen. 
FC Oss is een ploeg die dicht bij 
ons staat op de ranglijst, maar 
qua punten zit er een enorm gat 
tussen beide ploegen. Om het gat 
te verkleinen moeten we dus flink 
uitpakken. Onze ploeg is goed 
genoeg om dit te doen en FC Oss 
bij de strot te pakken. Door mid-
del van strijd, passie en goed 
voetbal verwacht ik dat wij tot 
een goed resultaat kunnen ko-
men.
Ik hoop u allen te mogen begroe-
ten komende vrijdag. 

Versluierde subsidies
Velsen – Tijdens de raadsver-
gadering van  29  maart heeft 
de VVD naar aanleiding van  
het agendapunt Nota Huurprij-
zen met succes de raad mee-
gekregen met een motie. Daarin 
werd het college verzocht om bij 
de bespreking van de doorlich-
ting van het subsidiebeleid  een 
duidelijk inzicht te geven in de 
werkelijke bedragen die de ge-
meente in feite toelegt op diver-
se accommodaties zoals Stads-
schouwburg, het gemeentelij-
ke zwembad en diverse binnen- 
en buitensportaccommodaties. 
Door diverse instellingen wordt 
huur, pacht of erfpacht betaald, 
maar soms is er alleen sprake 
van bruikleen. 
In de nota Huurprijzen Gemeen-
telijk Vastgoed staat vermeld dat 
het bezit van dit gemeentelijk 
vastgoed de gemeente netto 3,4 
miljoen euro per jaar kost. Daar-
uit heeft de VVD afgeleid dat in 
feite sprake is van indirecte of 
versluierde subsidiestromen. Uit 
de meerjarenbegroting alsmede 
uit de Monitor Velsen 2009 zijn 

de navolgende gegevens te des-
tilleren. Het aantal Schouwburg-
bezoekers bedraagt 81.000 per 
jaar. Bij een in de nota huurprij-
zen genoemd tekort van 355.000 
(verschil tussen kosten 615.000 
euro en opbrengsten 260.000 
euro) zou het in feite neerkomen 
op een ‘extra’ subsidie van 4.39 
euro per bezoeker.
Het aantal zwembadbezoe-
kers bedraagt 280.000 per jaar. 
Met een vermeld tekort van 
1.775.700 euro, zijnde het ver-
schil tussen 2.825.000 euro kos-
ten en 1.050.000 euro opbrengs-
ten op jaarbasis, zou dit in fei-
te neerkomen op een extra sub-
sidie  van 6.34 euro per bezoe-
ker. Een zelfde berekening leidt 
tot een verschil van 990.000 euro 
tekort voor buitensporters. Met 
het geraamde aantal van 10.000 
buitensporters betekent dit een 
‘subsidie’ van 99 euro per bui-
tensporter per jaar. 
Voldoende aanleiding, dunkt de 
VVD én de raad voor een meer 
inzichtelijk beeld voor de Nota 
Huurprijzen.

Santpoort-Noord - Zondag 
22 april is er van 10.00 tot 14.00 
uur een kinderkleding- en 
speelgoedmarkt in Dorpshuis 
Het Terras in het station van 
Santpoort-Noord. Wie nette 
kleding of speelgoed een twee-
de kans wil geven kan hiervoor 
nog een tafel huren voor 10 eu-
ro. Hiervoor kan men zich op-
geven via www.dorpshuishet-
terras.nl. Daar staan ook de 
voorwaarden voor de tafelhuur. 
De markt is alleen toegankelijk 
voor particulieren. Koffie, thee 
en frisdranken zijn tegen beta-
ling verkrijgbaar. Er zijn 25 ta-
fels te huur. Bel voor informatie 
ook 06-22173880.

Kinderkleding 
en speelgoed

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
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de schoter?
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Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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VSV wint van 
Flamingo’s 64
Velserbroek - Deze zondag 
moest VSV de uiterst belangrijke 
wedstrijd tegen Flamingo’s spelen. 
De Alkmaarders stonden zeven 
punten achter de Velserbroekers, 
dus bij winst van de thuisclub zou 
het verschil maar liefst tien pun-
ten worden. VSV begon scherp en 
al na één minuut lag de bal ach-
ter doelman Stet. Op advies van 
de grensrechter werd dit doelpunt 
echter geannuleerd. Nog geen 
vijf minuten later werd het alsnog 
1-0. Delano Post wist de vijande-
lijke goalie met een slim stiftje te 
verschalken. Hierna kreeg Flamin-
go’s wat meer grip op de wedstrijd 
maar VSV bleef levensgevaarlijk 
doordat de verdediging van de 
gasten het nodig vond om steeds 
op één lijn te spelen en daardoor 
was elke lange bal over de defen-
sie steeds een doelrijpe kans. Eerst 
werd het nog 1-1 nadat doelman 
Cusell een bal niet goed wegtrap-
te en dit door Incenia werd afge-
straft. Gelukkig werd het al weer 
snel 2-1 door Robert Wijdoogen 
en nog geen minuut later al 3-1 
door Robert Schippers. Met de-
ze stand brak de rust aan. Na de 
pauze leek het er even op dat de 
gasten het initiatief gingen grijpen 
maar uit een hoekschop scoorde 
de uitblinker van deze middag Jo-
rian Faassen de 4-1. Wat er hierna 
gebeurde is moeilijk te beschrij-
ven , maar VSV miste de ene na 
de andere riante kans en wan-
neer de voorwaartsen wat scher-
per waren geweest was een sco-
re met dubbele cijfers zeker mo-
gelijk geweest. Flamingo’s raak-
te ook nog twee keer de lat boven 
doelman Cusell dus een 10-4 uit-
slag had zo maar gekund. In ieder 
geval haalde VSV drie uiterst be-
langrijke punten binnen en omdat 
alle concurrenten verloren deed 
de thuisclub heel goede zaken op 
deze dag. Volgende week (Twee-
de Paasdag) de inhaalwedstrijd uit 
de tweede periode tegen de Fo-
resters wederom op sportpark De 
Hofgeest. VSV 2 heeft weer een 
vrij weekend, dus trainer Hooger-
vorst heeft weer de beschikking 
over voldoende spelers.

Velserbroek - De politie onder-
zoekt een inbraak in een woning 
aan de Grote Buitendijk. Een be-
woner hoorde maandag om-
streeks 21.40 uur glasgerinkel 
en zag twee jongens uit de steeg 
van de Grote Buitendijk komen, 
ze liepen in de richting van de 
Dammersboog. Waarschijnlijk 
zijn de twee gestoord, waardoor 
het bij een poging inbraak is ge-
bleven. Er is een summier signa-
lement bekend van de twee: bei-
den waren blank en ongeveer 20 
jaar oud. De een had kort donker 
haar, de ander kort blond haar. 
Mensen die iets gezien hebben 
worden verzocht te bellen met 
de politie via 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen

Waterloo G2 verliest 
duur punt van Olympia
Driehuis - Het team Van Dave 
Entius, Waterloo G2, was zater-
dag beslist beter dan de tegen-
stander. Alleen pakten ze niet de 
punten bij Olympia G2 in Haar-
lem.
Vroeg in de wedstrijd kon Olym-
pia door een verdedigingsfout 
van Waterloo al een doelpunt 
maken. Dat ging niet helemaal 
goed, want er kwam ruzie van en 
werd over en er werd geschol-
den. Bijna leidde dat tot een ge-
staakte wedstrijd. Maar de aan-
voerders hebben dit onder-
ling gelukkig opgelost, zodat de 
wedstrijd door kon gaan. En dat 
was maar goed ook, want daarna 
maakte Freek Lauwers een doel-
punt voor Waterloo. In de rust 
werd druk gepraat over de eer-
ste helft. 
Dave zei dat de jongens gewoon 
door moeten gaan met voetbal-
len en niet te veel moeten luis-
teren naar de scheidsrechter. 
Jammergenoeg maakte Olympia 
daarna de 2-1 en daar gingen 
de spelers van Olympia  Haar-
lem weer op de vuist. De spe-
lers van Waterloo waren daarom 
eigenlijk wel klaar met de wed-
strijd. Maar dankzij aanvoerder 
Jim kon er toch weer verder ge-
speeld worden. Heel veel spe-
lers van Waterloo wilden eigen-

lijk niet meer voetballen. Maar  
zo maakte Dylan Schiphorst een 
doelpunt en stond het weer ge-
lijk. Vlak voor tijd scoorde Olym-
pia Haarlem echter en zo ein-
digde de wedstrijd met 3-2 voor 
Olympia Haarlem.
Waterloo G2 zou liever niet meer 
spelen bij Olympia. Daar moet 
dus nog even stevig over worden 
gepraat met Olympia. Bij thuis-
komst op de club was er nog wel 
een lekkere verrassing voor het 
team. Beau had lekker gebakken 
vis voor het team. Daarmee was 
de ellende van de wedstrijd ge-
lukkig snel vergeten.

Duinroos in beweging
Velserbroek - De Duinroos 
heeft vorige week dinsdag op 
spectaculaire wijze het project 
‘De Duinroos in beweging’ ge-
opend. Om 13.00 uur moesten 
alle kinderen zich verzamelen 
op het voetbalveldje achter de 
school.
Onder leiding van NOS-presen-
tator Frank Snoeks werd met 
het afsteken van een supercon-
fetti pijl het project officieel ge-
opend. Daarna gingen alle kin-
deren inclusief juffen en ouders, 
de Duinroos-move, dansen.
Ondertussen stonden zeven 
leerlingen uit de groepen 3 tot 
en met 8 in het schoolsport te-
nue aan de rand van het veld te 
trappelen want zijn waren uitge-
kozen om tegen zeven spelers 
en speelsters van Telstar te spe-
len! Frank Snoeks heeft op ge-

heel zijn eigen wijze deze span-
nende wedstrijd van commen-
taar voorzien en uiteraard won-
nen de kinderen van het Duin-
roosteam met 5-6! Alle klassen 
hebben het Duinroosteam en-
thousiast toegejuicht! Tot slot 
kregen alle kinderen een heerlijk 
softijsje van de ijscokar die op 
het fietspad stond! Vanaf dins-
dag 27 maart tot 26 april krijgen 
alle kinderen allerlei sportclinics 
aangeboden van verschillende 
sportverenigingen uit de omge-
ving zoals Oyama, Hockeyclub 
Haarlem, VSV, danscentrum ter 
Horst et cetra. Ook leren ze een 
dans aan van twee dansdocen-
ten van het Kunstencentrum Vel-
sen. Op 26 april is de slotpresen-
tatie in het Schoterscholenge-
meenschap vanaf 19.00 uur door 
alle kinderen!

Puzzeltocht vanuit de 
stal Veehouderij Rutte 
Velserbroek - Voor vele wel-
licht een bekend gezicht Coby 
Braaks-ma staat klaar met haar 
aangespannen paard Prince Phi-
lip (Flip). Coby heeft haar paard 
vanaf 3-jarige zelf beleerd om 
voor de kar te werken. Nu is Flip 
14 jaar en een echte rots in de 
branding, hij straalt vertrouwen 
uit zowel voor de kar als onder 
het zadel. 
Op 1 april was het een bijzonde-
re dag, er werd een puzzeltocht 
georganiseerd vanuit de stal 
Veehouderij Rutte.
In Spaarnwoude moesten acht 

letters gevonden worden, op stal 
waren nog twee letters te ver-
krijgen door twee raadsels op te 
lossen. Alle letters samen vorm-
den een woord welke gebruikt 
moest worden in een zelf te be-
denken slagzin. De winnaars 
waren Marty en Mirjam met de 
slagzin: ‘Stal Rutte, het is een 
feit, in je vrije tijd, geheid gezel-
ligheid, voor elke paardenmeid’. 
Na afloop stond er een High 
Thea klaar voor alle deelnemers. 
Het was een geweldige middag 
waarbij vele weer hun hobby-
plezier hebben kunnen delen.

Voorinschrijving voor 
Pim Mulierloop gestart
Santpoort-Noord Vanaf heden 
tot en met 16 mei kunnen hardlo-
pers zich voorinschrijven voor de 
Pim Mulier-Run2dayloop op zon-
dag 20 mei.
Er is een wedstrijdloop over 15 ki-
lometer, prestatielopen over 5, 3, 
10 en 15 kilometer en een jeugd-
loop van één kilometer. De start/
finish voor de jeugdloop is om 
10.30 uur, de andere lopen starten 

om 11.00 uur. Locatie Atletiekver-
eniging Suomi op sportpark Groe-
neveen in Santpoort-Noord. Men 
kan zich voorinschrijven via www.
inschrijven.nl. 
De atleten voor de jeugdloop kun-
nen zich alleen inschrijven op de 
wedstrijddag. Na-inschrijven kan 
op de wedstrijddag vanaf 09.00 
uur tot een kwartier voor de start. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

De telefooncirkel
van het Rode Kruis
Regio - De telefooncirkel van het 
Rode Kruis Velsen is er voor ie-
dereen die behoefte heeft aan 
regelmatig contact met andere 
mensen en die daarvoor niet of 
nauwelijks de deur uit kan gaan. 
Het is natuurlijk gewoon gezel-
lig als er regelmatig iemand belt, 
maar deze cirkel vergroot ook het 
gevoel van veiligheid. Het is na-
melijk een veilig idee dat er el-
ke dag in ieder geval iemand belt 
om te informeren hoe het met u 
gaat. Vooral als u alleen woont en 
vanwege uw leeftijd, handicap of 
ziekte niet zo mobiel bent.
Dat er behoefte is aan een der-
gelijke telefooncirkel blijkt wel uit 
het feit dat het Rode Kruis Velsen 
die al jarenlang organiseert. Elke 

dag belt de eerste op de lijst de 
volgende en zo verder, totdat de 
laatste beller weer bij de eerste 
uitkomt. Wanneer de cirkel wordt 
onderbroken, iemand kan de te-
lefoon bijvoorbeeld niet opne-
men omdat hij of zij daarvoor te 
ziek is of is gevallen, dan wordt er 
onmiddellijk gebeld naar de con-
tactpersoon. Die gaat vervolgens 
kijken bij degene die niet heeft 
opgenomen, om te zien of er iets 
aan de hand is en of er hulp moet 
worden geboden.
Als u geïnteresseerd bent in deze 
telefooncirkel, dan kunt u een in-
schrijfformulier opvragen door te 
bellen naar 06-36426123 of een 
e-mail te sturen naar info@rode-
kruisvelsen.nl.
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Colofon

Wildbreien in Velsen
De Driehoek - Net als elders 
in het land heeft ook in Velsen 
het Wildbreien toegeslagen. De 
vrolijk versierde boom ((Bij Wa-
terloo/Strawberries) is vervaar-
digd door de dames van breiclub 
De Losse Steek uit Dorpshuis de 
Driehoek in Driehuis. Met deze 
ludieke actie willen zij aandacht 
vragen voor hun breiproject voor 
straatkinderen in Roemenië. On-
geveer 2 maanden geleden heeft 
in de Jutter een oproep gestaan 
voor (restjes) wol, brei- en haak-
pennen die over zijn. Aan de-
ze oproep is veel gehoor gege-
ven en er zijn zakken vol materi-
aal afgeleverd. 
Afgelopen februari zijn er al 3 
zakken met babytruitjes en de-
kentjes naar Roemenië gegaan 
waar ze in dank werden ontvan-
gen. In hetzelfde weeshuis wor-
den ook straatkinderen opge-
vangen in de leeftijd van 8 t/m 
18 jaar. Voor deze oudere cate-
gorie wordt nu gebreid, daarvoor 
is de breiclub op zoek naar
dames (en heren) die mee wil-
len helpen om truien, vesten en 
lappendekens te breien. Wie 
meer over het project wil we-
ten kan informatie vinden op: 

www.stichtingwcl.org. Op dins-
dagmorgen en donderdagmid-
dag is er in De Driehoek breicafé 
en kunnen liefhebbers kosteloos 
meedoen, het is gezellig en er is 
hulp aanwezig voor wie dat no-

dig heeft. Wilt u wel breien maar 
niet in groepsverband, dan kan 
er ook thuis gebreid worden. 
Meer weten? Bel op dinsdag 
of donderdag: 0255-520850 en 
vraag naar Janneke of Yvonne

Eerste EVC’s uitgereikt
OK Velsen - De trajectbege-
leiders van Ok-Velsen Yvonne 
Roozekrans en Marion Gaastra 
reikten op 27 maart 2012 de 
eerste EVC’s (Erkenning Ver-
worven Competenties) aan 4 
deelnemers uit, die de afgelo-
pen periode hard gewerkt heb-
ben aan hun portfolio en com-
petenties.
Voorwaarde om mee te doen 
aan de EVC-procedure is het 
doen van vrijwilligerswerk. Alle 
deelnemers doen vrijwilligers-
werk binnen Velsen in de zorg, 
verkoop, kinderopvang of wel-
zijn. Met het doen van vrijwilli-

gerwerk leren zij vaardigheden 
die nuttig of zelfs onmisbaar 
voor henzelf en voor de samen-
leving.
Hoewel het verzamelen van be-
wijzen best moeilijk was, heb-
ben de deelnemers zowel indi-
vidueel en als groep veel ge-
leerd. De steun aan elkaar en 
het delen van ervaringen heb-
ben geleid tot positieve resul-
taten en een goede beoorde-
ling van de onafhankelijke be-
oordelaar.
Meer weten over de EVC pro-
cedure voor vrijwilligers? Bel: 
0255-548548.

Vkafé - Vkafé is een initiatief 
van Stichting Welzijn Velsen 
om vriendschap te stimuleren 
door samen deel te nemen aan 
leuke activiteiten. Regelma-
tig organiseert het Vkafé wan-
deltochten op zondagmiddag, 
maar in de toekomst zullen 
steeds meer activiteiten door 
deelnemers zelf georganiseerd 
worden. Zaterdag 7 april gaan 
Vkafé-ers heerlijk dansen bij 
Ananda, het voormalige Swing-
station op Station Haarlem. 
Vrijdagavond 13 april verzame-
len Vkafé-ers zich bij Café Wil-
deman. Deelnemen aan deze 
avondjes is voor eigen kosten. 
Aanmelden kan via judithde 
ruyter@welzijnvelsen.nl of  
jannekecluistra@welzijnvel-
sen.nl

Vkafé gaat uit

De Spil - De Nationale Straat-
speeldag vindt dit jaar plaats op 
13 juni 2012 en uiteraard doet De 
Spil ook weer mee met deze ge-
zellige dag. De Abelenstraat in 
IJmuiden wordt afgezet en voor 
2,50 euro per kind kan iedereen 
meedoen met allerlei spellen. We 
zijn momenteel druk bezig met de 
voorbereidingen. Voor de dag zelf 
zijn nog veel vrijwilligers nodig die 
helpen met het begeleiden van de 
kinderen bij de spellen. Wilt u ook 
uw steentje bij dragen, dan ont-
vangen we graag uw reactie! Aan-
melden kan via de email: samant-
hameinen@buurtcentrumdespil.
nl of via bel: 0255-510186.

Nationele Straat-
speeldag 2012 De Brulboei - Woensdag 18 april 

draait weer een leuke vrouwen-
film in Buurthuis de Brulboei! De 
jonge soldaat John Tyree (Chan-
ning Tatum), is met verlof en 
wordt verliefd op de schitteren-
de, maar conservatieve studen-
te Savannah Lynn Curtis (Aman-
da Seyfried). De twee beleven een 
mooie tijd en wanneer John weer 
op uitzending gestuurd wordt, be-
loven ze elkaar brieven te schrij-
ven om hun liefde levend te hou-
den. Maar de lange afstand tus-
sen beiden lijkt voor meer proble-
men te zorgen dan verwacht. Kos-
ten:  2,50  euro, aanvang 20.00 uur 
(de zaal is vanaf 19.30 uur open). 
Meer weten? Bel: 0255-510652.

Vrouwenfilm

SWV -  Just say hello is een ac-
tie om mensen in contact met el-
kaar te brengen, om elkaar op 
te merken. Uit onderzoek is ge-
bleken dat het ‘bekende vreem-
de gezicht’ in de wijk, je kent el-
kaar alleen van gezicht, maar je 
groet of glimlacht naar elkaar, 
je een gevoel van veiligheid en 
prettig wonen geeft. Om mensen 
te stimuleren elkaar te groeten 
en misschien elkaar beter te le-
ren kennen, heeft Stichting Wel-
zijn Velsen voor 2012 een aantal 
leuke acties op touw gezet. De-
ze week, van 2 april t/m 6 april, 
worden zonnepitten op markten 
uitgedeeld. De ontvanger geeft 
deze aan een buurtbewoner en 
wie weet groeit hier iets leuks uit 
(een mooie bloem of eerste ken-
nismaking).

Just say hello

De Dwarsligger – Door een 
gebrek aan vrijwilligers op de 
woensdagmiddag moet helaas 
worden gestopt met de kinder-
activiteiten op deze middag. Vrij-
willige inzet is noodzakelijk om 
de knutselmiddagen weer (be-
taalbaar) door te laten gaan. 
Mensen die het leuk vinden om 
één keer per week kinderen 
een onbezorgde middag te ge-
ven, worden gevraagd zich aan 
te melden bij De Dwarsligger. 
Vrijwilligers werken minimaal in 
tweetallen, verzorgen de bege-
leiding en stellen in overleg met 
Minke een programma op. Vrij-
willigers mogen kosteloos een 
kind meenemen naar de activi-
teit. Affiniteit met kinderen is na-
tuurlijk een vereiste, creativiteit 
is mooi meegenomen maar niet 
noodzakelijk. Meer weten? Bel: 
0255 512725

Vrijwilligers 
gezocht De Mel – Woensdag 11 april 

staan de medewerkers van Buurt-
centrum de Mel weer klaar op het 
Breesaperhof in Velsen-Noord 
om buurtbewoners te verwelko-
men voor Koffie-Totaal. Koffie-To-
taal is een initiatief van Stichting 
Welzijn Velsen om buurtbewo-
ners kennis te laten maken met 
elkaar. Onder het genot van gratis 
koffie/thee met een broodje leer 
je elkaar kennen en wordt het 
makkelijker om later iets aan el-
kaar te vragen. Natuurlijk zijn kin-
deren ook van harte welkom, de 
buurtsporter staat klaar om een 
balletje met hen te trappen. Kof-
fie-Totaal wordt tijdens de zomer-
periode om de week georgani-
seerd, de planning is in te zien bij 
Buurtcentrum de Mel. Meer we-
ten? Bel 0251-210050.

Broodjes 
en koffie

De Spil - Op woensdag 11 april 
wordt gekookt door kinderen in 
De Spil. Alle kinderen van 1 t/m 4 
jaar kunnen met hun ouders ko-
men koken van 09.30 tot 11.00 
uur en kinderen van 4 t/m 12 
jaar kunnen van 13.15 tot 15.00 
uur hun culinaire hart ophalen 
en iets lekkers maken. De kos-
ten bedragen 1,50 euro per kind. 
Vooraf opgeven is niet noodzake-
lijk. Wilt u weten wat de kinderen 
gaan maken? Bel: 0255-510186.

Koken voor 
kinderen

De Spil - In de Spil zijn el-
ke woensdagmiddag verschil-
lende leuke kinderactiviteiten. 
Het lekkere weer staat voor de 
deur, waardoor minder kinde-
ren de woensdagmiddagen be-
zoeken. Daarom worden ook 
leuke buitenactiviteiten geor-
ganiseerd. Even contact op ne-
men met de Spil om te vragen 
wat die week is gepland. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Kindermiddag
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Velserbroek - Santpoort 2 eer-
ste klas is afgelopen vrijdag in 
een gezamelijke slotronde in het 
Polderhuis met 80 schakers offi-
cieel kampioen geworden. 
Ondanks de nederlaag tegen 
HWP 3-5 kan Santpoort 2 terug 
kijken op een fantastisch sei-
zoen. Volgend jaar spelen zij in 
de Promotieklasse op zaterdag, 
net als het eerste van Santpoort, 
die derde klas landelijk KNSB 
spelen. Voorzitter Wim Grave-
maker was de enige die won, 
Jan Burggraaf, Martijn de Roo-
de, Stefan Fokkink en Brian Mol-
lenkamp speelden allen remise. 
Op dezelfde avond speelde ook 
het jeugdteam van Santpoort 4 
onder leiding van Robin Looijer 
tegen de Uil 5. Het werd 7,5 voor 
de jongsters. Als zij hun laatste 
wedstrijd ook winnen, kunnen 
ook zij het kampioenschap in de 
vierde klas tegemoet zien.
SC Santpoort, 75 jaar jong, heeft 
nog nooit zo hoog gespeeld. 
Waar andere verenigingen sa-
men gingen heeft Santpoort op 
eigen kracht de weg omhoog 

gevonden, met onder meer een 
geweldige jeugdafdeling.
Santpoort 4 heeft tegen KC/
Spaarne 2 gewonnen met 6-2.  
Robin Looijer, Richard Dietvors, 
Ger Kemper, Ton Haver en Dou-
we van Rees wonnen hun partij, 
Leo Kruisselbrink en Nico Schu-
macher speelden remise. Door-
dat naaste concurrent de Uil 4 
een dag later verloor is naast het 
tweede ook het vierde kampioen 
geworden. Zij spelen volgend 
jaar derde klasse!
Het eerste van Santpoort speel-
de uit tegen de Eenhoorn 2. Ili-
as van der Lende, Wim Eveleens 
en Daan Haver wonnen hun par-
tij. IM Piet Peelen kwam met 
een blauw oog weg met remise, 
teamleider/speler Peter de Roo-
de had ergens de winst gemist 
en speelde ook remise, 4-4. Het 
eerste kan niet meer degrade-
ren en niet meer promoveren en 
heeft het met het inpassen van 
enkele jeugdspelers dit seizoen 
goed gedaan. Voor meer infor-
matie www.schaakclubsant-
poort.nl.

Schaakclub Santpoort
team 2 en 4 kampioen

Boek ‘Prostaatkanker
in pittige columns’
Santpoort-Noord - Een nieuw 
boek over prostaatkanker. An-
ders dan gangbaar bij boeken 
over kanker wordt de ziekte hier 
beschreven met humor en zelf-
spot. Vorig jaar kreeg de auteur 
Job ter Steege plotseling te ho-
ren dat hij aan prostaatkanker 
leed. Daarop besloot hij zijn le-
ven als patiënt in korte, pittige 
verhaaltjes te beschrijven. 
Rode draad in alle 52 columns 
is hilarische verbazing over alles 
wat een prostaatkankerpatiënt 
kan overkomen.
Zo leest men over zijn ervarin-
gen met artsen, verpleegkundi-
gen en baliemedewerksters die 
in hun deskundigheid en me-
deleven de patiënt toch tot ver-
bijstering of een lachbui kun-
nen brengen. Job ter Steege sluit 
daarbij aan bij zijn vroegere erva-
ringen met artsen en ziekenhuis-
opnames. Conclusie kan niet an-
ders zijn dan dat wie een hospi-
taal betreedt, werkelijk álles kan 
verwachten.
Behalve de medische kant zoals 
de diagnose en de behandeling 
van prostaatkanker, wordt veel 
aandacht besteed aan het ver-

voer van zijn woonplaats Sant-
poort naar het AMC in Amster-
dam Zuidoost. Job ter Steege 
werd 35 keer door vervoersmaat-
schappij Connexxion heen en 
weer gereden voor radiobestra-
ling. Dat ging soms in een bus-
je en soms in een taxi. Soms al-
leen en soms met andere patiën-
ten. Die ritten verliepen vaak nor-
maal, maar regelmatig ook an-
ders dan de patiënt had gehoopt. 
Op een gegeven moment meent 
de auteur zelfs dat hij zowel met 
kanker als met Connexxion strijd 
levert.
Tenslotte de reactie van familie 
en vrienden. En de reacties van 
collega’s en leerlingen op het 
Haarlemse Lyceum Sancta Ma-
ria waar JOb ter Steege muziek-
leraar is. Brugklassers kunnen 
aandoenlijk zijn. Zoals tijdens de 
les waarin bijwerkingen van kan-
kertherapieën langskomen en 
een meisje angstig de vinger op-
steekt en vraagt: ‘Kunt u nog wel 
piano spelen?’
Prostaatkanker in pittige co-
lumns wordt uitgegeven bij Free 
Musketeers (ISBN 978-90-484-
2329-3) en kost 16,95.

DCIJ-nieuws
Opmars Cees van
der Vlis onstuitbaar
IJmuiden - Cees van der Vlis (fo-
to) komt al jaren uit voor het eer-
ste tiental van DCIJ. Met zijn be-
scheiden optreden zorgt hij voor 
de punten zonder uit de schaduw 
te treden van de sterkere spelers. 
Zijn spel kenmerkt zich niet door 
spectaculair aanvalsspel. Gedul-
dig en uiterst voorzichtig wacht 
hij op een foutje van de tegen-
stander om dan direct en doel-
treffend toe te slaan. 
Tegen Stella van Buuren verliep 
het al niet anders. Een wat al te 
laconieke voortzetting van Van 
Buuren leidde tot ernstig nadeel 
met verlies tot gevolg. 
Casper Remeijer lijkt regelrecht 
op de clubtitel af te stevenen. Dit-
maal werd Joop Wind het slacht-
offer van de dadendrang van Re-
meijer. Berrie Bottelier behaal-
de een overwinning die verwacht 
werd. Samantha Mol was geen 

partij. De jeugd had het op de 
clubavond moeilijk. Piet Kok won 
geruisloos van Dana van der Wie-
le en Jan Apeldoorn rekende af 
met haar broer Vince.
Rick Hartman moest in een pittig 
partijtje het onderspit delven te-
gen een sterk en geconcentreerd 
spelende Paul Smit. Conall Sleutel 
heeft zich de laatste jaren ontwik-
keld tot een sterke hoofdklasser. 
Dit moest zijn voormalige leer-
meester, Stijn Tuytel, in een direc-
te confrontatie ervaren. Het even-
wicht bleef gedurende de wed-
strijd gehandhaafd en de remi-
se was logisch. Een strijd die tot 
in de kleine uurtjes voortduurde 
ging tussen Cees van der Steen 
en Nicole Schouten. Na over en 
weer winstkansen te hebben ge-
mist eindigde het damgevecht, na 
een minutenlange ovatie van de 
omstanders, in een puntendeling.

Molenweid 
de ruimte in!
Velserbroek - Afgelopen week 
was de afsluiting van het project 
‘ruimte’ op De Molenweid. Het 
project startte begin maart met 
een presentatie over de geschie-
denis van de ruimtevaart. In de 
weken daarna is in alle klassen 
druk gewerkt aan allerlei werk-
stukken die gerelateerd zijn aan 
de ruimte. Binnen dit project 
heeft groep 6/7 mee gedaan aan 
Ruimteschip Aarde (een pro-
ject van de Nederlandse ruim-
tevaartorganisatie NSO, Scien-
ce Center NEMO en Space Ex-
po). In beide kleuterklassen was 
een heus ruimteschip gemaakt 
en in de andere klassen waren 
onder andere het zonnestelsel, 
een maanlandschap, ruimtewe-
zens en ruimte proefjes te be-
wonderen.  Op de kijkavond was 
de school open voor alle ouders, 
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. 
Het hoogtepunt van de avond 
was een spetterende modeshow 
waarin de nieuwste ruimtekle-
ding geshowd werd. 

Wollige 
‘kreukelzones’
Santpoort-Noord - Ab de Graaf 
kwam op weg naar huis langs 
dit stapeltje ‘wollige kreukelzo-
nes’ langs de Slaperdijk en vond 
het een goede reden om het vast 
te leggen: ,,De lammetjes staan 
nog wat onwennig op hun po-
tjes en zijn voorzien van een rui-
me kreukelzone in het vel.’’ Maar 
de wankele pootjes ondervinden 
gelukkig nog flink wat steun en 
warmte van hun moeder.

Trimzwemmers bij WVIJ 
behalen C-diploma
IJmuiden - Dat het diploma 
zwemmen er niet alleen voor 
kleintjes is, werd op donderdag 
29 maart bewezen bij de zwem-
vereniging Watervrienden IJmui-
den. Negen enthousiaste trim-
zwemmers (23-62 jaar) hebben 
na maanden oefenen hun C-di-
ploma gehaald.
Wat als een grap was begonnen 
werd voor Ida het eindproject voor 
haar opleiding tot zweminstructri-
ce. Iedere donderdagavond werd 
er hard gewerkt voor het C-diplo-
ma. Van watertrappelen en hurk-
sprong tot gekleed zwemmen en 
duiken. Toch bleek niet alles een-
voudig te zijn. Drijven was niet 
voor iedereen zo makkelijk, maar 
zelfs de vrije slag en rugcrawl ble-
ken niet onmogelijk voor deze ac-
tieve trimzwemmers.
Natuurlijk ook de nodige aan-

dacht om gekleed over een drij-
vende mat heen te klimmen en 
om door het zogenaamde ‘gat’ te 
zwemmen. Negen meter onder-
water bleek in het begin voor ve-
le een onoverbrugbare afstand. 
Donderdag was het dan zover. 
De kandidaten waren misschien 
niet zo gespannen als onze jon-
gere diplomazwemmers, maar het 
enthousiasme was er niet minder 
om. Wanneer na watertrappelen 
het eindsignaal wordt gegeven 
gaan de armen in het water om-
hoog, klinkt er luid gejuich en ap-
plaus van het toegestroomde pu-
bliek. De officiële uitreiking in de 
kantine wordt nog gevolgd door 
een foto van alle kandidaten.
Hebt u ook zin gekregen om te 
gaan zwemmen? Kom eens langs 
op de donderdagavond om 20.15 
uur. 
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IJmuiden - Bij Rigo hebben ze een belangrijk doel: klanten zo zorg-
vuldig mogelijk adviseren over hun schilderwerk. Daarbij maken ze 
ook gebruik van workshops en informatiemiddagen. Afgelopen vrij-
dag bijvoorbeeld was er in samenwerking met een jachtlakken leve-
rancier een hele middag een ‘inloopspreekuur’ voor klanten die be-
zig zijn hun boot op te knappen. Klanten kwamen met hun specifieke 
onderhoudsvragen naar de winkel om zich te laten adviseren door 
de expert van Epifanes.
Rigo geeft ook workshops over de verven die ze zelf maken. Op vrij-
dag 11 mei is er weer een workshop ‘schilderen met natuurverf’, 
waarin ze laten zien dat je met de natuurverf Aquamarijn hetzelf-
de resultaat kunt bereiken als met een synthetische verf, maar dat 
je dan wel een bewustere, gezondere en natuurvriendelijker keuze 
hebt gemaakt in de te gebruiken verf. Veel mensen denken dat die 
natuurverf wel duurder zal zijn dan gewone verf, maar dat is bij Rigo 
niet zo. Deze natuurverf is ook een kwaliteitsproduct, dat niet te ver-
gelijken is met goedkope verf van internet of bij een prijsstunter, waar 
je je kunt afvragen wat je daar eigenlijk koopt.
Bij Rigo Verf & Wand koopt u professionele schildersverf rechtstreeks 
uit de fabriek. Voor elke klus is een geschikte verf te vinden. Rigo 
maakt zelf ecologische verf waarbij alle grondstoffen duurzaam en 
ecologisch zijn, op basis van herwinbaarheid. Naast verfproducten 
vindt men bij Rigo ook shutters, raamdecoratie en behang.

Groot Paasvoordeel bij Geels Meubelen
IJmuiden - Het is elke keer weer 
een feestje om binnen te stap-
pen bij Geels Meubelen aan de 
Lange Nieuwstraat. Je wordt er 
vriendelijk begroet, mag rustig 
rondkijken in deze mooie zaak 
en het mooie assortiment tegen 
de scherpe prijzen geeft zelfs je 
portemonnee een feestelijk ge-
voel. Nog fijner wordt het tweede 
paasdag, want dan is het Park-
programma nog feestelijker ge-
prijsd. Geels Meubelen is twee-
de paasdag geopend van 12 tot 
5 uur. Klanten worden feestelijk 
ontvangen met een drankje.
Park is het meubelprogramma 
met kasten en tafels van mas-
sief acaciahout uit Vietnam. Het 
is verkrijgbaar in Vulcanokleur, 
een donkerbruine tint die warm 
aandoet. De kasten en tafels zijn 
van dikke planken gemaakt en 
doen stoer aan. Er zijn eettafels, 
salontafels, dressoirs en boeken-
kasten binnen het programma, 
dat tijdens de Paasdagen zeer 
scherp is geprijsd.
Paul Geels is er trots op dat hij in-
middels XXL dealer is geworden 
van UrbanSofa. Alle negen ba-
sismodellen zijn in de showroom 

Kullman weet en heeft 
alles van verlichting
Velsen - Kullmann Lighting & Interior is een verlichtingsgroothandel 
van interieurverlichting en eigen productie van lampenkappen.
Ook is Kullman Kappen & Lampen dé zaak op het gebied van lam-
penkappen. Alberto van den Bos zegt: ,,Eigenlijk is alles mogelijk bij 
het samenstellen van lampenkappen. Of het nu gaat om de vorm, 
stof of afwerking van de lampenkap. Het is bijvoorbeeld ook moge-
lijk om een eigen foto, behang of gordijnstof aan te leveren waar 
dan de lampenkap van gemaakt kan worden. Op zo’n manier krijg 
je ‘custom made’ lampenkap die precies bij het interieur en uniek is.’’
Verder is er in de showroom een hele brede collectie van verlich-
tingsarmaturen van verschillende merken die Kullman in huis heeft 
als groothandel en die zij vertegenwoordigen. In de showroom kan 
men op afspraak langskomen voor inspiratie en advies. Kullman is 
ook het juiste adres voor het repareren of aanpassen van verlichting.
Bel voor meer informatie of een bezoek aan de showroom met Al-
berto van den Bos, via 06-48408262.

Workshop Natuurverf

aan de Lange Nieuwstraat te bewonderen. ,,Alles is goed aan dit 
merk’’, zegt Paul. ,,De modellen, de kleuren, de stoffen, de service, 
de prijs en zelfs de snelle levertijd.’’
Ook nieuw bij Geels Meubelen is de complete serie relaxfauteuils 
die zowel jong als oud zullen aanspreken. De stoelen worden in fei-
te op maat gemaakt, want model, maat en uitvoering zijn naar wens 
van de klant te bestellen. Door de strakke uitvoering en het mooie 
leer zijn deze fauteuils niet alleen gewild om het comfort, maar ook 
door het uiterlijk.
Geels Meubelen heeft een uitgebreid programma teakhouten meu-
belen dat uit voorraad leverbaar is. Stoere tafels en kasten in vele 
maten en modellen. Ook op het gebied van eetkamerstoelen is de 
keuze bijna eindeloos wat betreft modellen, kleuren en bekleding. En 
tenslotte is er ook een zeer uitgebreid assortiment kussens, verlich-
ting en accessoires. Laat u tijdens de Paasdagen eens inspireren bij 
Geels Meubelen. Locatie: Lange Nieuwstraat 186 in IJmuiden.

E. de Ronde, specialist in woninginrichting
IJmuiden - E. de Ronde bewijst dat een specialist op het ge-
bied van woninginrichting absoluut niet duur hoeft te zijn.
Bij E. de Ronde aan IJmuiderstraatweg 45 in IJmuiden vindt u 
alles op het gebied van vloeren en raamdecoraties. Deze op 
het oog kleine winkel is in werkelijkheid een schatkamer aan 
mogelijkheden. Zo vindt u hier overgordijnen in vele dessins 
en kwaliteiten, vitrages en in-betweens, maar ook de nieuw-
ste duettes, twinrollers, horizontale jaloezieën, vouwgordijnen 
en natuurlijk rolgordijnen. 
Op het gebied van vloeren levert E. de Ronde vloerbedekking 
van diverse merken en soorten, laminaat en karpetten. Een 
mooie A kwaliteit laminaat, kost bij E. de Ronde, inclusief leg-
gen, ondervloer en plinten slechts 29,50 euro.
Wat E. de Ronde bijzonder maakt is de jaren ervaring in stoffe-
ring. Daardoor wordt elk project, klein of groot, een plaatje. Bij 
E. de Ronde kunt u een trap voor een vaste prijs deskundig la-
ten stofferen met tapijt dat geschikt is voor de trap. Al voor 349 
euro heeft u in feite een nieuwe trap. Ambacht en stijl komen 
samen bij E. de Ronde. En voor elk budget is een passend en 
stijlvol product.
Zie ook www.evertderonde.nl.

Meubelknaller gaat zich 
specialiseren in stoelen
IJmuiden - Het is momenteel grootscheepse uitverkoop bij de Meu-
belknaller aan Rembrandtlaan 45. Banken van leer, hoekbanken, 
loungebanken en zitbanken gaan allemaal in de uitverkoop. Net als 
vitrinekasten, wandkasten, kleinmeubelen, eetkamersets, kussens en 
spiegels. U mag het meenemen met kortingen van 25 tot 50 procent.
Reden voor de uitverkoop is het feit dat de Meubelknaller zich gaat 
specialiseren in stoelen, barstoelen, barkrukken, bureaustoelen, tafels, 
bartafels, verlichting en onderhoudsproducten voor al uw meubelen in 
en om het huis.
Deze producten zijn in alle soorten, maten en kleuren straks te vinden 
bij de nieuwe Meubelknaller.  Er komt een nieuwe showroom, maar 
tot het zover is kan men terecht aan de Rembrandtlaan. Ook gaat de 
Meubelknaller in de nabije toekomst lampenkappen leveren in aller-
lei modellen en kleuren, zodat men de verlichting kan aanpassen aan 
de inrichting en trends.
Per 1 mei komt er bij de Meubelknaller in het pand tijdelijk een spor-
toutlet van Huijg Sport uit Haarlem. Dus ook voor alle sportartikelen 
kan men dan aan de Rembrandtlaan terecht. Tot die tijd moet er echt 
ruimte komen in het pand, dus ga eens langs, keur, kies en doe een 
mooi bod. Dan zit u al snel op de mooiste meubelen, tegen een knal-
lende prijs. 
Zie ook www. meubelknaller.nl waarop heel veel meubels te zien zijn. 
Op alles wat u nieuw bestelt krijgt u standaard tienprocent korting.
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Het is weer tijd voor de tuin...
Wempe Tuin- en 
Parkmachines heeft ook 
apparaten in verhuur 
Heemskerk - Het is volop lente en de zomer is in aantocht. Tijd voor de 
tuin. Wie Wempe Tuin- en Parkmachines aan de Timmerwerf in Heems-
kerk eenmaal kent, weet dat het onderhoud van de tuin heel gemakke-
lijk kan zijn. Hoe groot of klein de tuin ook is, Wempe heeft altijd het juis-
te elektrische gereedschap. 
Wempe is officieel dealer van Honda en Steel. Betrouwbaarheid, de-
gelijkheid en bedieningsgemak staan daarbij centraal. Van Honda zijn 
er de HRX grasmaaiers, die zich kenmerken door een hoger motorver-
mogen, een nog eenvoudiger bediening en een krachtige opvang van 
het gemaaide gras, zodat uw tuintje er in korte tijd weer fraai bij ligt. De 
HRX maaiers zijn er in de breedtes 42, 47 en 53 cm. Er is een duwmo-
del, maar ook een zelfrijdend model en zelfs een model met een au-
tomatische versnellingsbak. Alle modellen zijn overigens standaard op 
voorraad in de showroom van de firma Wempe. Naast het tuingereed-
schap van Honda zijn ook de machines van Stihl verkrijgbaar. Ook hier-
van voert Wempe het dealerschap voor deze regio. Niet alleen de klei-
nere maaiers, maar ook de zitmaaiers en kleine tractoren, voor de gro-
tere tuinen, zijn verkrijgbaar. 
Tevens zijn er de Atec aanhangwagens, geschikt voor vele toepassin-
gen. Voor het groot onderhoud is er ook een aantal apparaten in de 
verhuur, zoals een tuinfrees en een verticuteermachine, die het gazon 
grondig aanpakt en ervoor zorgt dat het gras weer mooi opnieuw op-
groeit. Verder behoren ook waterpompen, generatoren van Honda tot 
het assortiment van Wempe Tuin- en Parkmachines. Informeer eens 
naar het complete programma, 
waarvan de firma Wempe dea-
ler is. Let ook op de speciale aan-
biedingen die er regelmatig zijn en 
laat u vrijblijvend deskundig advi-
seren over de machines die voor 
uw toepassing het meest geschikt 
zijn. Het is nu extra aantrekkelijk 
om eens te gaan weken, want er 
zijn nu de ‘Klinkende Munt’ weken 
met leuke kortingen. Wempe Tuin- 
en Parkmachines, Timmerwerf 65 
te Heemskerk, tel. 0251-249006. 
Of kijk voor meer informatie op 
www.wempetuinenpark.nl.

Beverwijk - Rent a Box Beverwijk 
is een mini opslag bedrijf aan de 
meubelboulevard te Beverwijk. 
Het motto: ‘Uw opslag, onze 
zorg’ wordt door Rent a Box zeer 
serieus genomen. Klantvriende-
lijkheid staat dan ook op de eer-
ste plaats. 
 
Bij Rent a Box is men aan het juis-
te adres voor de meest voordeli-
ge en efficiënte manier van op-
slag, al vanaf 5 euro per maand. 
Wie zelf geen vervoer of tijd heeft 
om spullen te brengen kan in de 
regio gebruik maken van een 
gratis ophaalservice in combina-
tie met het huren van een unit. 
Men krijgt dan twee uur gra-
tis een verhuisbus met chauf-
feur ter beschikking, maar uiter-
aard is een extra verhuizer of een 
langere periode ook optioneel. 
De klant kan precies naar eigen 
budget plannen.
 
In de regio levert Rent a box de 
meest voordelige verhuisartike-
len zonder verzendkosten. Ver-
huisdozen waar geen plakband 
voor nodig is, kosten 1,25 euro 
per stuk. Dubbellaags verhuisdo-
zen die verhuisbedrijven ook ge-
bruiken kosten 1.95. Kijk op de 
webwinkel voor de leukste aan-
biedingen voor afdekfolies, in-
pakpapier e.d.

Rent a Box perfecte oplossing 
voor tijdelijke opslag spullen

 
Rent a Box is ook het adres voor het huren van een verhuisbus. Dit 
is voor klanten tweemaal gratis bij het huren van een opslagruimte 
vanaf 5m3, maar niet-klanten zijn ook welkom om een bus te huren. 
Dit kan al vanaf  25 euro voor twee uur.  

Opslag per maand
Gaat u deze zomer nog verbouwen of bent u uw huis verkoop klaar 
aan het maken? Dan kunt u wellicht wat extra ruimte gebruiken voor 
de overtollige spullen in huis? Opslagruimte huren gaat per maand, 
minimale huurperiode is 1 maand en totdat u opzegt verlengt het 
zich elke keer met 1 maand. Heeft u tijdelijk meer of minder ruimte 
nodig? Verhuizen naar een grotere ruimte of kleinere ruimte kan zo-
lang het gewenste formaat op voorraad is, zeven dagen in de week. 
Zo huurt men nooit meer ruimte dan daadwerkelijk nodig is.
Nieuwsgierig? U bent zeven dagen per week welkom om te kijken 
wat Self Storage nu precies inhoudt. 
De receptie van Rent a Box is door de weeks geopend van 9.00 tot 
17.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 tot 13.00 uur. Ook in het 
weekend kunt u gratis voor de deur parkeren.
 
Rent a Box is gevestigd aan de Parallelweg 122c in Beverwijk, tel. 
0251-222352.

Het voorjaar begint bij 
Zonweringsbedrijf Wassink
IJmuiden - ,,Heerlijk dat mooie voorjaar,’’ zegt Tony Wassink. ,,Je merkt 
gelijk dat mensen weer bezig zijn met hun huis. Ze kopen plantjes, 
denken aan tuinmeubilair maar ook aan de zonwering.’’
Zonwering zo vroeg in het seizoen bestellen is heel slim, de levertijden 
zijn nu nog kort en je hebt heel lang plezier van je zonwering. Een an-
der belangrijk voordeel is, dat Zonweringsbedrijf Wassink de kortings-
actie, in verband met het 15-jarig bestaan nog met een maand ver-
lengt. Dus ook in de maand april, profiteert u van de 15% korting op 
de markiezen.’’
De markiezen is en blijft de specialiteit van Tony Wassink. Ook voor 
zonneschermen, screens en rolluiken kunt u bij hem terecht, maar bij 
de markiezen ligt zijn hart.
,,Je levert zo een mooi ambachtelijk product en het is een verrijking 
voor je woning,’’ zegt Tony Wassink. ,,Ook omdat de zijkanten van een 
markies dicht zijn, houdt het veel zon tegen en het kan onder verschil-
lende weersinvloeden uit blijven hangen. Moet je bij een aardig bries-
je, je uitvalscherm ophalen, dan kan je markies nog uit blijven han-
gen.’’ 
Het motto van Tony Wassink is: Kan niet bestaat niet! Dus heeft u vragen 
met betrekking tot uw zon-
wering. Schroom dan niet 
om te bellen en hij komt al-
tijd bij u langs voor een juis-
te expertise en prijsopgaaf. 
De nieuwe collectie zonwe-
ringdoeken is ook weer uit, 
dus u heeft keuze genoeg 
in doekdessins.
Tony Wassink is telefo-
nisch bereikbaar via 06-
53941095.

Koi, vijvers en meer bij Koicentrum IJmond
Velsen-Noord - Koicentrum IJmond is geboren uit 
hobby. Inmiddels is de winkel twee keer zo groot ge-
worden en worden er ook polyester vijvers op maat 
geleverd. 
Eigenaar Rogier houdt er overigens nog een hobby 
op na: uilen. Uilen zouden reigers weghouden bij de 
koivijvers. Bij de in gevangenschap opgegroeide ui-
len gaat dat echter niet op. Maar het blijft een boei-
ende hobby.
Rogier selecteert de koi samen met zijn vader Her-
man, in Japan. Van alle koi die worden aangekocht 
worden korte filmpjes gemaakt. Zo kunnen klanten 
thuis een indruk krijgen van de kwaliteit van de vis-
sen. 
Rogier heeft een bijzonder contact met de Japanse 
kwekers. Een week per jaar is hij met zijn vader in Ja-
pan. De kwekers herinneren zich Rogier goed, me-

de door de souvenirs die hij meebrengt. Zo wordt hij 
door een van de kwekers aangesproken als ‘Whis-
key’. 
Rogier en zijn vader houden zich ook bezig met de 
bouw en uitvoering van vijvers in polyester. Op dit ge-
bied zijn ze inmiddels specialist. Het grote voordeel 
van polyester vijvers, zo vinden ze bij Koicentrum 
IJmond, is dat deze in alle gewenste vormen uitge-
voerd kunnen worden. Je kunt het zo gek niet beden-
ken of het is mogelijk. 

Behalve koi vindt men hier ook Oosterse ornamen-
ten voor de tuin en andere dierenvoeders. De nieu-
we koi zijn vanaf 7 april verkrijgbaar bij Koicentrum 
IJmond, Guldenwagenplantsoen 273-275, 1951 GX 
Velsen-Noord, telefoonnummers 06-12843177 of 
0251-217569. Zie ook www.koicentrumijmond.nl.
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Van alles te beleven bij GroenRijk Velserbroek:

Tweede Paasdag: 
Bio + BOER OP TOER  
Altijd al willen weten waar een biologisch eitje vandaan 
komt, hoe een biologische koe leeft of waarom biologische 
verse kruiden zo lekker zijn? Kom dan op 9 april 2012, 
Tweede Paasdag, naar GroenRijk Velserbroek en de 
biologische boeren vertellen je alles over hun producten 
tijdens de Bio+ boer op toer.
Het voorjaar wordt steeds groener met Bio+. Niet alleen 
GroenRijk kleurt jouw voorjaar groen. Ook Bio+ draagt een 
steentje bij. Bio+ boeren werken ‘puur natuur’ door geen 
kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, gentech of 
preventieve geneesmiddelen te gebruiken. En dat maakt 
Bio+ producten ook ‘puur natuur’.
Tijdens de Bio+ boer op toer vertellen de boeren niet 
alleen over hun producten, maar verkopen ook Bio+ 
probeertassen met inhoud tegen een zeer scherpe prijs. 
Zo kunnen nog meer mensen in aanraking komen met 
Bio+ producten of ontdekken weer een aantal nieuwe 
producten van Bio+ in deze probeertas. 
GroenRijk Velserbroek is er trots op dat zij op Tweede 
Paasdag de boer met zijn trekker en wagen op het 
parkeerterrein mag ontvangen met maar één doel voor 
ogen: De boer de kans geven om in contact te komen 
met de consument en zijn verhaal te laten vertellen. En 
hiermee luiden wij gezamenlijk het “Groene Voorjaar” in. U 
bent dan ook van harte welkom bij GroenRijk Velserbroek.

Zaterdag 14 april: 
Konijn entdag bij Groenrijk Velserbroek

Het voorjaar is weer begonnen en we hebben de eerste 
mooie dagen er al weer opzitten. Nog even en de insecten 
zijn actief. Dat betekent dat in deze tijd van het jaar de  
konijnenziektes Myxomatose en VHD weer de kop op 
kunnen steken. Uw konijn kan door andere konijnen of 
door stekende insecten besmet raken met een van deze 
virussen en als gevolg hiervan komen te overlijden. U kunt 
dit voorkomen door uw konijn te laten inenten.
Daarom kunt op zaterdag 14 april bij Groenrijk Velserbroek 
uw konijn laten vaccineren. Onze vaste dierenarts van 
Dier Medisch Centrum Kennemerland zal uw konijn 
dan nakijken en inenten. U kunt hiervoor terecht zonder 
afspraak tussen 11:00 en 13:00 uur bij de dierenafdeling. 
De vaccinatie beschermt uw konijn gedurende één jaar 
tegen Myxomatose en VHD. Ieder konijn ouder dan 6 
weken leeftijd wordt geadviseerd ingeënt te worden. De 
kosten bedragen 25 euro. Heeft u uw konijntje bij ons 
gekocht, dan betaalt u slechts 17,50.

Winnaars
Winnaars van de Groenrijk puzzel uit de openingskrant 
zijn: Jeannette Zeilemaker, Velserbroek; Familie Mars, 
Velsen-Noord; mevrouw Trox, Heemstede; H. Poppe, 
Santpoort; Ton Broek, Santpoort; mevrouw Bergkamp, 
Spaarndam. De oplossing was: GroenRijk Velserbroek nu 
open. 

Uitslag ballonnenwedstrijd:
1. Trinity Margot v.d. Neut, twee jaar, IJmuiden. De ballon 
kwam terecht in Iserlohn, Duitsland, afstand 295 km.
2. Dylan, vier jaar, IJmuiden, Onstwedde, afstand 252 
kilometer.

Korting tijdens restyle-weken bij Ton Scholten
Uitgeest - Het zijn de restyle-weken bij Ton Scholten. De lente is begonnen, dan krijgt iedereen kriebels om in en om het 
huis iets te veranderen. Met eenvoudige aanpassingen zoals een nieuw getegeld wandje in het toilet of de badkamer, 
of met nieuwe accessoires, is het mogelijk al snel een heel andere uitstraling aan de ruimte te geven. 
Met een nieuwe tegelvloer, die over de bestaande vloer gelegd kan worden, heeft zich binnen twee dagen een com-
plete metamorfose voltrokken in de woonkamer, het toilet, de hal of keuken. Als de vloer eruit moet, duurt het iets lan-
ger, maar het resultaat is fantastisch en zeker de moeite waard. Voor de showroom van Ton Scholten Tegels & Sanitair 
in Uitgeest zijn recent in Spanje zeer fraaie, vernieuwende tegels geselecteerd. Prachtig keramisch houten planken, stijl-
volle marmerlooktegels, hippe vergrijsde vloeren en warme zandsteenachtigen. Voor iedere woning een eigen stijl. Ook 
het nieuwe wit voor op de wand is het overwegen waard. Wandtegels zijn niet meer persé vlak, maar hebben een gol-
vende structuur of steken deels uit als bijvoorbeeld een kubus, waardoor wit wel de lichte strakke uitstraling behoudt, 
maar nét iets kunstzinniger wordt. Wie de voorkeur geeft aan een ‘groene’ leeftstijl kan dit zeker doorzetten in tegels. 
Er is een ruim assortiment tegels die eco-keur hebben. Tijdens het productieproces is gebruik gemaakt van restproduc-
ten klei, het water wordt hergebruikt, op een verantwoorde manier worden de ovens verwarmd, et cetera. Deze ‘groe-
ne’ tegels zijn er in diverse tinten en formaten. Nieuwsgierig geworden en zin om het huis of een ruimte te restylen? Ga 

dan naar de Restyle-weken van Ton Scholten en profiteer 
tot 15 mei van 15% korting op de gehele collectie tegels. 
Ton Scholten Tegels & Sanitair, Uitgeest, www.tonscholten, 
tel.:  0251-319101
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In verband met feestdagen

Stadhuis aantal dagen dicht
In april zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is dicht op:

Vrijdag 6 april  Goede Vrijdag
Maandag 8 april  Tweede Paasdag
Maandag 30 april  Koninginnedag

Jaarstukken naar de raad
Wat hadden we voor 2011 afge-
sproken, wat hebben we gedaan 
en hoe is het geld besteed – dat 
beschrijft het college in de jaar-
stukken 2011. Deze zijn aan de 
gemeenteraad aangeboden.  

In de jaarstukken ( jaarverslag en 
jaarrekening) legt het college ver-
antwoording af over 2011. Dit ge-
beurde op basis van het Collegepro-
gramma 2010-2014, de Visie op Vel-
sen 2025 en de schaarste ten gevolge 
van de economische crisis.

Veel aandacht is in 2011 gegaan naar 
de verdere verbetering van het vesti-
gingsklimaat, wat onder andere re-
sulteerde in de komst van het be-
drijf Airborne. Gevestigde bedrij-
ven breidden uit en pleegden nieuw-
bouw, wat ook gebeurde met gebou-
wen voor onderwijs. 

Veel aandacht is besteed aan regio-
nale samenwerking, onder andere 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarbij zijn de wen-
sen van het bedrijfsleven steeds 
meegenomen. De burgerparticipa-
tie kreeg verder vorm en er is regi-
onaal samengewerkt aan de uitvoe-
ring van het hoogwaardig openbaar 
vervoer. Ook is er hard gewerkt aan 
de totstandkoming van de Regionale 

Uitvoerings Dienst (RUD). De Wmo-
visie is onder woorden gebracht, met 
meer nadruk op wat mensen zelf 
kunnen dan op wat zij niet (meer) 
zelf kunnen. Jeugdbeleid kreeg con-
crete invulling in twee Velsense 
vestigingen van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 

In cijfers komt het jaar 2011 uit op 
een positief resultaat van 8,2 mil-
joen euro. Dat is voor een groot deel 
te danken aan de uitkomst van een 
beëindigde bezwaarprocedure door 
Liander, die 10,6 miljoen bedroeg. 
Tegenvallers waren er ook. Er is een 
verlies op de post grondexploitatie 
en er zijn kosten gemaakt voor het 
winkelcentrum IJmuiden.

Het college stelt voor het positieve 
resultaat toe te voegen aan de alge-
mene reserve van de gemeente. 

De komende jaren dreigt voor de ge-
meente een krappe beurs, zodat er 
keuzes moeten worden gemaakt. 
Omdat het college vertrouwen blijft 
houden in de kracht van Velsen zien 
burgemeester en wethouders de toe-
komst met zekerheid tegemoet. 

Binnenkort buigt de gemeenteraad 
zich over de jaarstukken. Meer in-
formatie op www.velsen.nl

Sportkampioenen 2011
Op vrijdag 30 maart werd een 
grote groep individuele en 
groepssporters gehuldigd door 
een deskundige vakjury uit de 
gemeente Velsen. 

Burgemeester Franc Weerwind 
en wethouder sport Annette Baer-
veldt en presentator Frank Snoeks 
waren erbij. Het was een feestelij-
ke avond vol met sportmannen en –
vrouwen.

Sportman van het jaar is geworden 
judoka Cunnar Kops, sportvrouw 
2011 werd atlete Femke van der Me-
ij en de estafetteploeg van Dem is 
sportploeg 2011 geworden. Zwem-
mer Lars Bottelier is het talent van 
het jaar, Schaatser Victor van den 
Hoff is gekozen als master en Ger-
da Hondeveldt is de kampioen van 
Velsen in de categorie gehandicapte 
sport van het jaar. 
(foto: Reinder Weidijk)

Start project Hoogeberg
Wethouder Robert Te Beest en directeur Ted Kuné van woningbedrijf Vel-
sen gaven samen op donderdag 29 maart op een ludieke manier het start-
schot voor de bouw van appartementen voor ouderen. Op deze plek stond 
voorheen het zwembad de Hoogeberg. (foto: Ko van Leeuwen)

Werkzaamheden aan het 
spoor in Santpoort
Van vrijdag 13 april 23.00 uur tot 
maandag 16 april 6.00 uur wordt in 
opdracht van ProRail gewerkt aan 
de spoorwegovergang aan de Wüste-
laan te Santpoort-Zuid. Deze werk-
zaamheden zullen ook ‘s nachts 
plaatsvinden wat kan leiden tot eni-
ge geluidshinder in de omgeving.  In 
verband met deze werkzaamheden 
wordt het fietsverkeer vanaf Haar-
lem omgeleid langs de Jan Gijzen-

vaart op zaterdag 14 april 2012 van 
09.30 uur tot 18.00 uur. 

Vanaf woensdag 18 april 15.00 uur tot 
maandagochtend 23 april 9.00 uur 
is de tunnel onder het NS- 
station van Santpoort-Noord we-
gens werkzaamheden gesloten. Rei-
zigers kunnen het perron gewoon 
bereiken via de opgang van het NS-
station en via de spoorwegovergang.
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Evaluatie Burgerparticipatie
Op donderdag 12 april praat de ge-
meenteraad over de ervaringen van 
burgerparticipatie tot nu toe. Dat 
gebeurt op basis van de nota ‘Eva-

luatie Burgerparticipatie’. Deze no-
ta is te vinden op www.velsen.nl > 
Meepraten in Velsen. 

Clean tubes: voor
een groener Velsen
Minder kauwgom en sigaretten op 
straat. Jesper, Jordi en Kevin wil-
den op tactische plaatsen roosterte-
gels plaatsen om dit mogelijk te ma-
ken. In november 2011 wonnen ze 
hiermee de aanmoedingsprijs voor een 

Groener Velsen. Afgelopen dinsdag 
3 april is de eerste zogenaamd clean-
tube geplaatst bij de Velserhof ter 
hoogte van Bart Smit. Een tweede 
komt bij het Broekbergenplein in Sant-
poort-Noord. (foto: Ko van Leeuwen)

Groepen praten over
terugdringen autoverkeer
Op 13 februari was er in het TA-
TA Steel Stadion een bijeen-
komst over het terugdringen van 
het autoverkeer door Driehuis 
en Santpoort-Noord. 

Op deze avond brachten aanwezi-
gen veel verschillende ideeën en re-
acties naar voren. Deze zijn op 7 en 
14 maart besproken met  groepen be-
woners in zogenaamde klankbord-
groepen. Op 7 maart besproken ze 
de ideeën rond de kruising Zeeweg/
Waterloolaan/Minister van Hou-
tenlaan en op 14 maart de kruising 

Hagelingerweg/ Santpoortse Dreef. 
Daarnaast werden er op beide bij-
eenkomsten ook andere sugges-
ties besproken met als doel het aan-
tal auto’s door Santpoort-Noord en 
Driehuis terug te brengen.

De verslagen van deze bijeenkom-
sten zijn terug te vinden op de web-
site www.velsen.nl > Meepraten in 
velsen > Samenspraak.

De uitkomsten er van worden nog 
verder uitgewerkt en zijn, naar ver-
wachting, na de zomer klaar. Persoonlijke verhalen in 

beeld op tentoonstelling
In de bibliotheek in IJmuiden heeft 
wethouder Verkaik maandag 2 april 
een fototentoonstelling ‘bijzon-
dere werknemers’ van de FNV ge-
opend. Deze tentoonstelling toont van 
2 april tot 16 april  persoonlijke verha-
len van 21 werknemers met een Soci-
ale werkvoorziening indicatie. Onder 

de naam IJmond Werkt helpt gemeen-
te Velsen samen met de Meergroep 
mensen met een zo’n indicatie aan 
het werk. De wethouder gaf aan dat 
de door de FNV gesuggereerde angst 
voor ontslag van de huidige werkne-
mers in de sociale werkvoorziening 
ongegrond is. (foto: Gerko Buist)

Het strand is voor iedereen
Het nieuwe strandseizoen is be-
gonnen. Om het de tienduizenden 
bezoekers naar de zin te maken, is 
één van de breedste stranden van 
Nederland in zones ingedeeld – 
activiteiten en recreatie apart.

Wandelaars, zonaanbidders, sporters 
en alle andere liefhebbers willen alle-
maal naar het strand, maar ook alle-
maal verschillende dingen doen. Om 
iedereen die gelegenheid te bieden, 
zijn de stranden van de Noordpier en 
van IJmuiden aan Zee ingedeeld in 
zones. In elke zone mogen andere ac-
tiviteiten plaatsvinden. 

De informatie over de zones en activi-
teiten is te lezen op www.velsen.nl
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, 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 zich 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, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, 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

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond 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 bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

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. 14 0255. 
 
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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag 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 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 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  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘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: 14 0255
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 bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
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 woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
 
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 elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Verkeersmaatregel

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

 Zeewijkplein 400, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden,

Mededeling inwerkingtreding 
Convenant Regionale 
Uitvoeringsdienst IJmond/ 
Zuid-Kennemerland i.o. 

Op 10 november 2011 hebben de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort het 
Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. gesloten met het openbaar 
lichaam Milieudienst IJmond.
Dit convenant is in werking getreden per 11 november 
2011.  

De Regionale Uitvoeringsdienst is gevestigd in 
Beverwijk, de vestigingsplaats van het openbaar 
lichaam de Milieudienst IJmond. Hier is ook het 
secretariaat van het bestuurlijk platform gehuisvest.
De RUD voert het basistakenpakket uit van alle 
convenantpartners, inclusief het basistakenpakket 
van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeen-
schappelijke Regeling Milieudienst IJmond 
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen). Het basis-
takenpakket heeft betrekking op milieutaken, zoals 
het milieutoezicht op activiteiten met een boven-
lokale dimensie (bijvoorbeeld ketenhandhaving 
asbesthoudend afval en verontreinigde grond) of 
andere complexe activiteiten, zoals de voorbereiding 
van omgevingsvergunningen (milieu) voor bedrijven 
vallend onder o.a. het Besluit risico’s zware ongeval-
len 1999. 
Het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergun-
ningen en het toezicht en handhaving van regelgeving 
ten aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke
ordening maken geen onderdeel uit van het basis-
takenpakket.  

Het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. ligt vanaf heden gedurende 
zes weken ter visie bij Milieudienst IJmond en op de 
gemeentehuizen van bovengenoemde gemeenten. Het 
is niet mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 
16.00 uur bij Milieudienst IJmond.
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Brandbeveiligingsverordening 
gemeente Velsen 2012

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering 
van 29 maart 2012 heeft besloten:
-  de verordening tot 2e wijziging van de Brand-

beveiligingsverordening Velsen 2010 vast te stellen;
-  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op 

het moment van inwerkingtreding van het 
Bouwbesluit 2012.

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt derhalve in werking op 
1 april 2012.

Ter inzage

De verordening ligt gedurende twaalf weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene 
Zaken. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Publicatie beslissingen ingevolge 
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Borcuch,T.S. geb.28-10-1980
Broersen,E. geb.13-07-1962
Bruin,R. geb.25-05-1962
Buyck,P.D.A. geb.18-09-1967
Cadete Brás,M.A. geb.10-01-1965
Castaňeda Agurto,J. geb.03-03-1987
Chabowski,L. geb.14-11-1973
Dadir Ahmed Aliyow geb.23-08-1991
Eymael,M.M.T. geb.31-01-1961
Griekspoor,P. geb.29-07-1959
Kiese,S. geb.02-08-1973
Koridon,L.J. geb.02-01-1987
Kozlovskis,R. geb.04-01-1981
Leullier,L.R. geb.10-07-1989
Luwengo Moises,M. geb.20-02-1967
Marinov,A. geb.02-05-1990
Marinova,N.I. geb.29-08-1970
Mebarek,F. geb.09-02-1971
Noort van de,L.A. geb.25-06-1962
Noort van de,M.J. geb.26-03-1965

Oosten van,T. geb.20-11-1989
Peters,J.T. geb.24-03-1985
Sainz Zamorano,S. geb.02-06-1989
Shahaab Mahamed Sheikh geb.10-10-1985
Yönet,H. geb.15-05-1967
Żyro,G. geb.14-07-1985

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd  burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

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

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 
24 maart tot en met 30 maart 2012 de volgende aan-
vragen 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 omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000158  Hofdijklaan 57 Driehuis
het kappen van een boom 
(27/03/2012)

 w12.000159  Stuyvesantstraat 25 Santpoort-Noord
het kappen van een boom 
(27/03/2012)

w12.000160  van Dalenlaan 322 t/m 380
Santpoort-Zuid
het vervangen van balkonschermen 
(28/03/2012)

w12.000161  Alexander Bellstaat 2 IJmuiden
het wijzigen van de bestemming van 
kantoor naar wonen (28/03/2012)

w12.000162  Duin en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord (Rijksmonument)
uitbreiding van een hotel (28/03/ 2012)

w12.000163  Celsiusstraat 23 IJmuiden
het wijzigen van woon- en bedrijfs-
functie in maatschappelijke doeleinden
(30/03/2012)

w12.000164  Reptonstraat ong Velserbroek
het oprichten van 29 appartementen 
(30/03/2012)

w12.000165  De Ruyterstraat 107-a en 107-b
IJmuiden
het gedeeltelijk slopen en oprichten 
van twee woningen (30/03/2012)

w12.000166  Rooswijkweg 291 Velsen-Noord
het uitbreiden van een kantoor 
(30/03/2012)

w12.000167  Willemsbeekweg 76 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(02/04/2012)
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Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w12.000082  Willem de Zwijgerlaan 61 
Santpoort-Zuid
wijziging gebruik van een arts- en 
fysiotherapiepraktijk naar een 
horecagelegenheid (09/02/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
(college van burgemeester en wethouders van 
Velsen of burgemeester 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 voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure

w11.000651  Visseringstraat 2 IJmuiden
het verbouwen van een vergader-
ruimte tot recreatiewoning 
(29/03/2012)

w12.000046  Leeuweriklaan 44 IJmuiden
het vergroten van een woning 
(29/03/2012)

w12.000058  Bloemendaalsestraatweg 120A 
Santpoort-Zuid
uitbreiding gebruik met detailhandel 
(26/03/2012)

w12.000072  Dammersweg ong. Velserbroek 
(t.h.v. parkeerplaats)
het oprichten van een jongeren 
ontmoetingsplek (02/04/2012)

w12.000090  Duinlustparkweg 74A Santpoort-Zuid
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (30/03/2012)

w12.000102  Burg. Enschedelaan ong. Santpoort-
Noord (t.o. nr. 42)
het kappen van een boom (27/03/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning(en) verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.002299  Kennemerlaan IJmuiden, het gedeelte
tussen de Houtmanstraat en het 
Moerbergplantsoen 
Koninginnedagviering op 30 april 2012 
(29/03/2012)

i12.002190  Strand IJmuiden aan Zee 
Let’s Dance Velsen op 9 april 2012 
(30/03/2012)

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:20 APV 
de volgende vergunning verleend
voor de exploitatie van een openbare inrichting:

i12.001684  Snelliusstraat 21 te IJmuiden
(02/04/2012)

Strawberries H1 wint 
van naaste concurrent
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zon-
dag de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen concurrent 
Baarn met 5-1 gewonnen. 
Een overtuigende zege met 
als resultaat dat Strawber-
ries nu de derde plek in de 
ranglijst heeft overgenomen 
van Baarn.

Strawberries schoot uit de 
startblokken en kwam binnen 
tien minuten op voorsprong. 
Spits Jelle Groeneveld maak-
te de openingstreffer. Vele kan-
sen volgden en Baarn werd 
voor het merendeel van de eer-
ste helft overlopen. De aardbei-
en speelden erg sterk en lieten 
zien waarom promotie nog al-
tijd tot de mogelijkheden be-
hoort. De ruststand werd door 
nog twee doelpunten van Groe-
neveld en een goal van Bas van 
Faassen op 4-0 gezet. Baarn 
kon er slechts enkele strafcor-
ners tegenover brengen, maar 
die wisten het doel niet te be-
reiken. Eerste uitloper Daan van 
Poorten deed uitstekend werk 
op de rand van de cirkel en lijn-
stopper Finn van Leeuwen wist 
een bal vlak voor de lijn tegen 
te houden.
In het tweede bedrijf ging Baarn 

uiteraard met aanvallende in-
tenties van start om nog iets 
van de wedstrijd te kunnen ma-
ken. Dit resulteerde overigens 
niet direct in doelpunten, maar 
het veldoverwicht was wel in het 
voordeel van de bezoekers. Kee-
per Wouter Rempt hield met en-
kele goede reddingen nog zijn 
doel schoon, totdat een counter 
van Baarn werd gepromoveerd 
tot doelpunt. De wedstrijd werd, 
mede door inconsequent flui-
ten van beide scheidsrechters, 
veranderd in een kaartenfestijn. 
Twee spelers van beide teams 
moesten met een gele kaart tij-
delijk het veld verlaten. 
De thuisploeg leek te gaan sco-
ren, maar een doelpunt van Gijs 
Henfling werd onterecht af-
gekeurd. Even later, diep in de 
tweede helft, maakte bas van 
Faassen zijn tweede doelpunt 
en bracht daarmee de eindstand 
op het scorebord. Met dank aan 
de steun van het publiek werd 
de laatste competitiewedstrijd 
voor het oude clubhuis winnend 
afgesloten. Aanstaand weekend 
staat het jaarlijkse Paastoernooi 
op het programma. Volgende 
week zondag hervat de nieuwe 
nummer drie van de derde klas-
se A de competitie met de der-
by in Haarlem tegen Saxenburg. 
(Finn van Leeuwen)

Wijkplatform 
vergadert over 
winkelcentrum
IJmuiden - Nu bekend is dat 
de koopgoot definitief niet door-
gaat is de winkeliersvereniging 
op twee projectontwikkelaars af-
gestapt met de vraag hen te hel-
pen bij het ontwikkelen van een 
plan voor tweezijdig winkelen in 
de Lange Nieuwstraat. Inmiddels 
is een plan gemaakt. In de wijk-
platformvergadering van woens-
dag 11 april, aanvang 19.30 uur 
in De Spil, is wethouder Arjen 
Verkaik aanwezig. Een mooie ge-
legenheid om zijn mening te vra-
gen. Verder bespreken zij tijdens 
deze vergadering het speerpun-
tenplan van het wijkteam. Er 
worden enkele werkgroepen op-
gestart die problemen op het ge-
bied van zwerfvuil, overlast hon-
denpoep en onveiligheidsgevoe-
lens bij ouderen en gehandicap-
ten aan gaan aanpakken. Een 
derde onderwerp is de geluids-
overlast van de Velserkom. De 
nieuwe manager heeft een luis-
terend oor voor de klachten die 
in IJmuiden-Noord worden erva-
ren en heeft ook al enkele ver-
beteringen doorgevoerd. De tijd 
zal leren of de verbeteringen die 
hij nog van plan is door te voe-
ren ook daadwerkelijk gereali-
seerd zullen worden. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om mee te 
praten.

Schitterende Matthäus 
Passion COV IJmuiden
IJmuiden - Vrijdagavond is in de 
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 
een werkelijk schitterende uit-
voering van de Matthäus Passion 
gegeven door COV IJmuiden, so-
listen, Philharmonia Amsterdam 
en Kinderkoor Velsen. Voor de ve-
le bezoekers was het een sublie-
me avond met als hoogtepunt het 
prachtige optreden van een solist 
uit Velsen: Rick Zwart, die werke-
lijk de sterren van de hemel zong.
Dirigent Piet Hulsbos had zijn 
handen vol met de drie koren, 
want COV IJmuiden maakt tevens 
gebruik van een projectkoor, een 
orkest en vijf solisten. Opmerke-
lijk was de jonge leeftijd van de 

solisten en orkestleden. Deson-
danks is door allen een prachtige 
uitvoering neergezet. Zeer ont-
roerend was de bijdrage van het 
kinderkoor in het eerste deel. 
Velsenaar Rick Zwart, nog niet 
afgestudeerd aan het Conserva-
torium van Amsterdam, zong de 
baspartij, met prachtige aria’s 
aan het einde van het tweede 
deel. Met zijn welluidende, war-
me stem deed hij dit opmerke-
lijk goed.
En ook COV IJmuiden zelf was 
prachtig om te horen, krachtig en 
soms zacht, waar het moest. En 
de sopranen waren gelijk een en-
gelenkoor. (Karin Dekkers)




