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‘Wij halen een stukje
Broadway naar Velsen’
IJmuiden - De Stadsschouwburg Velsen is er wederom in
geslaagd een omvangrijk en
gevarieerd aanbod samen te
stellen voor het nieuwe seizoen. De verkoop van de circa
200 voorstellingen begint vrijdag 29 april om 10.00 uur via
www.stadsschouwburgvelsen.
nl en met het bestelformulier
uit de theatergids.
Bijzondere theateravonden waar
nog dagenlang over wordt nagepraat. Dat wil directeur/programmeur Jacob Bron graag bereiken.
Elke avond weer. ,,Een bezoek aan
de schouwburg moet een unieke
belevenis zijn. Soms helpen de
theatermakers daar een handje
bij door hun première of laatste
voorstelling in Velsen te geven,
maar in de meeste gevallen doen
we zelfs wat extra’s. Dan organiseren we bijvoorbeeld een voorbeschouwing, een meet’n’greet of
een afterparty.’’
Dankzij een aantal veranderingen
is het Velsense theater nog meer
een plek geworden waar het fijn
is om te vertoeven, zegt Bron. ,,De
schouwburg als huiskamer van

Velsen, zo zie ik ons theater het
liefst. Na de begane grond wordt
deze zomer de tussenverdieping
aangepakt. Daar komt een leestafel en een boekenkast. Ideaal
voor mensen die even weg willen
uit de drukte van de foyer. Maar
belangrijker nog: bezoekers moeten zich thuisvoelen in ons mooie
theater.’’ Naast een groot aantal
sterren van Nederlandse bodem
- Bloemen, Kaandorp (foto), Huijbregts, Blankers, Plien & Bianca,
Van Muiswinkel, List en Santing
- is het Bron gelukt om aanspre-

kende voorstellingen uit het buitenland vast te leggen, zoals Voca
People en Blaze. ,,Hiermee halen
we een stukje Broadway of West
End naar ons dorp’’, zegt Bron.
,,Ook dat is uniek: gewoon met de
fiets of lopend naar een internationale topproductie.’’
In een gemeente met een stukje
Broadway of West End mag een
eigen poptempel natuurlijk niet
ontbreken. Daarom maken de cabaretvoorstellingen in het Thalia Theater komend seizoen volledig plaats voor pop, jazz en wereldmuziek. ,,We noemen Thalia al met een knipoog Paradiso
aan Zee’’, lacht Bron. Hij verwacht
veel van de wijk die momenteel
rondom het historische theater in
Oud-IJmuiden verrijst. ,,Volgens
mij wordt dat een hele leuke wijk
vol met hippe mensen. Een geweldige plek voor een mooi poppodium.’’
Op pagina 16 t/m 19 vertellen Velsenaren én theatermakers over het
nieuwe programma van de Stadsschouwburg Velsen. Na het lezen
zult u dezelfde conclusie trekken
als wij: het wordt een seizoen om
in te lijsten! (Friso Huizinga)
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Bollenvelden in bloei
Santpoort-Noord - Wat een
prachtige symboliek in deze foto.
Een trein die voorbij raast langs
de hyacinthen in bloei. Locatie
Santpoortse Dreef.
De trein staat niet stil bij de bollenvelden in bloei. De passagiers
wordt slechts een korte blik op
dit moois gegund. Ook de vele
auto’s die over de Santpoortse

Dreef rijden, passeren snel. Fietsers en wandelaars krijgen meer
tijd om te genieten. Maar slechts
een enkele fotograaf staat even
stil om dit moment vast te leggen
en de geuren op te snuiven van
deze bloemen. Binnen een paar
weken zijn ze uitgebloeid. Carpe
diem, pluk de dag, niet de bloemen. (foto: E.S. Berk)
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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: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
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Woningbedrijf Velsen
deelnemer Girlsday
IJmuiden - In de fraai gerestaureerde Doopsgezinde kerk
aan de Helmstraat in IJmuiden
organiseerde Woningbedrijf Velsen donderdagmiddag een bijeenkomst in het kader van Girlsday. Dit is een Europees initiatief
om meisjes kennis te laten maken met techniek, bèta en ict en
wordt sinds 2006 georganiseerd.
Sinds 2010 organiseert VHTO,
het landelijke expertisebureau
voor meisjes/vrouwen en bèta/
techniek, dit evenement waar in
2010 ruim 2600 meisjes deelnamen. Voor 2011 focust het VHTO naar een deelname van 3500
meisjes.
Woningbedrijf Velsen had, samen met het Technasium van
het Ichthus Lyceum, deze middag georganiseerd. Op het
Technasium maken leerlingen
kennis met beroepen door op
een heel praktische wijze met
techniek bezig te zijn en zij volgen het vak onderzoeken en
ontwerpen, O&O.
Zij werken op school aan projectopdrachten op het gebied
van bijvoorbeeld bouwkunde,
design, en industriële vormgeving. Deze projecten komen
uit de praktijk waarbij de opdrachtgever een instelling of
een bedrijf kan zijn. In dit ge-

val dus Woningbedrijf Velsen die
de twaalf dames rond het middaguur ontving met een gereedstaande lunch waarna een
rondleiding door de buurt volgde die op de nominatie staat
om te worden gesloopt. Daarna konden de leerlingen aan de
slag met de opdracht om op de
plaats van de oude woningen
een nieuwe wijk te ontwerpen
die aan nogal wat eisen moest
voldoen.
Zo moeten er minstens 135 woningen komen, moeten er woningen komen voor ouderen, jongeren en/of gezinnen
en waarom, er moet een park/
plantsoen komen, er moet rekening worden gehouden met
50 procen huurwoningen en 50
procent koopwoningen, waar
komen de koop- en de huurwoningen te staan en nog een flink
aantal voorwaarden.
Met het gereedstaande knip-,
teken en knutselmateriaal kregen de leerlingen de gelegenheid om, in groepjes, hun eigen
invulling aan dit plan te geven.
Hoewel de resterende tijd voor
deze ontwerpklus, nauwelijks
twee uur, rijkelijk krap was om
tot een gedegen ontwerp te komen, werd dit project toch als
een heel leuke oefening ervaren.

Schaak Paastoernooi
Velserbroek - Vrijdag 15 april
werd in het Polderhuis gevluggerd met zes teams van vijf
man, maar er waren ook enkele
vrouwelijke deelnemers. Leden,
oud-leden en de jeugdspelers vanaf stap 4 schaakten of
hun leven ervan afhing. Organisator Stefan Fokkink had de
touwtjes strak in handen. Peter de Roode deed het uitstekend, hij moest alleen voor Ilias
van der Lende zijn hoofd buigen. Van Hans Kors wist hij in
een bloedstollende partij op de
klok te winnen. Xander Schouwerwou grossiert in prijzen,
ook nu ging hij weer met de
hoofdprijs aan de haal samen
met Nico Schumacher, Joos

Rutjes, Naverone van der Star
en Richard Dietvors. Voor allen was er een mooie beker gevuld met paaseieren. Uniek is
dat Nico Schumacher voor het
eerst in zijn carriere een beker
wist te bemachtigen. Ook was
het fijn weer enkele oud-leden achter het bord te zien en
het was leuk hoe de jeugd zich
knap staande wist te houden
tussen al dat schaakgeweld. In
de onderlinge competitie gaat
bij groep 1 verrassend Daan
Haver aan de leiding met 5 uit
5 en in groep 2 is Jan Burggraaf ongenaakbaar. Kampioen
Santpoort 5 won ook hun laatste wedstrijd tegen Assendelft
2, Proficiat.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden,
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: 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.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 21 april
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hotel Modern
speelt ‘Vliegboot Moederschip’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Studenten gratis. Café: Tv Buddhas. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 22 april
Paaskip knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Eieren batikken in Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34d in Driehuis. Van
13.30 tot 14.30 uur en van 14.30
tot 15.30 uur.
Stabat Mater van Pergolesi
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Susan Visser in ‘Dat Smoel’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hotel Modern
speelt ‘Vliegboot Moederschip’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: Blood for
Blood, Hoods, No Turning Back.
20.00 uur. Toegang 15,-. Kleine
zaal: 23.00-04.00 uur: Haerlemsche dj contest finale. Toegang
6,- vvk/8,- add. Vanaf 16 jaar.
Café: Narrominded presenteert:
Alright the Captain. 20.30 uur.
Toegang gratis.

21 april 2011
Santpoort-Zuid.
Paaskip knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Piet Piraat ‘Radio de Scheve
Schuit’. Aanvang 13.00 uur en
15.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Splendid Danceevent. Aanvang 22.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Dommelsch zaal: De Jeugd van
Tegenwoordig. 20.30 uur. Toegang 17,50 vvk/20,- add. Uitverkocht. Van 23.00 tot 04.00 uur:
90’s Now. Toegang 10,- vanaf
18 jaar. Kleine zaal: Ruben Hein
en Roos Jonker. 20.00 uur. Toegang 11,-. Van 23.00 tot 04.00
uur: Educated Fools: Abstract, Fs
Green, Fanny West. Toegang 10,vanaf 18 jaar. Café: Doghouse
Rose. 22.30 uur. Toegang gratis.
Van 24.00 tot 03.00 uur: Brighton
Beach. Toegang gratis.

Zondag 24 april

Zaterdag 23 april

Eerste Paasdag
30ste Strawberries Easter
Tournament op de hockeyvelden van Driehuis. De wedstrijden starten om 10.30 uur.
Paasdienst geleid door ds. Katrijne Bezemer in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Paaskip knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Optreden zanger Peter de Haas
en dj Bas in Café IJmuiden, Willem Barendszstraat 21 IJmuiden.
Aanvang 16.00 uur.
Concert
zangeres
Dorien
Teeuwisse opent met Gladys
Rules! het muziekseizoen bij
Strandpaviljoen De Instuif in Wij
k aan Zee. Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
High Tea bij Loeca, Kennemerlaan IJmuiden. Van 15.00 tot
17.00 uur.
Willy de Ville Tribute in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: Eefje. 20.30 uur. Toegang 7,50.

Toertocht van Toerclub Excelsior. Zie ook www.toerclub-excelsior.nl.
Oude spullenmarkt in het Solidariteitesgebouw, Eenhoornstraat 4 in IJmuiden. Aanvang
09.30 tot 12.30 uur.
Stoere Kidsdag bij SnowPlanet in Velsen-Zuid. Van 09.00
tot 16.00 uur.
30ste Strawberries Easter Tournament op de hockeyvelden van Driehuis. Om 10.00
uur vindt de opening plaats. De
wedstrijden starten om 10.30
uur.
Rommelmarkt de Regenboog,
Planetenweg/Schiplaan
van
10.00 tot 15.00 uur.
Zaden-, planten- en stekjesbeurs bij Santpoorts Belang
van 10.30 tot 12.00 uur op het
terras voor ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201 in

Jan Smit en Zeeg Vlieland
jeugdtoernooi op Sportpark
Schoonenberg in Velsen-Zuid.
Aanvang 09.00 uur.
Voorjaars Motor Toertocht.
Start om 10.00 uur bij Zaanstad
Motoren, Koedijkerstraat 29 Alkmaar.
NPZK: Wilde Buitendag. Start
Bezoekerscentrum De Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. Er
kan gestart worden tussen 11.00
en 15.00 uur. Aanmelden niet
nodig. Kosten 7,50, leden Natuurmonumenten 4,50 (ouder
zijn gratis.
Paaskip knutselen bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot
16.00 uur.

Muziekoptreden
live
Jelle v/d Windt van 15.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis. Fort-Zuid,
Spaarndam.
Beltiukova Sisters in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
NPZK: Lange nachtegalentocht
voor volwassenen 04.30-ca.
18.00 uur. Deelname gratis. Zie
ook www.npzk.nl.

Dinsdag 26 april
NPZK: Nachtegalenavond in
Duin en Kruidberg. Van 19.30 tot
22.00 uur. Toegang 2,50 volwassenen, 1,50 voor kinderen. Zie
ook www.npzk.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Tournée’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 27 april
Informatieavond over de mogelijkheden van gebruik van
een wade op een draagbaar bij
Alice Loeters in de tuin van kapitein Rommel 2 in Castricum. Van
19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Lebbis. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Tournée’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Kleine zaal: Feelin Radio.
20.30 tot 03.00 uur. Toegang 5,vvk/7,50 add. Vanaf 18 jaar.

Donderdag 28 april
Klaverjassen bij klaverjasclub
Nooit Verwacht, Eksterlaan 8
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: De Toneelmakerij met
‘Clyde en Bonni’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Kleine zaal: LOS! Van 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar. Studenten gratis. Café: Two
Cow Garage. 22.30 uur. Toegang
gratis.

Mooi concert Felisenum
Velsen-Zuid – Onder grote belangstelling vond vrijdag in de
aula van Gymnasium Felisenum
het slotconcert van de eindexamenklas plaats. Het had als titel:
‘Van romantiek tot pop’ en dat
dekte aardig de lading. Er waren
zowel klassieke als hedendaagse nummers te horen. Het publiek genoot van hetgeen er geboden werd.
Drie jaar geleden werd het mogelijk om het vak muziek als
eindexamenvak te kiezen en de
eerste lichting studeerde nu af.
Er waren negen leerlingen, die
drie jaar geleden voor muziek
kozen: Boaz, Kirsten, Saskia, Terry, Salomé, David, Tom, Sil en
Merel. Zij kozen om diverse redenen voor muziek: Boaz drumt
al vanaf zijn twaalfde, Salomé
wordt van zingen enorm vrolijk,
Merel speelt dwarsfluit en wilde
graag met anderen samenspelen
en voor Sil was het een sprong
in het diepe, want hij had geen
ervaring met muziek. Nu is het
voor hem het enige vak waarin
hij zijn creativiteit kwijt kan.
Aan het begin staat de hele
groep op het podium om ‘I wish’
van Stevie Wonder te zingen.

Het swingt de pan uit en klinkt
mooi meerstemmig. Dan bijt Salomé het spits af als eerste solist. De spanning is in het begin in haar stem te horen, maar
dan krijgt ze meer zelfvertrouwen en klinkt het steeds krachtiger. Ze had ook niet het makkelijkste lied gekozen: ‘Cry me
a River’. Boaz laat op de drums
een jazzsolo horen en er is een
menuet van Mozart. Terry zorgt
voor een kippenvelmoment met
het lied ‘Nothing else matters’,
Saskia heeft een heel bijzondere zangstem. De uitvoering van
‘Help’ van The Beatles, weer
met de hele groep, klonk lekker
snel en poppy en ook weer mooi
meerstemmig. Het was een slotconcert vol variatie, de deelnemers genoten zichtbaar, evenals
het publiek. Muziekleraar Ruwald Diderich: ,,Ik heb met plezier muziekles gegeven aan deze groep. We zijn van ver gekomen. Na drie jaar praktijklessen
zijn het vooral podiumdieren geworden, waar het plezier vanaf
spat tijdens het musiceren. Deze
afsluiting is ook een nieuw begin: een stap naar de grote podia van het leven.’’ (Carla Zwart)

Collecteren
Maandag 25 april voor Dierenambulance
Tweede Paasdag

Velsen - Van 2 tot en met 7 mei
2011 vindt de jaarlijkse collecte van de Stichting Dierenambulance Velsen plaats. De collecte
is de grootste inkomstenbron van
Stichting Dierenambulance Velsen. Om het werk voort te zetten
en uit te breiden, is het van belang dat deze collecte gesteund
blijft door vrijwilligers. Er worden daarom collectanten gezocht.
Heeftt u een paar uurtjes over?
Meldt u nu aan als collectant en
‘doneer’ de Stichting Dierenambulance Velsen een uurtje van uw
tijd. En u kunt er veel mee betekenen voor de Stichting Dierenambulance Velsen. Aanmeld: communicatie@dierenambulancevelsen.nl of bel met 0255-533239.

Nieuwe tenues VZV D1
IJmuiden - Vinkesteyn Verwarmingstechniek heeft het waterpoloteam D1 van de Velser Zwem
Vereniging (VZV) in een nieuw jasje gestoken. De meiden en jongens
van D1 zijn samen met coach John
Mooij nog volop in de race voor het

Nederlands kampioenschap. Afgelopen zaterdag wonnen ze weer
van geduchte tegenstander De
Ham uit Wormerveer. Ze gingen
daarom graag even op de foto om
hun sponsor Vinkesteyn te bedanken voor hun nieuwe teamkleding.
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Lekker zwemmen
bij Watervrienden
IJmuiden - Of je nu een waterrat of juist een angsthaas bent,
zwemclub Water Vrienden IJmuiden (WVIJ) biedt in De Heerenduinen zwemactiviteiten voor iedereen in de leeftijd van 5 tot 100
jaar.
Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar
zwemlessen volgen. Volwassenen en senioren kunnen elke
donderdagavond in een heerlijk
extra verwarmd bad trimzwemmen om aan hun conditie te werken. Of gewoon lekker recreatief
badderen. De fanatiekelingen
doen regelmatig mee aan wedstrijden in heel Nederland en ze
gaan één keer per jaar naar het
buitenland om mee te doen aan
internationale zwemwedstrijden.
Hiernaast wordt door speciaal
getrainde en deskundige vrijwilligers zwemles gegeven aan
bepaalde doelgroepen. Je kunt
hierbij denken aan gehandicapten of volwassenen die om
wat voor reden ook, nooit hebben leren zwemmen. Dit kan ook
te maken hebben met een traumatische ervaring of bepaalde
angsten zoals dieptevrees.
‘‘Tot die laatste doelgroep reken ik mijzelf. Inmiddels tel ik
46 lentes en durfde ik nog altijd niet verder in het water dan
tot sta-hoogte. Nou ben ik met
mijn 1.59 cm niet al te groot
van stuk. Dus ging ik nooit verder dan 1.40 cm in het water. Zo
lang mijn voeten de bodem maar
konden voelen, was er niets aan
het handje! Maar hier komt langzaam maar zeker eindelijk verandering in.
Dankzij een vriendin uit IJmuiden kwam ik terecht bij de Wa-

tervrienden. Ook zij was de
zwemkunst niet machtig en
durfde ook niet in het diepe.
De ‘watervriendin’ van 58 jaar is
bang omdat ze een keer in het
water is geduwd, terwijl ze niet
kon zwemmen. Zij wil graag leren zwemmen, omdat ze in september naar een badplaats in
Turkije op vakantie gaat. Aangezien ons beider namen beginnen
met een ‘J’ noem ik ons gemakshalve maar Jut en Juul.
De eerste zwemles was ik op
van de zenuwen en wist niet wat
mij te wachten stond. Maar eenmaal in het warme water werd ik
steeds rustiger. De instructrices
wisten ons uitstekend op ons
gemak te stellen. Deze vrijwilligers geven heel intensief en één
op één les. Hierdoor houden ze
je goed in de gaten en ontstaat
er vertrouwen. Dit is het allerbelangrijkste.
Stapje voor stapje verkenden wij
het water. Als kraanvogels met
koudwatervrees. De les wordt
heel geleidelijk opgebouwd. En
na slechts drie lessen hebben
zowel Jut als Juul al gezwommen in het diepe! Voor ons allebei een overwinning op onszelf. Nu het begin er is gaan wij
zeker door met de zwemlessen.
Hopelijk kunnen wij komende zomer heerlijk genieten van
een verkoelend bad. Wat ons betreft hebben de Watervrienden er
twee watervriendinnen bij.’’
Mocht u na het lezen van dit
stukje ook enthousiast zijn geworden, dan kunt u voor meer
informatie bellen naar de heer
L. Jonker, 0255–521995. Zie ook
www.watervriendenijmuiden.nl.

Jongens bezorgen vers
brood in Santpoort
Santpoort-Zuid - Twee jongens van 13 jaar uit SantpoortZuid, Sjoerd Drontmann en Olivier Weustink, zijn sinds een
paar weken een broodbezorgingsservice begonnen.
Nadat het tweetal zelf de website www.bestelbrood.nl had
gebouwd, kunnen de klanten
elke week via deze site hun be-

stelling doen. Het brood wordt
besteld bij warme bakker Ben
Vreman en wordt door de jongens zaterdagochtend vroeg
bezorgd bij de klanten.
Wie wil er nu niet een vers
croissantje zonder hiervoor de
deur uit te hoeven? Sjoerd en
Olivier leveren in en rondom
Santpoort.

‘Week van
het huisdier’

Gipsy en diner in het
Thalia Theater IJmuiden
IJmuiden - Het Hongaarse orkest van Tomy Váradi speelt de
oude, authentieke zigeunermuziek zoals die al generaties lang
wordt gespeeld in de restaurants van Boedapest. Alleen om
die reden al is het Thalia Theater op zaterdag 21 mei dé ideale locatie voor een sfeervol dinerconcert met de vrolijke, swingende en romantische zigeunermuziek van ‘Boedapest Boulevard’. De virtuoze violist Tomy
Váradi begon al op heel jonge
leeftijd met viool spelen en beschikt over een zeer uitgebreid
repertoire authentieke Hongaarse zigeunermuziek. Ook voor de
liefhebbers van gipsyjazz, tango
en geïmproviseerde muziek valt
er veel te genieten bij dit sma-

kelijke dinerconcert. De prachtige melodieën worden, naast Tomy Váradi, licht en swingend uitgevoerd door altvioliste Laurens
Moreno, bassist Gyuszi Résmuves en cymbalist András Varadi.
Uit de pers: ‘het orkest kan fluisteren als de wind, is licht als een
veertje en warm als de zon’. Tijdens het dinerconcert wordt een
heerlijk drie gangen diner geserveerd. De optredens van het
orkest vinden plaats tussen de
gangen door zodat u optimaal
van dit concert kunt genieten.
Aanvang aperitief: 19.00 uur.
Aanvang dinerconcert: 19.30
uur. Prijs dinerconcert: 35 euro
inclusief drie gangen diner. Info
en reserveren: Thalia Theater, telefoon 0255-514217.

Tender zorgt voor Pasen
Vliegende Hollander
IJmuiden - Donderdag 14 april
was een gezamenlijke activiteit
voor leerlingen van basisschool De
Vliegende Hollander en het Tender
College. Met een vertegenwoordiging van 19 kinderen (groep 3/4)
zijn juf Daniëlle en juf Elaine deze donderdagmiddag aan Eenhoornstraat 8 verschenen voor een
paasproject. Aangekomen in het
restaurant van school en na een
kort welkomstwoord zijn de kinderen begonnen in de keuken. Met
behulp van brooddeeg en eieren
zijn er leuke paaskippen en hazenkoppen gemaakt. Terwijl er in
de keuken druk gezwoegd werd,
vond er in het restaurant een tweede activiteit plaats. Uit de keuken vandaan werd elke keer een
klein groepje leerlingen gehaald,
die vervolgens geschminkt werden als paashaas. Terwijl vanuit de
ovens in de keuken de geur van
gebakken brood opsteeg en de
‘paashazen’ allemaal weer plaats
hadden genomen in het restaurant, werd de laatste activiteit opgestart, het mooi maken van een
lekker chocolade ei. Leerlingen uit
klas 3/4/5 van praktijkonderwijs,
richting Consumptieve Technieken
en Zorg & Welzijn hebben het project begeleid. Vanuit de activitei-

tenbegeleiding is het project ontstaan en heeft het langzaam vorm
gekregen. Voor de leerlingen van
het Tender College was dit project
een stuk ontwikkeling, voorbereiding, samenwerken, begeleiding
en uitvoeren natuurlijk erg belangrijk. Zowel voor de leerlingen
van de Vliegende Hollander als het
Tender College,is het een zeer geslaagde middag geweest. Foto’s
van deze middag (gemaakt door
R. van Veelen) zijn terug te vinden
op de websites van beide scholen.

Velsen - Het LICG (landelijk informatiecentrum gezelschapdieren) organiseert van zaterdag 14
mei tot en met zondag 22 mei
2011 de ‘Week van het Huisdie’.
Het doel is om onder de aandacht te brengen dat mensen op
een verantwoorde manier omgaan met huisdieren en hen ook
tips te geven over hoe dat kan.
De Stichting Dierenambulance
Velsen houdt in de ‘Week van het
huisdier’ een actie waarbij huisdieren gechipt en geregistreerd
kunnen worden voor maar 20
euro. Niet alleen kunnen allerlei dierenwelzijnorganisaties uw
huisdier identificeren maar dit is
ook de ideale manier om weggelopen en gevonden honden en
katten weer terug te brengen bij
hun baasjes! Als u uw huisdier
bij de Stichting Dierenambulance Velsen laat chippen, steunt u
daarmee ook nog eens het goede doel! Voor het maken van een
chipafspraak kunt u bellen met
tel. 0255-533239 of communicatie@dierenambulancevelsen.nl.

Bunkermuseum
1 mei open
IJmuiden - Zondag 1 mei Is het
Bunkermuseum weer geopend
voor publiek. Inmiddels is de collectie ook weer uitgebreid. In
de nieuwe expositie is een imposante collectie munitie uitgestald. Dit betreft allerhande munitie, zoals dit gebruikt werd in
de Atlantikwall. Uiteraard is er
ook nog steeds de verrassende wisselexpositie. Ditmaal is er
een Duits officiersverblijf nagebouwd. In het verblijf kan men
zelf achter de balie plaatsnemen,
om een soldijboekje af te laten
stempelen. De openingstijden
zijn van 11.00 tot 16.00 uur, iedere eerste zondag van de maand
van mei tot en met oktober. Het
Bunker Museum is te vinden aan
Badweg nr. 38 in IJmuiden, tegenover Camping de Duindoorn.
Toegangsprijs bedraagt 3 euro
en is voor kinderen tot en met
12 jaar gratis. Meer informatie
over WN2000 vindt u op www.
WN2000.nl of via info@WN2000.
nl en www.BunkerMuseum.nl,
voor informatie over het Bunker
Museum.

Rommelmarkt
de Regenboog
IJmuiden - Zaterdag 23 april is
er een gezellige rommelmarkt
van 10.00 tot 15.00 uur in wooncentrum en logeerhuis de Regenboog, op de hoek van de Planetenweg met de Schiplaan. Behalve allerhande spulletjes die te
koop zijn, wordt er ook gezorgd
voor een lekker kopje koffie, en
heerlijke gebakken vis. De opbrengst wordt besteed aan een
fijn dagje uit met de bewoners.
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‘Alpenzusjes’ gaan
strijd aan tegen kanker

Kaartverkoop
Turn up the
Beach van start
IJmuiden - Het kersverse
strandfeest ‘Turn up the Beach’
vindt op zaterdag 9 juli voor de
eerste keer plaats op het strand
van IJmuiden. Tussen 15.00 en
23.00 uur zijn onder andere Afrojack, Sunnery James & Ryan
Marciano, Ricky Rivaro, Quintino en Hardwell aanwezig om
hun beats over het strand te laten rollen. Kaarten kosten 22,50
euro en zijn verkrijgbaar op
www.538ticketshop.nl en bij alle
Primera-winkels in Nederland.
Zie ook www.turnupthebeach.nl.

‘Clyde en
Bonnie’ in
Witte Theater
IJmuiden - Ze zijn jong. Ze zijn
verliefd. En ze beroven banken.
Net als hun beroemde naamgenoten, een eeuw geleden. Bonnie heet Bonnie. Clyde heette eigenlijk Werner, maar Bonnie noemt hem Clyde. Het leven
bracht hen weinig goeds. Hun
ouders lieten hen zitten. Ze hebben geen werk. Ze hebben geen
geld. Dat gaat nu veranderen.
Samen kunnen ze de hele wereld aan. Maar wie in de vuurlinie gaat staan, kan een kogel terug verwachten. De voorstelling
is te zien op donderdag 28 april
om 20.30 uur in het Witte Theater, Kanaalstraat 257. De toegang
bedraagt 11 euro en 9 euro. (foto: Sanne Peper)

Witte Theater
wordt oranje
IJmuiden - Ook dit jaar is er
Koninginnedansnacht in het
Witte Theater aan de Kanaalstraat 257. Waarom zou dit alleen voorbehouden zijn aan
de grote steden? Dus stof die
oranje stola af, zet je trompet
op en haast je naar het Oranje Theater. Het stagecafé opent
29 april om 22.00 uur haar deuren en men kan tot in de hele kleine uurtjes dansen en genieten van de muziek De toegang is gratis.

Keurslagerij Bert van
der Linden gerestyled
IJmuiden - Bert van der Linden
is alweer de derde generatie, die
werkzaam is in het slagersvak. Zijn
opa begon in 1953 in de Jacob
van Heemskerkstraat, vader Kees
maakte vervolgens naam aan de
Kennemerlaan. Bert nam de zaak
van zijn ouders over: ,,De tijd vliegt,
want ik werk inmiddels al weer 22
jaar in de zaak.’’
Twaalf jaar geleden werd de winkel grondig verbouwd. Het werd
wel weer eens tijd voor een flinke
opfrisser. Er kwamen nieuwe plafonds, nieuwe verlichting en de
kleurstelling werd aangepakt. Het
ziet er prachtig uit en de zaak is
weer helemaal up to date. Keurslagerij Bert van der Linden is een
ambachtelijke slagerij, er wordt
veel zelf gemaakt. Vleeswaren en
salades hebben hierdoor hun eigen smaak en zijn altijd vers. Dit
geldt ook voor de soepen, belegde broodjes en de kant en klare

maaltijden, dit wordt door de klanten erg gewaardeerd. Voeg daarbij het personeel, waarvan sommigen al vele jaren in de keurslagerij werken. Zij zorgen voor een
gezellige en vriendelijke sfeer in
de winkel. ,,Dit alles is onze grote
kracht ten opzichte van de supermarkten’’, aldus Bert van der Linden. Niet alleen in de winkel is het
mooi, buiten is het voorjaar. Het is
weer tijd voor de barbecue. Keurslagerij Bert van der Linden verzorgt de complete barbecue van
a tot z, alles is mogelijk. Dit alles
met uitsluitend zelfgemaakte producten en dat proef je. Bel of kom
langs en vraag naar de mogelijkheden. En kom rustig vrijblijvend
eens een kijkje nemen in de mooie,
vernieuwde winkel aan de Kennemerlaan 15. Telefonisch bereikbaar
via 0255-514039. Vrijdag 22 en zaterdag 23 april is er bovendien voor
elke klant een leuke attentie.

IJmuiden - Het idee werd geboren tijdens de jaarlijkse Haringparty bij Restaurant IJmond in juni 2010. Directeur Gerfred Greveling van Careworx, het sport- en
orthopedisch beweeg- en zorgcentrum onder de tribune van
het Tata Steel Stadion, opperde
om met een damesteam de Alp
d’HuZus te gaan beklimmen. Hij
was, samen met een vertegenwoordiging van Stichting Tegenkracht, in de IJmond aanwezig omdat het geld dat geboden
werd voor het eerste vaatje haring aan deze stichting zou worden geschonken.
Stichting Tegenkracht stelt sporten centraal in de strijd tegen
kanker en stimuleert patiënten tijdens de behandeling om
toch maar vooral te gaan sporten. Waarom? Om de onmacht
die door kanker ontstaat om te
zetten in fysieke kracht met als
voornaamste doel: de kwaliteit
van het leven voor zowel de patiënt als de omgeving zo hoog
mogelijk te houden. In dit kader heeft de Stichting een aantal jaren geleden een fietsteam
onder de naam ‘Olympisch Tegenkracht’ opgezet. Een delegatie van dit team doet mee aan de
jaarlijkse beklimming van de vermaarde alpenreus Alp d’Huez.
Niet één keer, maar zes keer.
Vandaar dat gesproken wordt
over Alp d’HuZes.
Al snel slaagde Gerfred Greveling erin een team van zes uiterst
gemotiveerde dames samen te

stellen. Onder professionele begeleiding trainen zij reeds vanaf het begin van dit jaar vier keer
per week keihard om straks met
succes hun ‘sportieve’ inspanning een bijdrage te leveren in
de strijd tegen kanker. Het zestal
bestaat uit Gerda Vrolijk, Nel Heilig, Pien Hammerstein, Joke van
der Aar, Marry van der Aar en Ellen van Nispen tot Pannerden. Zij
noemen zich de Alpenzusjes.
Even voor de goede orde: de dames reizen af naar de Franse Alpen om de Alp d’HuZus te beklimmen. Het parcours is gelijk
aan dat van de Alp d’HuZes, alleen zij hoeven de reus van 13
supersteile kilometers maar één
keer te beklimmen. En wel op
woensdag 8 juni 2011, de dag dat
in restaurant IJmond ook weer
de haringparty wordt gehouden.
Op zich al een prestatie van topniveau, wanneer u zich bedenkt
dat de dames niet meer ‘piepjong’ zijn.
Maar de motivatie is er zeker niet
minder om, want naast de sportieve prestatie, staat voornamelijk de financiële bijdrage die de
dames bij elkaar hopen te fietsen
centraal. Ook u kunt uw waardering tonen voor de ‘bergen
werk’ die de dames reeds hebben en nog gaan verzetten. Laat
uw gevoel spreken. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom op
bankrekening RABO 122276280
ten name van Goede Doelen Careworx. Graag onder vermelding
van de Alpenzusjes.

Vrije overtocht voor
groep 5sb Rozenbeek
Velserbroek - Vorige week vrijdag is groep 5sb van de Rozenbeek uit Velserbroek met de
draagvleugelboot naar Amsterdam geweest. Dit was niet zo
maar een overtocht. Fleur Commandeur had meegedaan aan
een kleurwedstrijd van Connexxion en won de eerste prijs.

Deze prijs was een reisje met
de boot van IJmuiden naar Amsterdam en weer terug. Natuurlijk werd deze gelegenheid direct gebruikt voor een bezoek
aan NEMO. De kinderen hebben daar van alles op techniekgebied geleerd. Het was een fantastische dag.

Zee- en Havenmuseum
verlengt expositie
IJmuiden - Vanaf 4 februari jl.
exposeert de Poolse kunstenares Iska Jarnicka met naaldkunst in het Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade 55, telefoon 0255-538007.
Haar werk wordt bijzonder gewaardeerd en trekt veel bezoekers. Heel veel vrouwen die geinteresseerd zijn ín en gefascineerd zijn door haar bijzondere naaldkunst zoals met een fijne steek geborduurd werk met

scènes uit Hollandse steden en
mensen die uitrusten aan het
strand of mosselen verzamelen.
Vanwege de grote belangstelling heeft het museum besloten
om de tentoonstelling te verlengen tot en met 2 juli 2011. Het
museum is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Met Pasen en op Koninginnedag is het museum gesloten.
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seizoen om in te lijsten

‘IJmuidenaren hebben heerlijke humor!’

FOTO: JODIE DARCY

De Stadsschouwburg Velsen heeft de
plannen voor het nieuwe theaterseizoen
klaar! Het belooft een prachtseizoen te
worden vol premières, feestelijke toerafsluitingen en grote namen als Karin
Bloemen, Brigitte Kaandorp, Marc-Marie
Huijbregts, Anne-Wil Blankers, Arie
Koomen, Jip & Janneke, Wouter Hamel,
Plien & Bianca, Eric Koller en Huub
Stapel. De schouwburg is de
thuishaven van vele grote sterren. In deze krant vertellen zij
u graag meer over hun nieuwe
voorstelling. Ook komt een aantal Velsenaren aan het woord.
In het theater klopt een
gastvrij hart voor artiesten
én hun publiek. ‘UIT zijn
en THUIS voelen in de
Stadsschouwburg
Velsen’, daar draait
het om.
‘Burn the Floor’ met winnaars ‘So You Think You Can Dance’

‘Première in
vertrouwde
schouwburgzaal
van Velsen’

,,Er zijn plekken waar je als artiest
graag komt, voor mij is de Stadsschouwburg Velsen zo’n plek.
IJmuidenaren hebben humor en zijn
enthousiast zonder reserves”, zegt
Tineke Schouten. ,,Onze slagwerker
Fred van Opzeland zit al 25 jaar bij
mij in de show en komt uit IJmuiden.
Hij is de grapjas achter de schermen
en typerend voor het publiek in Velsen.
Heerlijk om er te komen en
u straks weer met ‘LOL Inclusive’
een mooie avond te bezorgen!”
Tineke Schouten, wo. 18 en do. 19 mei 2011
en vr. 6 en za. 7 april 2012.

‘Theater als reünie met vrienden en bekenden’

FOTO: SIMONE HENKEN

Een nieuw

‘The Soul of Motown’

FOTO: JAN VAN BREDA

,,Op kerstavond 2009 namen Diederik van Vleuten en ik afscheid van
elkaar en van ons publiek in de schouwburg van Velsen”, blikt Erik van
Muiswinkel terug. ,,Het was de vreemdste en mooiste theateravond die
ik ooit meemaakte, maar het betekende ook een nieuwe start. Diederik
maakte een schitterende, met niets te vergelijken solovoorstelling die
waarschijnlijk de Poelifinario-prijs gaat winnen. Ik smeedde met zeven
kameraden de VARA-Oudejaarsconference van 2010. Uitrusten dan
maar? Dacht het niet. Want de volgende halte staat alweer aan de
horizon te glimmen: de première van ‘4-8-’61’. Met muziek van mijn oude band Omnibuzz, scherp cabaret, historische toespraken en vreemde types. Op 4 november officieel in première in de vertrouwde grote zaal van Velsen.
Ik kan niet wachten.” Erik van Muiswinkel, do. 3 en vr. 4 november. Diederik van Vleuten, za. 3 maart.

,,In het Kunstencentrum Velsen geef ik showdans,
tap- en streetdance aan zeer enthousiaste leerlingen”,
vertelt Henry Schuurman. ,,Heerlijk expressieve dansstijlen.” Maar klassiek ballet vindt hij het mooist om
naar te kijken. ,,Vanwege de elegante bewegingen en
de romantische verhalen over de prins op het witte paard.
De geliefde die je lift (optilt, red.). Omdat ik weet hoeveel discipline nodig is en zware trainingen er aan vooraf
gaan, is kijken naar klassiek ballet zeer inspirerend.” Hij raadt zijn leerlingen
verder ‘Blaze!’ aan. ,,Een spectaculaire streetdanceshow die ik in Carré heb
gezien. Met een gaaf decor, vol humor, licht- en theatereffecten.
Eigenlijk is ‘Blaze!’ een videoclip, maar dan live in het theater.”
‘Blaze’ (wo. 12 oktober), ‘De Notenkraker’ (do. 22 december), ‘Giselle’ (do. 12 april).
Het hele interview met Henry Schuurman is te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl

FOTO: LUCY CULLEN

‘Blaze! is een live videoclip’

,,Een bezoek aan de schouwburg
is een echt uitje. En dat zo lekker dichtbij”, zegt mevrouw Van
Es van de gelijknamige snackbar
om de hoek van het theater.
De mooiste theaterherinnering
bewaart zij aan het concert van
ex-Rolling Stone Bill Wyman.
,,Geweldig al die oude rockers
op het podium. Die overjarige
hippies bezorgden ons mooi een
avond om nooit te vergeten.
De hele zaal ging uit zijn dak op
lekkere oude nummers uit de
jaren ’60 en ’70. Dan wordt een
bezoekje aan het theater meteen
een reünie. Met allemaal mensen
van jouw leeftijd. Die je nog
kent van school of gewoon van
hier uit de buurt.”
Enkele concerttips: ‘Stoned Again’
(wo. 28 september), ‘British Pop
Invasion’ (di. 22 november),
‘The Cavern Beatles’ (za. 14 januari)
en ‘The Soul of Motown’
(wo. 7 maart). Het hele interview
met mevrouw Van Es is te lezen op
www.stadsschouwburgvelsen.nl
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‘Grote namen komen naar Velsen’
,,Voor de professionele, afwisselende programmering van de schouwburg heb ik veel waardering”,
lovende woorden van Robert van Westerhoven,
eigenaar van Ursa Paint en Rigo Verf en sponsor
van het theater. ,,Grote namen uit de theaterwereld
komen toch maar naar IJmuiden. Als Velsense
ondernemer moet je daar zo goed mogelijk ondersteuning aan geven. Wat verder erg leuk is aan
onze schouwburg is dat de theatermakers vaak na
afloop naar de foyer komen. Geweldig toch dat je
samen een biertje kunt drinken aan de bar?” Een keer heeft Van Westerhoven in
de theaterzaal een bijzonder gesprek gevoerd. ,,Dat was met Marc-Marie.” De
cabaretier die op ontwapenende wijze met zijn publiek kan kletsen. ,,Er ontspon
zich een typisch Marc-Marie-gesprek.” Marc-Marie Huijbregts, zo. 4 december.
Het hele interview met Van Westerhoven is te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl

Een zee van
plezier bij
Jon van Eerd
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‘Ik kom
knallen op
het toneel’

,,In Velsen heb ik altijd ín de orkestbak gestaan, maar sinds kort sta
ik er alleen nog vóór”, vertelt André Kaart die talloze opera’s dirigeerde voor Bel Canto. In het theater verzorgt hij sinds jaar en dag
ook de operavoorbeschouwingen. ,,Een half uur voor aanvang ga ik
met de bezoekers in gesprek. Omdat opera’s in een andere taal worden gezongen, vertel ik altijd iets over de inhoud. Met geluidsfragmenten en door mij in te leven in de diverse operarollen probeer ik
verder de prachtige muziek over het voetlicht te brengen. Mijn meest
favoriete operarol is ‘Carmen’. Een femme fatale, een wat merkwaardige zigeunerin waar alle mannen als een blok voor vallen. Dus mannen pas maar op! Maar als ik ooit als operafiguur terug mag keren
op deze wereld, dan toch wel als Escamillo, haar tegenspeler.”
‘Carmen’, vr. 11 november. Bel Canto, vr. 20 en za. 21 april. ‘De Barbier van
Sevilla’, di. 1 mei en ‘Die Lustige Witwe’, vr. 9 maart. Het hele interview met
André Kaart is terug te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl

Liesbeth List wordt 70 jaar. Albert
Verlinde produceert voor die gelegenheid een jubileumconcert dat
exclusief in een beperkt aantal
theaters te zien zal zijn. ,,Ik kijk
erg uit naar mijn concert in
IJmuiden. Dat is altijd een feest”,
blikt La List vooruit. ,,Het is echt
thuiskomen in IJmuiden. Het
publiek is erg fijn en ik kom er al
jaren. Dit keer geef ik er een concert. Ik heb heel lang Piaf gedaan.
Ik speelde dus iemand anders. Nu
mag ik – zoals ik dat zelf graag
noem – knallen op het toneel. Met
een ontzettend goede band. Dat is
voor mij echt genieten.”
Liesbeth List, vr. 20 januari.
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‘Opera is het mooist
denkbare muzikale vermaak’

,,De Stadsschouwburg Velsen is mijn
thuisadres geworden”, zegt de in
Haarlem woonachtige komiek. ,,Ik ben
helemaal verliefd geworden op dat
gekke, mooie, typische theater. Het is
altijd een feest om er te spelen. In het
nieuwe seizoen speel ik er mijn nieuwe
komedie ‘Kantje Boord’. En het zal u als
rechtgeaarde IJmuidenaar aanspreken
dat de golven overboord zullen slaan
van het lachen. Het zeezout zal van de
muren druipen. Zelfs de bonkigste zeeman zal slap op zijn benen staan als hij
weer naar huis moet lopen. Ik beloof u
een zee van plezier, een bulderlach tot
aan de einder.”
Jon van Eerd - ‘Kantje Boord’,
do. 8 maart.
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Kleurrijke samenleving vraagt
om een kleurrijk theater

‘Wat nou première!’
,,Een voorstelling is eigenlijk pas klaar bij de
laatste keer dat hij gespeeld wordt”, geeft
stand up-comedian Arie Koomen aan. ,,Om de
een of andere reden heeft iemand ooit besloten
de term ‘première’ te gaan gebruiken. Maar
eigenlijk wil première zo veel zeggen als:
‘zo goed als klaar’. Nou wil ons impresariaat de
voorstelling ‘E&A is toch voordeliger’, die ik
samen met Edo Brunner maak en speel, ergens
in première laten gaan. Maar waar? IJmuiden it
is! Ik zeg nooit Velsen. Maar ja, ik kom ook uit
IJmuiden. Wij zijn al in 2010 begonnen met
schrijven en…nou ja… hij is… zo goed als
klaar! We zullen spelen alsof het de laatste
voorstelling is.”
‘E&A is toch voordeliger’, première vr. 14 oktober.

Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest opent seizoen

Unidos, vr. 10 en za. 11 februari. Het hele interview met wethouder
Westerman is terug te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl

Plien & Bianca zijn terug in het theater
met de highlight-show ‘Heb je hun weer’.
De lachwekkendste, verrassendste en ontroerendste momenten uit veertien jaar
Plien & Bianca komen voorbij. Compleet
met de boerenmeiden Irma & Ingrid, de
safaridames Winifred & Ellemijn en broers
Jos & Wilbur. Net als hun vorige shows is
ook ‘Heb je hun weer’ in Velsen te zien.
,,Wij spelen altijd met groot plezier in
Velsen”, licht het komische meidenduo
toe. ,,Omdat ’t publiek heel leuk is. Hulde!
Een lintje voor de schouwburg en een
lintje voor de bevolking van Velsen.
En een dikke zoen van Plien en Bianca!”
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‘Heb je hun weer…’

Een feestelijke openingsavond met als thema
‘De Magie van Velsen’ vormt het startschot van het
nieuwe theaterseizoen. Speciale gast is het Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest. ,,Tata Steel draagt verschillende verenigingen en evenementen op het gebied van
sport en cultuur een warm hart toe. Als economische
motor van de regio voelen wij ons zeer verbonden met
onze omgeving. Wij hopen dat wij door onze medewerking aan de openingsavond van het theaterseizoen
een stimulans kunnen geven aan de cultuur in de
IJmond,” vertelt Hans Goossens, manager regional
affairs Tata Steel in IJmuiden. ,,Wij zijn verheugd dat
het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest deze belangrijke
rol bij de openingsavond ‘De Magie van Velsen’ mag
vervullen. Voor deze avond wordt een speciaal
muzikaal programma voorbereid, met als rode draad
de ‘magische’ musicalmuziek. Het orkest viert dit jaar
haar 70-jarig bestaan en heeft in de loop der jaren al
vele concerten verzorgd bij diverse gelegenheden in
deze regio, zoals het Havenfestival.”
Seizoensopening ‘De Magie van Velsen’, za. 17 september.

,,Magie vind ik overal in Velsen
terug”, antwoordt wethouder
Westerman op de vraag wat ‘De
Magie van Velsen’ – het thema van
de Stadsschouwburg Velsen - voor
hem persoonlijk betekent. ,,Onze
samenleving is kleurrijk en verschillend, maar toch een harmonisch geheel. Even breed en kleurrijk is het aanbod van onze schouwburg. Van muziek, ballet,
toneel en cabaret tot opera- en jeugdproducties. Met naast
professionele makers volop ruimte voor amateurs en scholen.
Met enthousiasme denk ik terug aan Unidos, het VISgala en
het LEFproject ‘Jungle Book’. Ik vind het fantastisch dat de
schouwburg leerlingen een podium biedt. Ik hoop dat zij er
later te zien zijn als amateurspeler of professional.”

Plien & Bianca, ma. 30 di 31 januari wo. 1 do 2 februari.

Complete programma 21 april online
Vanaf donderdag 21 april kunt u het nieuwe
programma bekijken op www.stadsschouwburgvelsen.nl. Op vrijdag 22 april verschijnt de
nieuwe theatergids. Deze is gratis aan te vragen
via info@stadsschouwburgvelsen.nl en
tel. 0255 - 515789. Of af te halen in de theaters,
bibliotheken en buurtcentra van de gemeente
Velsen. Bezoekers krijgen de theatergids thuisgestuurd. De kaartverkoop voor het nieuwe
seizoen start op vrijdag 29 april om 10.00 uur
via www.stadsschouwburgvelsen.nl of met het
inleveren van het bestelformulier uit de
theatergids.
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Stormvogels mist net
aansluiting met de top

Busdienst op
zondag vervalt
Velsen - Vanaf zondag 1 mei
worden dienstregelingen voor
een aantal buslijnen aangepast.
Provincie Noord-Holland laat
weten dat op zondag voortaan
minder bussen rijden. Ook zullen
een aantal buslijnen op zondag
helemaal stil liggen. Dat geldt
in onze regio voor buslijn 81
voor het gedeelte tussen Haarlem NS station en SantpoortZuid. Ook de busverbinding van
lijn 77 tussen Beverwijk NS station en Velsen-Noord wordt op
zondag stopgezet. Een overzicht
van wijzigingen per lijn is te vinden op www.connexxion.nl onder het kopje Nieuws. Of men
kan connexxion bellen via 09002666399, op werkdagen van 8.00
tot 19.00 uur. De aanpassingen
zijn het gevolg van bezuiningen op openbaar vervoer. Omdat
op zondag gemiddeld het minst
aantal reiziger van de bus gebruik maakt is gekozen voor deze dag.

Scooterbestuurster
gewond
IJmuiden - Op de Siriusstraat
ontstond vorige week woensdagmorgen een aanrijding waarbij een auto en een scooter betrokken waren. De 17-jarige
IJmuidense scooterbestuurster
reed vanaf het trottoir de weg
op, vanachter een geparkeerd
staande auto. De 69-jarige automobiliste uit Driehuis kon de
scooter niet meer ontwijken
waarop een botsing volgde. Het
meisje kwam ten val. Ze is door
ambulancepersoneel uit voorzorg meegenomen naar een ziekenhuis.

Velsense kampioenen
aangepast badminton
Velsen - Namens B.C. Velsen
deden vijf badmintonners mee
met het Nederlands Kampioenschap aangepast badminton op
9 en 10 april in Culemborg. En zij
waren zeer succesvol. BC Velsen
heeft nu drie Nederlandse kampioenen in vijf categorieën.
Bij de Heren Enkel behaalde Bart
Beelen na een spannende strijd
de tweede plaats. Bij de Herendubbel behaalde Bart Beelen
met zijn partner Theo Tijman ook
de tweede plaats.
Bij de Dames Enkel behaalde

Gerda Hondeveldt na een mooie
partij de tweede plaats. Bij de
Dames Dubbel behaalde Gerda
Hondeveldt met haar partner de
eerste plaats en bereikten Joke
en Heidi Beelen de derde plaats.
Bij het gemengd dubbel behaalden Joke en Bart Beelen na een
enerverende wedstrijd de eerste
plaats.
Al met al een prachtig resultaat
voor de spelers en de club. Bij
B.C. Velsen kunnen sporters met
een beperking meespelen. Zie
ook www.bcvelsen.nl.

Te snel
IJmuiden - De politie heeft dinsdagochtend bij een snelheidscontrole in de Lange Nieuwstraat in totaal tien bestuurders
bekeurd. 1009 Passanten reden
voorbij de radarauto. De hoogste
snelheid was 64 km per uur waar
50 km per uur is toegestaan.

later werd een verrassend schot
van Floyd Hille op meesterlijke wijze gekeerd door doelman Erwin
Hoogland van D.E.M. en gingen
schoten van Danny Blok, Cor Bal
en Tim Binkhorst over en naast het
doel. Lars de Kort en Jurjen Dikker
ontvingen geel en de Vogels verzuimden in de eerste helft toe te
slaan.
Na de thee viel, zoals reeds omschreven, het doelpunt voor
D.E.M. Danny Blok werd gewisseld voor Kevin Sterling en doelman Jan Ziere wist door tijdig uitkomen een doorbraak te voorkomen. Tim Binkhorst moest met een
lichte hersenschudding door
een ongelukkige botsing het veld
ruimen voor Rick Kluyskens. Lars
de Kort zag zijn inzet na een leuke combinatie tegen de paal belanden. Bij D.E.M werden ook enkele wissels gepleegd. En Jurjen Dikker bij Stormvogels maakte
plaats voor Erik Dekker. De ijverige Floyd Hille deed nog enkele pogingen om de gelijkmaker te maken maar ook dat lukte niet. Wel
werd hij als man of the match uitgeroepen. Aan het einde van de
wedstrijd kwam Stormvogels nog
goed weg .Onder spanning kwam
het einde zonder te doelpunten en
kon men stellen dat de Vogels voor
de rust verzuimd hadden te scoren
en D.E.M de gelukkige winnaar
was geworden. Een vervolg, door
het behaalde eerste periodekampioenschap geeft de mannen van
Van der Fits nog een mogelijkheid
om zich te revancheren.

Uitslagen dressuurwedstrijd HCV

Bejaarde dame
breekt enkels
Santpoort-Zuid - Op de
Wüstelaan ontstond vorige week
donderdag om 10.30 uur een
aanrijding tussen een auto en
een fietsster. De 55-jarige automobiliste reed vanaf haar woning achteruit de weg op, waarbij zij de fietsster over het hoofd
zag. De 81-jarige Bloemendaalse vrouw kwam ten val en met
beide benen onder de auto terecht. De vrouw is naar een ziekenhuis vervoerd waar twee gebroken enkels werden geconstateerd. De vrouw is opgenomen.

IJmuiden - Onder prachtige weersomstandigheden, bezocht door circa vijfhonderd man
publiek en geleid door oud topscheidsrechter Roelof Luinge,
zag het publiek de mannen van
D.E.M.- trainer Ron Bouman zondag na het laatste fluitsignaal jubelend de kleedkamer opzoeken. De kopjes van de Vogels hingen echter naar beneden, want
vlak na de thee had Joey Schoo,
in een ongedekte positie, uit een
corner, met een fraaie kopstoot de
enige treffer in deze zo belangrijke wedstrijd gescoord. Daarmee
schakelde hij de Zeewijkbewoners
uit voor de titel, zoals later bleek.
Want met vier punten achterstand
op de koplopers en nog drie wedstrijden te spelen, tegen K.H.F.C uit
en Purmersteijn thuis en als laatste E.D.O uit, mag man geen hoop
meer hebben.
Het veldspel van de Vogels tegen
D.E.M was zeker niet minder dan
dat van de gasten, maar het gemis
van een afmaker was overduidelijk
zichtbaar, zoals ook in voorgaande
wedstrijden na de winterstop. Ron
Nolles wordt gemist maar zijn herstel is in een vergevorderd stadium en misschien is hij voor de nacompetitie weer inzetbaar, indien
hij nog wat wedstrijdritme op kan
doen, hetgeen ook voor Ron Stellingwerf te hopen is.
In het begin van de wedstrijd caramboleerde de bal tegen de
staander, tot schrik van doelman
Jan Ziere, en kwamen de gastheren goed weg. Een vijftal minuten

Peuters Humpie Dumpie
ontmoeten Paashaas
IJmuiden - De afgelopen weken
zijn we op peuterspeelzaal Humpie Dumpie bezig geweest met
het thema ‘De kinderboerderij’.
Als afsluiting zijn alle groepen
naar de kinderboerderij in Velserbeek geweest. Vorige week
donderdag was de eerste groep
aan de beurt. Met papa of mama gingen de peuters niet naar
de peuterspeelzaal, maar naar
de kinderboerderij. De ouders
mochten er gezellig bij blijven.
Met brood en schoongemaakt
fruit gingen de kinderen bij de
dieren langs. Er was een witte pauw, konijnen, geitjes, lammetjes en nog veel meer. Alleen
miste Rida het kuikentje. Rida
zocht de hele kinderboerderij af,

maar helaas geen kuikentje. Na
het bezoekje aan de kinderboerderij gingen de peuters in het, nu
nog droge, pierenbadje iets eten
en drinken en er werden eieren
versierd. Ook de peuters waren
geschminkt als paashaas.
En toen, wonder boven wonder,
lagen er opeens allerlei chocolade eitjes verstopt in het gras en
achter de bomen. Wie had die
daar nu neergelegd?
Samen met papa en mama werd
er gezocht naar de eitjes en bij
de paashaas in een mandje gedaan. Deze week zullen de andere groepen ook nog een bezoek
brengen aan de kinderboerderij
en wie weet is de paashaas ook
dan weer aanwezig.

Velsen-Zuid - In navolging van
vorig jaar werd ook dit jaar besloten om een grootse dressuurdag te organiseren op Hippisch Centrum Velsen. Ruitersportzaak Epplejeck in Heemskerk had zich bereid gevonden deze dag te sponsoren.
Er schreven zich maar liefst
55 deelnemers in die een FNRS proef reden vanaf F1 tot en
met F14. De prachtige zonnige
dag begon voor de vrijwilligers
al om 10.30 uur. Alle spullen
klaarzetten voor alle inschrijvingen en de jury ontvangen, helpen op stal met de voorbereidingen enzovoort. De beste rui-

ters van de ochtend en de beste ruiters van de middag maakten kans op mooie prijzen beschikbaar gesteld door Ruitersportzaak Epplejeck en de wisselbeker. Om 17.45 uur konden
we ook de punten van de middagproeven gaan tellen en vergelijken en ook daar kwam een
kanshebber uit voort. De punten vergelijkend kwamen we tot
de conclusie dat uiteindelijk Tatum van Geijtenbeek die haar
F2 proef in de middag had gereden de overtuigende winnaar
was met 240 punten op de pony
Mistral. Dus zij ging blij met de
wisselbeker naar huis.

Oude spullenmarkt
IJmuiden – Komende zaterdag is er weer een oude spullenmarkt in het Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat.
Deze keer niet de laatste zaterdag van de maand, want dan is
het Koninginnedag.
Stichting Velsen voor de Derde
Wereld wil met de opbrengst
twee projecten ondersteunen.
Het project ‘Dokter komt zo’

van Stichting Nubra. Het tweede project is Mart Shikaro van
Stichting Pequenita. In Washabo, een Indiaans dorp in Suriname, is onlangs een markt
gestart. Er zijn zeventien vrouwen bij betrokken, die hierdoor
een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Meer informatie op www.velsen3dewereld.tk.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Filmen en
Monteren
De Dwarsligger - Je zoekt een
goed videomontage programma? Vraag het ons. Want vragen staat vrij en wij hebben
een schat aan ervaring! Waar
? Buurtcentrum de Dwarsligger. Iedere donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Meer weten?
Bel 0255-513019 (Wim Sukel).

De Babbelaar
bestaat 15 jaar
De Dwarsligger - Zaterdag 26
maart was het weer zover; de
Soundmix/playbackshow van de
Soos. Met 14 optredens werd
het een spetterende avond met
liedjes van Jan Smit, Willeke Alberti, Bruce Springsteen en ga
zo maar door. Met een nummer
van Andre van Duin heeft Rob
Zeegers de eerste prijs gewonnen. Gefeliciteerd! In 1997 is op
de zaterdagavond ‘Soos de Babbelaar’ gestart in Buurtcentrum
de Dwarsligger, onder leiding
van Ron de Boer. Komend seizoen, 2011/2012, vieren we het
15 jarig jubileum van de Soos en
staan er allerlei leuke activiteiten gepland. De vaste grote activiteiten zoals de Soundmix/playbackshow en de kerstgourmet
zullen dan ook weer druk bezocht worden. De vaste Soosbezoekers, die trouw elke 2e en 4e
zaterdag van de maand komen,
wonen in verschillende woonvoorzieningen. In de omgeving
van Velsen zijn dit o.a. de Regenboog, de Duinpan, en de Marot. Het huidige Soosteam bestaat uit Ron van Rhee, Ron de
Boer, Coby Toele, Mary van Rhee,
Dick Gnodde, Gerrit Spies, Janny de Boer, Maaike Scholder en
bij grote activiteiten ook Wim en
Yvonne van Erp.

Cupcakes voor
volwassenen
De Spil - Tijdens de creatieve cupcakes workshop decoreer je 12 cupcakes hoe je maar
wilt, met fondant of botercreme en nog wat fondant bloemetjes, sprinkels of parels. Leef
je helemaal uit en laat je fantasie werken! Workshopleidster
Lia Zonneveld leert je alle foefjes op cupcakegebied. Natuurlijk mag je na afloop de cakejes
mee naar huis nemen! Op zaterdag 14 mei ben je van harte welkom van 10.15 tot 13.45 uur. Kosten zijn 27,50 euro per persoon
inclusief materiaal. Meer weten?
Bel 0255-510186.

Buurtsport Velsen
voorziet in behoefte
SWV - Op drie locaties in onze
gemeente is Buurtsport van onze stichting prominent aanwezig. Op pleintjes in Velsen-Noord
(maandag, dinsdag en woensdag), Velserbroek (dinsdag,
woensdag en vrijdag)) en Zeeen Duinwijk (elke woensdagmiddag op het Cruijff Court) organiseren onze buurtsportwerkers
sportactiviteiten voor de jeugd
tussen 8 en 18 jaar. Deelname
is gratis en iedereen is welkom.
Daarnaast worden op de diverse
locaties ook nog tal van evenementen georganiseerd.
In Zeewijk is kersverse vader
Andres Kiekens degene die de
sportactiviteiten in goede banen
leidt. Kiekens: ,,De kerndoelstelling is het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie
van kinderen en tieners in de eigen woon- en leefomgeving met
extra aandacht voor ‘sportkansarme’ tieners en jongeren. Het
levert ons heel wat op en voorziet duidelijk in een behoefte.
We zoeken de jeugd op en gaan
positief met ze aan de slag. De
voordelen: de overlast wordt tegengegaan d.m.v. positieve gedragsbeïnvloeding. Het bevordert de integratie tussen buurtbewoners, de opvang van tieners
met mentale beperkingen en het

stimuleert ze tot deelname aan
de georganiseerde sport.’’
Andres vervolgt: ,,Een bijkomend
voordeel is dat de samenwerking
tussen stedelijke diensten gestimuleerd en verbeterd wordt. Persoonlijk zie ik leuke ontwikkelingen. De opkomst varieert tussen 10 en 40 jongens. Vaak dezelfde jongens, maar ook regelmatig nieuwkomers. Ze spelen
onderlinge toernooitjes en krijgen limonade van ons. Een keer
in de maand krijgt het winnend
team een bal van ons. Dat wordt
enorm gewaardeerd. Lastig ge-

drag pakken we direct aan en we
zien wel degelijk vooruitgang. Ze
zijn aanspreekbaar op hun gedrag’’, weet Andres die vanaf
april op elke vrijdag bij het voetbal- en basketballcourt en het
veldje achter de Schiplaan-flat
met de tieners aan de gang gaat.
Andres sluit af: ,,Buurtsport is
niet meer weg te denken uit de
buurt. Het voorziet duidelijk en
een behoefte. Zien we een talentje lopen, dan schromen we niet
ze door te sturen naar een reguliere sportvereniging.’’ Zie ook
www.welzijnvelsen.nl.

Buiten
schilderen
De Brulboei - Buurthuis De
Brulboei organiseert woensdag 25 mei een wokshop Buiten schilderen. Deze workshop wordt gehouden aan
de loswal met uitzicht op de
Hoogovens. De uitdaging is
om de fabriek, die er grauw en
grijs uitziet, vanuit een ander
perspectief te bekijken. U gebruikt uw fantasie om er een
kleurig geheel van te maken,
dan ziet alles er opeens veel
vrolijker uit! Het maakt hierbij
niet uit met welke verfsoort u
schildert. De workshop van
10.00 tot 15.00 uur is inclusief
een lunch en exclusief materiaal. Kosten 25 euro. Aanwezig in De Brulboei rond half
tien voor een kopje koffie. U
neemt zelf een stoel mee en
eventueel een ezel. Meer weten? Bel 0255- 510652 of kijk
ook www.buurthuisdebrulboei.nl.

IJmuiden, wat
vertel je me nu
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u donderdag 28
april weer de gezelligste filmavond van IJmuiden bijwonen.
Gedraaid wordt ‘The Kilo Moana’, een oceanisch onderzoekschip. Dit schip gebouwd volgens de swath technologie blijft
zelfs tijdens zware stormen met
woeste zeeën zo stabiel dat zelfs
wetenschappers aan boord niet
zeeziek worden en hun werk
kunnen blijven uitvoeren. Na
de pauze ziet u ‘De geschiedenis van de KNRM’, een film over
de historie van de Nederlandse
reddingsboten, van eenvoudige
sloepen tot de moderne schepen
van nu. Kaarten kosten 2,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar
bij het buurthuis. De eerste film
start om 20.00 uur. Meer weten?
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Capoeira
voor tieners
Branding - Capoeira is een Braziliaanse
verdedigingskunst.
Voor deze cursus kunnen zich
nog tieners van 11 tot 14 jaar
opgeven. De lessen worden ‘s
maandags gegeven van 17.00
tot 18.00 uur, vanaf 9 mei 2011.
Maximaal 15 cursisten. Je hebt
los zittende kleding nodig. Lijkt
het je leuk om les te krijgen in
deze sierlijke verdedigingskunst
van docent Caramelo, geef je
dan snel op. Bel 0255-512725. of
mail naar simone@bcdedwarsligger.nl. Tien lessen kosten 35
euro. Een opgave is alleen geldig
als je een formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

Kids gezocht!

Paasfeest op de Rietvink
De Mel - Zaterdag 23 april van
14.00 tot 16.00 uur zijn kinderen
bij het paasfeest van Kinderboerderij de Rietvink in Velsen-Noord
van harte welkom. Over de kinderboerderij zullen vele paaseieren verstopt worden en als
het weer het toelaat kan er ook
een leuke paasknutsel gemaakt
worden. Kleine kinderen die nog
niet zo handig zijn met scharen

en lijm, moeten bij het knutselen geholpen worden door een
ouder of begeleider. Deelnemen
aan dit paasfeestje is gratis, omdat de dieren het ook leuk vinden als er kinderen op de boerderij komen. Kinderboerderij de
Rietvink ligt naast Buurtcentrum
de Mel aan de Wijkermeer 1 in
Velsen-Noord, voor meer info:
0251-210050.

De Spil - Op woensdag 4 mei
van 10.00 tot 14.15 uur kunnen
kinderen tussen de 7 en 12 jaar
meedoen met creatieve activiteiten. Vind je het leuk om te werken met hout, te vingerhaken
of te koken? Kom dan gezellig
langs. Kaartjes zijn te koop in de
Spil en kosten 5 euro per kind. Dit
is inclusief een 2 glaasjes limonade, patatje en kroket of frikadel.
Meer weten? Bel 0255-510186.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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VSV stijgt naar
de vierde plaats
Velserbroek - Na grote successen op de zaterdag, C1 won met
1-0 van AFC en staat nu derde
in de derde divisie en het kampioenschap van B1 in de hoofdklasse met promotie naar de
derde divisie als beloning, kon
VSV 1 niet achterblijven.
In het verre Den Helder presteerde VSV uitstekend. Al na
een kwartier kwam de ploeg op
voorsprong door debutant Randy Riedijk. Uit een door hemzelf
opgezette aanval rondde hij een
voorzet van Roel Pitstra met het
hoofd af (0-1). Dit lieten de gastheren niet op zich zetten en via
een ongelukkig door Bob Schol
neer gelegde bal werd het uiteindelijk 1-1. Toch werd het voor
rust nog 1-2. Bob Schol volleerde de bal op fraaie wijze uit een
afgeslagen corner binnen en zo
kon VSV met een gerust hart
gaan rusten.
In de tweede helft bracht Den
Helder hun topschutter Beens en
gaf zo aan voor de winst te willen spelen. VSV had hier echter
geen boodschap aan en uit een
voorzet van Martin Wal scoorde
Pitstra met het hoofd de 1-3.
De partij leek beslist maar Beens
wist een vrije trap via de onderkant van de lat binnen te schieten
(2-3). Gelukkig maakte Erik Metgod binnen de minuut weer 2-4.
Een vrije trap werd door Met-

god op slimme wijze omgezet
tot een doelpunt. Na deze treffer gaf Den Helder de strijd op
en gingen ze hun frustratie meer
en meer af reageren op scheidsrechter van Laar. Dat deze arbiter daar niet van gediend is wist
VSV nog wel uit hun uitwedstrijd
tegen ZAP. Het gevolg was vier
gele en een rode kaart voor de
gastheren. VSV kreeg meer en
meer ruimte en de vijfde treffer
was er één van grote schoonheid. Via Bouma, Wal en van der
Wal kwam de bal na steeds één
keer raken bij Metgod die zijn
tweede van dag maakte. Invaller Schippers was op weg naar
2-6 maar hij kon slechts ten koste van een overtreding net buiten het strafschopgebied gestuit
worden. Nu liet de arbiter het bij
een gele kaart waar rood zeker
op zijn plaats was geweest. Zo
won VSV ruim bij Den Helder en
steeg de ploeg na het doorrekenen van alle uitslagen naar de
vierde plaats in de tweede klasse. Tevens is VSV nu koploper in
de derde periode en wie weet
wat dit vreemde seizoen nog allemaal in petto heeft.
Tweede Paasdag speelt VSV 2
om 11.00 uur tegen AFC’34 2 en
VSV 1 tegen het voor lijfsbehoud
knokkende Kolping Boys. Beide
wedstrijden zijn op sportpark De
Hofgeest.

Waarom een cursus voor
ouders van pubers?
Driehuis - Donderdagavond 12
mei start een cursus voor ouders
van pubers van 12 tot 18 jaar. De
cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur en eindigt
op 23 juni. De bijeenkomsten zijn
in het gebouw van Socius Maatschappelijk
Dienst-verleners,
Van der Vondellaan 1A in Driehuis. De cursus is kosteloos; voor
koffie, thee en materiaal wordt 10
euro per persoon gevraagd.
Waarom een cursus voor ouders
van pubers? Bij een kind tussen
12 en 18 jaar verandert er veel.
Behalve de lichamelijke groei is
er ook een mentale groei. Pubers
ontwikkelen een eigen mening
en nemen niet meer alles van

ouders aan. Het kan voor ouders
lastig zijn om met deze veranderingen om te gaan. Met deze
cursus krijgen ouders een steuntje in de rug. Er is onder meer informatie over manieren waarop
zij een goed contact met hun puber kunnen bevorderen en ruzie
kunnen voorkomen. Ouders kunnen met elkaar praten en ervaringen uitwisselen, waarbij respect voor verschillenden manieren van opvoeden het uitgangspunt is. De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk
werkers.
Voor informatie en opgave kan
men contact opnemen met Hilda
ter Steege of Frans van Vondelen
via 088-8876900.

Nieuwe trainer voor
Dames 1 RKVV Velsen
Driehuis - Naast het aanstellen
van Zondag 1 heren trainer, Rob
Spronk, laat RKVV Velsen met
trots weten voor seizoen 20112012 ook een nieuwe trainer voor
de zondag Dames 1 heeft kunnen
aanstellen. In goed overleg wordt
na drie seizoenen afscheid genomen van Joshua Moi-Thuk-Shung
en Kwadjo Boateng. Beiden wor-

den bedankt voor hun enthousiaste en deskundige begeleiding. Het
stokje wordt overgedragen aan
Theo Tervoort. Theo speelde zelf
in zijn jeugd al bij Velsen en heeft
ruim twaalf jaar in het eerste (Zondag 1) gespeeld. Theo deed dat
met goede resultaten en behaalde met zijn team een aantal kampioenschappen.

Pim MulierRun2Dayloop

De Beekvliet wint
Techno Challenge
Velserbroek - Stichting Techno
Challenge -een initiatief van Tata
Steel- organiseerde op vrijdag 8
april bij Model Auto Club Heemstede een wedstrijd voor scholen
met radiografisch bestuurbare
auto’s. Aan deze RC Cup deden
25 teams mee, van scholen uit
het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook basisschool
De Beekvliet uit Velserbroek was
van de partij. Een groep kinderen uit groep 8 was de week
voor de race druk aan de gang
om een professioneel raceteam
op te zetten. Er was op school al
een rolverdeling gemaakt: Manon zou de coureur zijn, Niels en
Junior de monteurs, Diego werd
de financieel manager, Yannick
de teamleider en Jor deed de PR.
Ook voor een goede rolverdeling
waren immers punten te behalen. Dit gold ook voor samenwer-

king, PR en het verkrijgen van
sponsoring. Ook de prestaties in
de pits, bijvoorbeeld het wisselen
van de accu, werden meegewogen. Autobedrijf Van Poelgeest
uit Heemstede bleek een uitstekende sponsor. Zij hadden petjes en kleding voor het team geregeld waardoor het geheel een
professionele uitstraling had.
Er moesten twee races gereden
worden waarvan De Beekvliet er
één won en bij de andere tweede werd. Gecombineerd met de
punten die voor alle andere zaken waren behaald was dit goed
voor de eerste plaats. Een geweldige prestatie, aangezien de
concurrentie zwaar was en gedeeltelijk afkomstig uit het middelbaar onderwijs. Initiatiefnemer Tata Steel kan gerust zijn;
de techneuten van de toekomst
staan al in de startblokken.

Tenniscentrum sluit
wintercompetitie af
Velserbroek - Helaas aan alles
komt een eind. Zo ook weer aan
de tenniscompetitie in de wintermaanden. Van oktober tot en
met begin april wordt er in Tenniscentrum Velserbroek gestreden op verschillende niveaus.
Woensdag- en vrijdagochtend
is gereserveerd voor de damescompetitie. Ieder koppel speelt
totaal twaalf keer een wedstrijdje
van een uur. Daarbij staat de gezelligheid natuurlijk voorop maar
het blijft wel een competitie.
De laatste speeldag blijven alle
koppels na afloop nog even zitten voor een hapje en een borrel
en worden de prijzen uitgedeeld.
Sinds enkele jaren bestaat er
voor de dames ook de mogelijkheid om op zondagavond tussen
17.00 en 20.00 uur competitie te
spelen. De belangstelling wordt
steeds groter waardoor er nu al
vier poules zijn. De zondag is gereserveerd voor de heren en gemengd dubbel competitie.
De poules zijn zoveel mogelijk
op gelijkwaardig niveau ingedeeld waardoor er spannende
wedstrijdjes gespeeld worden.
De deelnemers komen van alle

omliggende buitenparken die elkaar inmiddels al heel goed kennen. Tot de laatste speeldag waren de nummers één en twee
van de meeste poules nog niet
bekend.
Het publiek in de kantine leefden enorm mee en stonden voor
de ramen aan te moedigen. Uiteindelijk konden ook voor deze
poules de prijzen uitgereikt worden. Nu allemaal weer lekker op
de buitenparken tennissen zodat
iedereen straks in oktober weer
in topconditie is.

Santpoort-Noord - Atletiekvereniging Suomi organiseert zondag 22 mei de 71ste Pim MulierRun2Dayloop. Er is een wedstrijdloop over 15 kilometer, prestatielopen over 5,3, 10 en 15 kilometer en een pupillenloop van 1 kilometer. De start/finish is om 11.00
uur bij atletiekvereniging Suomi,
sportpark Groeneveen in Santpoort-Noord. Het parcours is verhard en grotendeels verkeersvrij.
Alle kilometerpunten staan aangegeven. Er is parkeerruimte bij
sportpark Groeneveen. Doucheen kleedgelegenheid is aanwezig. De kosten zijn 6,50 euro voor
de 15 kilometer wedstrijdloop, 7,50
euro voor de de 15 kilometer prestatieloop en 6,50 euro voor de 5 en
10 kilometer prestatieloop. Voor
de jeugdloop (2 euro) kan alleen
ingeschreven worden op de wedstrijddag. Na-inschrijven is mogelijk op 16 mei vanaf 9.00 uur tot
een kwartier voor de start. De volgende weg circa 13.00 uur: Duin
en Kruidbergerweg, Velserendlaan, Kennemergaardeweg en
Middenduinerweg. Meer informatie op www.avsuomi.nl en www.
sportsupportloopcircuit.nl.

Stekken
ruilen bij ATV
Hofgeest
Santpoort-Noord - Op donderdag 5 mei wordt er tussen 10.00
tot 13.00 uur bij Amateur Tuinders
Vereniging De Hofgeest een stekken ruilochtend gehouden. Op deze ochtend kunnen de tuinleden
plantjes aanbieden die zij zelf niet
meer zullen gebruiken. Zo ontstaat er een levendige ruilhandel.
Mensen van buitenaf zijn van harte welkom om jonge planten en
stekken te komen ruilen. Als u zelf
niets te ruilen hebt is het mogelijk
om tegen piepkleine prijsjes het
plantje van uw dromen te bemachtigen. Er zijn prachtige fuchsiastekken, jonge groente plantjes en allerlei vaste planten. Kom gezellig
langs, in de kantine staat de koffie
voor u klaar. ATV de Hofgeest ligt
aan het Spekkenwegje 2. Er is een
ruime parkeergelegenheid. Meer
informatie: 023-5388007 of loesnieland@planet.nl en Rein Boudesteijn, telefoon 0255-523329.

Nationale
Gemalendag
Velserbroek - Zaterdag 14 mei
is het gemaal De Velserbroek van
10.00 tot 16.00 uur aan de Oostbroekerweg 17 (tegenover woning
Oostbroekerweg 15) weer te bezichtigen en de motor zal mogelijk
enkele malen draaien. Het gemaal
is tijdens die dag voor ieder vrij
toegankelijk. Parkeren kan men op
het parkeerterrein voor Het Buitenhuis van Spaarnwoude Resort. Zie
ook www.velserbroek.gemaal.nl.
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Dames 1 Smashing
Velsen kampioen

Wishes for the World

OPEN HUIS

Driehuis - Afgelopen week hebben de kinderen van de Jan Campertschool meegedaan aan het
project Wishes for the World. Dit
fonds laat alle kinderen van groep
1 tot en met 8 nadenken over hun
wens voor de wereld! Deze wensen zijn op een kaartje geschreven en bevestigd aan een poppetje
wat de kinderen zelf hebben versierd. Alle wenspoppetjes zijn via
de handjes met elkaar verbonden,
het resultaat is een unieke slinger
die te bewonderen is op school.
De kinderen hebben erg hard gewerkt om hun wenspoppetje zo
mooi mogelijk te maken. Ook hebben zij goed nagedacht over hun
wens voor de wereld. Zo vindt
Tjeerd Kesting het heel belangrijk dat iedereen in vrede kan leven en wenst Nathan Buis dat iedereen een huis heeft om in te leven. Via www.wishesfortheworld.
nl is de slinger van de school virtueel verbonden met de wensslingers van alle andere deelnemende
scholen. De wenspoppetjes worden door kinderen in Nederland
en kinderen in Malawi gemaakt.
Kids Moving the World werkt aan

bewustwording van schoolkinderen in de groepen 1 tot en met 8
van het basisonderwijs ten aanzien van bepaalde wereldvraagstukken. Via verschillende educatieve modules maken kinderen
spelenderwijs kennis met onderwerpen als armoede, honger en
klimaatverandering. Het uitgangspunt bij alle modules is dat de kinderen zelf op een actieve manier
aan de slag gaan. Afgelopen 6 jaar
hebben al meer dan 300.000 kinderen meegedaan met één van de
lesmodules van Kids Moving the
World!
Voor ieder ingezonden wenspoppetje doneert Kids Moving
the World één schoolmaaltijd ter
waarde van € 0,20 aan het School
Feeding project van het World
Food Programme. Dit project zorgt
ervoor dat kinderen naar school
kunnen en daar minimaal één
voedzame maaltijd per dag krijgen.
Vorig jaar heeft Kids Moving the
World 25.000 wenspoppetjes retour ontvangen en daarmee 25.000
schoolmaaltijden gedoneerd aan
het WFP.

SANTPOORT-NOORD
Santpoortse Dreef 24

IJmuiden - De volleybaldames
van Smashing Velsen zijn vorige
week kampioen geworden in de
tweede klasse. Het hele seizoen
stonden ze in de top drie en de
laatste maanden steeds nummer
1. Met twee punten voorsprong
moesten ze de laatste wedstrijd
winnen met minstens drie setten
winst. De wedstrijd was tegen de
nummer 3 Odin, die niet zonder
slag of stoot wilde verliezen.
Aangezien het hele seizoen al
spannend was, was deze wedstrijd het ook. In een volle Zeewijkhal was de eerste set van
hoog niveau waarbij wel de set
verloren ging door her en der wat
persoonlijke foutjes. De tweede
set ging ook zo waarbij lang tegen
een achterstand werd gekeken.
Op het laatst werd er via goede
service wel gewonnen. In de der-

de set gingen de dames los, met
name de midden aanvallen van
Manon leverde veel punten op.
De vierde set ging ten onder aan
de zenuwen waar door de vijfde set uiteindelijk het kampioenschap moest opleveren. Bij de tegenstander was de energie al een
beetje op en de dames konden bij
een goed begin al feest vieren. De
set werd uiteindelijk gewonnen
met 15-09. Het kampioenschap
brengt promotie naar de eerste
klasse die broodnodig voor de
club. Met veel jeugd in de gelederen kan deze stap veel voor hun
in de toekomst betekenen zoals
een goede doorstroming voor de
talenten. Volgend seizoen zal er
misschien al gebruik worden gemaakt van goede jeugdleden die
het niveau al aankunnen. Zie ook
www.smashingvelsen.nl.

Loop-es-in op
basisschool Het Anker
Velserbroek - Afgelopen donderdag was het eindelijk zover:
de loop-es-in op basisschool Het
Anker in Velserbroek. Vijf weken
werkten de kinderen over duurzaamheid en milieubewust gedrag. Groep 1/2 leerde over het
groeien en bloeien van bloemen
en hoe je er goed voor kunt zorgen. Ze lieten het zien in een
prachtige musical.
Groep 3/4 leerde alles over water en maakte een waterfolder met handige besparingstips.
Groep 5/6 werkte over recyclen
en verkocht zelf portemonnees
van sappakken! Groep 7/8 werkte over fairtrade en liet een stoere rap horen. Buiten was er –in
het kader van hergebruik- een
gezellige kleedjesmarkt en lieten de kinderen een mooie dans
zien.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden kwamen
langs om onze tentoonstelling te
bekijken en de uitslag te horen
van het meest wereldwijze idee.
Rik had bedacht om de meterkast te laten piepen als je teveel
energie gebruikt; groep 3/4 vond

‘minder autorijden en meer fietsen. Dus meer veilige fietspaden.’ De prijzen werden uitgereikt door Rita Poppe van ChristenUnie Haarlem ‘Hier gaan we
zeker aandacht aan besteden,
het milieu is heel belangrijk!’
De opbrengst van 650 euro komt
ten goede aan Tear die hiermee
een milieuproject in Nepal ondersteunen.

Tweede Paasdagconcert
4 kamer hoekappartement (Modelwoning).
Koopsom € 169.500,-- k.k.
OPEN HUIS:
vrijdag 22 april 2011 van 15.00 tot 16.00 uur.

0900 - 563 83 00 www.stienstra.nl
Kruisstraat 56 te Heerlen.

Santpoort-Noord - Op Goede
Vrijdag, op 22 april om 20.00 uur
zal in ’t Mosterdzaadje de Stabat
Mater van Pergolesi worden uitgevoerd. In handen van drie professionele musici belooft het een bijzonder mooie avond te worden. De
uitvoerenden zijn Sabine Wüthrich,
sopraan, Juliane Harberg, mezzosopraan en Ermis Theodorakis, piano. Het concert opent in sfeer
met toepasselijke aria’s en duetten
van Bach en Händel.
Op Tweede Paasdag, maandag 25
april om 15.00 uur zijn in ‘t Mosterdzaadje drie grote talenten uit
Belarus (Wit-Rusland) te horen

die hun krachten hebben gebundeld in een prachtig concert. Het
zijn Dasha Beltiukova, fluit, Ksenia Beltiukova, viool en Vital Stahievitch, piano. Het concert wordt
in trio vorm met de Russische romantiek van Michael Glinka geopend. Met dit concert wordt ook
de spraakmakende expositie van
de fotojournalist Alexander Sayenko uit Belarus afgesloten.’
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Leer de
kneepjes van
het kanovaren
Regio - Kanovereniging KVS in
Spaarndam organiseert in mei
een beginnerscursus Kanoën.
Voor iedereen die graag recreatief wil kanoën maar opziet tegen het enge gewiebel bij het inen uit stappen. Wie graag buiten vertoeft en daar actief wil
zijn, moet eens aan kanoën denken. Kanoën is een prettige manier van voortbewegen. Je gaat
iets sneller dan wandelsnelheid,
dus is er gelegenheid genoeg
om ondertussen met medekanoërs te praten. Of om je heen
te kijken en te genieten van vergezichten, wolkenluchten en bijzondere achtertuinen. Het peddelen is niet zo moeilijk. Maar je
moet wel je evenwicht bewaren
en je staande houden tussen andere watergebruikers. Dat kun je
leren. Wie de beginselen van het
kanoën onder de knie wil krijgen, kan daarvoor terecht bij Kanovereniging Spaarndam (KVS)
in Fort-Zuid. Die biedt in mei een
cursus van vijf dinsdagvonden
aan, die onder leiding staat van
een ervaren trainer en zijn assistent. In een groep van hooguit
tien leerlingen leert u in- en uitstappen, peddelhouding, bochten nemen en de beginselen van
veiligheid op het water. Dankzij
de kleine groep is er gegarandeerd voldoende aandacht voor
de individuele cursist. De cursus is geheel vrijblijvend, u hoeft
geen lid te worden van KVS. De
vereniging stelt kano’s en peddels ter beschikking en u krijgt al
bij de eerste les een lesboek. Dat
is, net als de koffie/thee, bij de
cursusprijs van 25 euro inbegrepen. Opgeven kan bij Nico Wittebrood, telefoon 023-5374934. De
eerste cursusavond is op dinsdag 10 mei. Zie www.kvspaarndam.nl.

Te hard
Velsen-Zuid - Vorige week vrijdagmiddag heeft de verkeerspolitie de snelheid van 1430 passanten op de N202 gecontroleerd. Hierbij bleken 42 bestuurders de maximum snelheid te
hebben overschreden. Zij kunnen hun bekeuring binnen twee
weken op de deurmat verwachten.
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Kerkelijke ontmoetingen
met gemeenschap Taizé

Formulierenbrigade
Velsen - Mensen met een inkomen op het minimum kunnen in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming voor deelname aan Sociaal Culturele Activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het
lidmaatschap van een sportclub
of een andere vereniging. Ook
voor een dagje uit, een bezoek
aan een museum, of het volgen
van een cursus kan een tegemoetkoming worden verkregen.
De gemaakte kosten moeten
wel aangetoond kunnen worden met bonnetjes en/of entreekaartjes. Mensen van 65 jaar of
ouder hoeven de kosten niet aan
te tonen. De Formulierenbrigade
Velsen kan kijken of iemand in
aanmerking komt voor deze tegemoetkoming en helpen dit
formulier in te vullen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw
De Delta, Rijnstraat 2. Op werkdagen zijn zij bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-8876900 en
via formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. Bij mensen die
graag hulp willen maar niet mobiel zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

Rondleiding in
Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - De kinderen van
groep 4a van Het Kompas West
werken in de klas over het thema
sport. Natuurlijk hoort daar ook
voetbal bij. En waar kun je beter
terecht om meer te weten te komen over voetbal in de gemeente Velsen dan bij Telstar?
De kinderen werden dan ook
met open armen ontvangen en
waren een hele middag te gast
in het prachtige nieuwe stadion.
Stagiair Remco van Telstar gaf
een rondleiding waarbij hij heel
veel vertelde en de kinderen van
alles liet zien. Ze waren erg onder de indruk. Gelukkig was spe-

ler Edwin Gyasi in het spelershome aanwezig waardoor er in
de meegebrachte blocnotes een
handtekening kwam te staan.
In de fysiotherapieruimte kwam
ook de keeperstrainer Kees Kalk
nog even kennismaken. Nadat de kinderen op de belangrijkste stoeltjes van de tribune
hadden mogen zitten speelden
ze nog een quiz en mochten ze
in de perskamer met een grote
beker op de foto. Met een echte Telstarsjaal, een boekje en een
kaartje voor de wedstrijd tegen
Emmen gingen de kinderen dolgelukkig weer terug naar school.

Arjan Croonen gaat solo

Paaskip maken
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In het paasweekend kunnen kinderen op Informatieboerderij Zorgvrij een
mooie paaskip knutselen. Van
papier wordt een mandje en
een kleurige kip gemaakt. In het
mandje komt wat stro met een
paar lekkere eitjes. Het is nu helemaal leuk om naar de boerderij te komen want er zijn veel
jonge dieren. In de speeltuin en
het spinnenbos kan weer lekker
worden gespeeld. Momenteel is
in de boerderij een mooie tentoonstelling ‘Kraaienpootjes’ te
zien. Op een speelse interactieve manier wordt veel verteld over
kraaiachtigen. De boerderij is in
het paasweekend geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Het knutselen van de paaskip kan van vrijdag 22 april tot en met maandag 25 april tussen 13.00 uur en
16.00 uur. Kosten 2,50 euro. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

IJmuiden – Vijftien jaar maakte hij deel uit van de revuegroep
Vat ’71, hij vond het tijd voor wat
anders. Al tijden droomde Arjan Croonen van een eigen soloprogramma en nu is het eindelijk zo ver. Op 14 mei staat
hij op de planken met zijn allereerste eigen programma
‘It’s my time’. De show is ontstaan na een moeilijke periode. In een sobere setting zingt
en vertelt Arjan over de afgelopen vijftien jaar van zijn leven.
Een tijd met hoogtepunten maar
zeker ook met veel dieptepunten. Elk nummer vertelt iets over
de gebeurtenissen in die periode. Het wordt een show waar
Arjan veel verschillende kanten van zichzelf zal laten zien.
Zonder schaamte, maar hier en
daar wel met een gezonde dosis
zelfspot. De voorstelling van 14
mei wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de IJmuider Harmonie, aan de Tolsdui-

nerlaan te Velsen-Zuid. Kaarten zijn verkrijgbaar voor vijftien
euro, dit is inclusief twee consumpties, te bestellen via telefoonnummer 06-28429486, of
via a_croonen@live.nl.

laat zien hoe mensen met elkaar
zouden kunnen omgaan. Daarom kon een lid van de gemeenschap wel lid worden van dit oecumenisch gekleurde klooster, maar dan moest hij ook bereid zijn ergens in de derde wereld hulp te bieden aan mensen
in nood. Roger Schütz is jarenlang een bron van inspiratie geweest voor vele mensen. Tot hij
tijdens de dienst werd gedood
door een verwarde vrouw. Opvallend veel jongeren komen tot
op de dag van vandaag naar het
kleine Franse dorpje. Zelf zei hij
over zijn levenshouding: ,,Ik denk
dat ik al sinds mijn jeugd intuïtief
aanvoelde dat gemeenschapsleven een teken kan zijn dat God
liefde is, enkel liefde.’’ De kerkelijke ontmoetingen zijn in de
Oud- Katholieke Adelbertuskerk,
Sparrenstraat 16 te IJmuiden om
19.00 uur op de volgende avonden: 19 april, 6, 13, 20 en 27 mei,
3 en 10 juni. Voor eventuele informatie wordt men verwezen naar pastoor Robert Frede,
H. Adelbertus parochie: 0255510771of 06-22920471.

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag speelde de E2 tegen ZKC’31 E3. DKV
speelde niet scherp en had veel
plaatsfouten. ZKC’31 wist hierdoor twee keer te scoren. Uiteindelijk verloor DKV met 1-2.
Eva Z. scoorde met een mooi
afstandschot voor DKV. De E1
speelde tegen KZ. In de eerste
minuut scoorde Meike een doorloper, dat maakte KZ meteen
wakker, ze scoorden er meteen
twee. Na een matige eerste helft
(4-2 met rust) speelde DKV een
veel betere tweede helft.
Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd. Door in de laatste minuut nog te scoren wist Sverre de stand naar 5-5 te brengen.
DKV D1 begon de wedstrijd gespannen tegen de nummer 2 uit
de competitie.In de eerste paar
minuten was DKV niet gecon-

centreerd waardoor Argus de
meeste kansen kreeg.
Gelukkig voor DKV werden deze kansen niet benut. Hierdoor
kreeg DKV vertrouwen en stonden zij met de rust 6-1 voor. In de
tweede helft was DKV de betere
ploeg. Iedereen scoorde wel een
keer door het goede samenspel.
De eindstand was 17-5.
De C1 wist niets van de tegenstander, Swift, behalve dat ze
steeds ruim verloren. Gevaar
voor onderschatting, dus. Dat
bleek wel uit de eerste helft,
waarbij DKV af en toe nog sliep.
De tweede helft was veel betyer
en DKV kwam eindelijk op gang.
Na doelpunten van Jip, Joram,
Esther, Matthé, Denise, Lotte,
Bjarne en Maud won DKV met
12-2. De A1 wist met 10-7 van
Asonia te winnen.

Film in het Witte Theater

Politie zoekt verdachte
IJmuiden - Vorige week woensdag even na 22.00 uur kwam er
een melding binnen dat er zojuist een ruit van een voordeur
was vernield aan de Bestevaerstraat. Enkele ogenblikken later
bleek ook bij een andere woning
in deze straat de voordeur vernield te zijn.
Er werd het signalement doorgeven van blanke man, met een

IJmuiden - De voorgangers van
de christelijke kerken uit Velsen nodigen een ieder die belangstelling heeft uit om vanaf 19 april een half uur op vrijdagavond gezamenlijk te bidden,
mediteren en zingen in de Adelbertuskerk. Dat gebeurt op de
manier die in de wereldberoemde oecumenische gemeenschap
van Taizé al jaren beproefd is.
Met mooie liederen uit Taizé,
meditaties over een korte gelezen bijbeltekst en gebeden.
Taizé is een klein dorpje in het
Franse Bourgogne. Daar begon
na de tweede wereldoorlog een
jonge protestantse theologiestudent, Roger Schütz, een opvangcentrum voor oorlogswezen. Hij
kocht een goedkoop stekje in
een onooglijk Frans dorpje en
wist geestverwanten bij zijn project te betrekken. Samen wilden
zij een manier van leven zoeken,
die lijkt op de levensstijl van de
Rooms-Katholieke kloosters. Ze
spraken een gedisciplineerde
levensstijl met elkaar af, waarin
vooral de onvoorwaardelijke liefde van Christus het beeld is dat

lang en slank postuur met stekeltjes haar. In de omgeving
werd niemand aangetroffen die
hieraan voldeed.
Indien er mensen zijn die iets gezien hebben van de vernieling of
die de mogelijke verdachte hebben zien lopen, dan worden zij
verzocht contact op te nemen
met de politie in IJmuiden via
0900-8844.

IJmuiden - Dinsdag 26 en
woensdag 27 april draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257, om
20.30 uur, de film ‘Tournée.
Joachim Zand, een Franse tvproducent, probeert zijn carrière en zijn privé-leven uit het
slop te halen. Hij is impresario van een balletgroep die ‘burlesque dance’ doet, een vaudevilleachtige parodie op erotische

dans. Zijn gezelschap is op tournee door de provincie. Het publiek reageert enthousiast, maar
achter de coulissen vertoont de
samenhorigheid van het gezelschap barstjes als het hoogtepunt van de tournee uitblijft. Terwijl de tegenslagen zich opstapelen, moet Joachim onder ogen
zien dat zijn dromen wellicht
overmoedig waren.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘tournée’ op 26 en 27
april 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Uitslagen dressuurwedstrijd HCV
Velsen-Zuid - In navolging van
vorig jaar werd ook dit jaar besloten om een grootse dressuurdag te organiseren op Hippisch
Centrum Velsen. Ruitersportzaak Epplejeck in Heemskerk
had zich bereid gevonden deze dag te sponsoren. Er schreven zich maar liefst 55 deelnemers in die een FNRS proef reden vanaf F1 tot en met F14.
De prachtige zonnige dag begon voor de vrijwilligers al om
10.30 uur. Alle spullen klaarzetten voor alle inschrijvingen en de jury ontvangen, helpen op stal met de voorbereidingen enzovoort. De beste rui-

ters van de ochtend en de beste ruiters van de middag maakten kans op mooie prijzen beschikbaar gesteld door Ruitersportzaak Epplejeck en de wisselbeker. Om 17.45 uur konden
we ook de punten van de middagproeven gaan tellen en vergelijken en ook daar kwam een
kanshebber uit voort.
De punten vergelijkend kwamen we tot de conclusie dat uiteindelijk Tatum van Geijtenbeek
die haar F2 proef in de middag
had gereden de overtuigende
winnaar was met 240 punten op
de pony Mistral. Dus zij ging blij
met de wisselbeker naar huis.

Acteur van Huis van
Anubis op De Duinroos
Velserbroek - In het kader van
het project ‘De Duinroos’ Got Talent’, was er deze week een mysterieguest op school. Alle leerlingen zijn deze maand druk bezig
hun eigen talenten te ontdekken.
Deze mysterieguest heeft zijn
talent al ontdekt. En wel in het
Huis van Anubis. Alex Molenaar,
beter bekend als Pim, was bij zijn
oude school op bezoek.
Hij hoorde van het project en
was onmiddellijk bereid te komen om de kinderen te vertellen

hoe leuk het is om je eigen talent te ontwikkelen. Vele vragen
werden er gesteld zoals: Heb
je een vriendin? Hoe is het om
voor studio 100 te werken? Waar
staat het Huis Anubis? Hoe is het
om auditie te doen? Ben je in het
echt ook verliefd op Sterre? En
wat was je grootste blooper?
Na alle antwoorden en vele
handtekeningen en groepsfoto’s
is hij na een paar gezellige uurtjes weer vertrokken. (foto: Bianca Schol)

Hulp gezocht
voor sportdag

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen zaterdag was er voor de klootschieters van Full Speed het
PK gooien. Een andere groep
pakte het gewoon gooien op.
Van deze twee teams werden
Jan, Ingrid en Cees winnaar
met 92 schoten en 28 meter.
Team 1 met Lia, Joke en Astrid
werd tweede met 94–40.
Van de PK gooiers op de
straatbaan werd Nico eerste
met 19–14, Jan St. tweede met
22–16, Harm derde met 24–53.
Op het bospad werd Nico ook
eerste met 10–6. Jan St. tweede met 12–2 en Bertus derde
met 13–50.
Zondag was er het jaarlijks
open
voorjaarsklootschiettoernooi. Elk jaar is dit een hele happening. Er waren acht
teams die stonden te popelen om het koeienparcours te
nemen. Een drankje voor onderweg werd verzorgd door
Dirk. Na afloop wachtte een
koud buffet, verzorgd door
keukenmeesters Rob en San-

der. Daarna een loterij met
leuke prijzen. Team Jan St.,
Bertus en Nico werd eerste met 51 schoten en 0 met
een nieuw record. Team Willem B, Jordi en Willem D. werd
tweede met 71–0. Team Sander, Saskia en Gerda werd
derde met 73–35. Team Rob,
Harm Gert werd vierde met
75–15. Team Dries, Bella, Stefan, Gerite en Rene werd vijfde met 75–10. Team Richard,
Arvid en Hendrik werd zesde met 77–8. Team Ton, Astrid, Ingrid en Lia werd zevende met 83–22. Team Remon,
Roos en Carlie werden achtste met 96–11. Jan St., Bertus
en Nico waren een sterk team
maar, zeer sportief, stelden ze
de eerste prijs (een waardebon) beschikbaar aan team
Willem B. Er zijn twee nieuwe leden bij gekomen: Gerda
B. en Willem D. Voor info bel
Harm Jongman, 0255-514780
of Ton Boot, 0255-510085. Zie
ook www.svfullspeed.nl.

genpark te ‘vergroenen’ met
voertuigen op groengas.
De IJmond is een schone, levendige en gezonde regio en wil dat
in de toekomst ook graag blijven. De werkgroep ‘IJmond rijdt
alternatief’ zet zich actief in voor
schoner rijden. Ondernemers
(dealers, exploitanten van alternatieve brandstoffen en ondernemers die nog vandaag willen overstappen op alternatieve
brandstoffen) en overheid (vier
IJmondgemeenten en Milieudienst IJmond) vormen samen
de werkgroep. Doelstelling van
de werkgroep is om het gebruik
van alternatieve brandstoffen,
zoals groengas te stimuleren.

Verkeerscontroles in
Santpoort
Santpoort-Noord - – De politie hield dinsdagochtend een
verkeerscontrole in de Hoofdstraat. Hierbij zijn 16 bestuurders bekeurd voor het niet dragen van een autogordel. Twee
automobilisten kregen een boete voor bellen in de auto en één
bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij het nodig vond
de agenten te beledigen. De betrokkenen kregen hun bekeuring direct mee.

65-Jarige
fietser gewond

Groengas-netwerk
in Kennemerland
Regio - Het OrangeGas-vulpunt
bij het tankstation Texaco/BOHA in Velsen-Noord is sinds 4
april volledig operationeel. Met
de realisatie van dit vulpunt en
de reeds bestaande vulpunten in
Heemskerk en Haarlem, ontstaat
een dekkend netwerk in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.
Het nieuwe vulpunt is mede mogelijk gemaakt door de Milieudienst IJmond. Vele groengasrijders hebben hun weg naar het
nieuwe vulpunt al weten te vinden, onder andere Simon Loos,
Logistiekcentrum Stad Alkmaar
en de gemeente Beverwijk. Ook
Tata Steel overweegt hun wa-

Velsen - Op dinsdag 3 mei, in de
meivakantie, organiseert de Hartekamp Groep een sportdag genaamd ‘Samen Sterk’. Hier kunnen 75 kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking samen met 75 leerlingen
uit groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen allerlei sporten en spellen doen. De kinderen leren bijvoorbeeld bepaalde judotechnieken of hoe rolstoelbadminton werkt. Deze dag
zal plaatsvinden op het terrein
van voetbalclub OG in HaarlemNoord. De organisatie heeft de
hulp van 25 gemotiveerde leerlingen nodig om op deze dag te
helpen met opbouwen, klaarzetten, spellen begeleiden en opruimen. Je kunt kiezen of je de hele dag komt helpen (zo’n 10 uur)
of alleen de ochtend of middag
(5 uur). Voor alle leerlingen uit de
bovenbouw die denken dat ze dit
schooljaar niet aan de voorgeschreven 30 uur komen, of voor
diegenen die wel wat extra uurtjes willen maken: meld je aan!
Het is een leuke en nuttige besteding van een klein deel van je
meivakantie. Mail je naam, telefoonnummer, leeftijd en wanneer
je wilt komen: hele dag, ochtend
of middag naar mas@welzijnvelsen.nl.

Meisje aangereden
IJmuiden - Een meisje uit IJmuiden is zondag rond 13.50 uur
aangereden door een automobiliste op de Dokweg. Het meisje
stond met haar fiets te wachten
voor de oversteekplaats en kreeg
voorrang om over te steken van
een automobilist. De auto remde,
maar kennelijk had de bestuurster van de achteropkomende auto dit niet direct in de gaten, waardoor deze moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Het gevolg was dat de-

ze bestuurster in botsing kwam
met het overstekende meisje op
de fiets. De bestuurster van de
auto reed vervolgens met haar
auto tegen een lantaarpaal. Het
meisje kwam als gevolg van deze
aanrijding op de motorkap van
een auto, die op de andere rijbaan reed, terecht. Het meisje is
met hoofdletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De afdeling Verkeersondersteuning van de politie heeft een onderzoek ingesteld. (foto: Lucas Hazes)

Velserbroek - Een 65-jarige
fietser uit Velserbroek is zondagmiddag gewond geraakt
na een aanrijding met een auto. De man reed over het fietspad van de Rijksweg, komende uit de richting van IJmuiden.
Op het kruispunt met de Roosensteinweg kwam hij in aanrijding met een 53-jarige automobilist uit Velserbroek. De
automobilist wilde rechtsaf
slaan richting de Rijksweg en
zag hier vermoedelijk de fietser bij over het hoofd. De fietser kwam lelijk ten val en hij is
door een ambulance naar een
ziekenhuis vervoerd om zich
aan zijn verwondingen te laten
behandelen.
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Gordijnatelier Venice
feestelijk geopend
IJmuiden – Al bijna twee maanden is speciaalzaak gordijnatelier Venice in bedrijf aan de Kennemerlaan. Afgelopen zaterdag
was er de officiële opening. Onder het genot van een hapje en
een drankje (met dank aan keurslagerij Arno Groenendaal en Vis
van Kaatje) was er een open huis
voor familie, bekenden en zakelijke relaties. Zij konden een kijkje nemen in de mooie nieuwe
zaak en er waren uitsluitend positieve en lovende reacties.
Monique Venice was eerst voor
anderen actief en later werkte zij
vanuit huis, ze nam dus een jarenlange ervaring mee. Ze is heel
blij met haar eigen zaak en voelt
zich al helemaal thuis aan de
Kennemerlaan. De winkel is heel
ruim, de collecties staan er overzichtelijk opgesteld. Een fantastische design voorbeeldenkast
laat de talloze mogelijkheden
van raamdecoraties zien. Leverbaar in alle mogelijke kleuren en
designs. Ook is er een leuke collectie van stoffen voor de kinderkamer aanwezig, met een zeer
ruime keuze. Naast overgordij-

nen en vitrages zijn er ook onder
meer rol- en vouwgordijen en diverse soorten jaloezieën.
Achter de winkel bevindt zich
het ruime, professioneel ingerichte atelier. Doordat alles in dit
eigen atelier wordt gemaakt is
een snelle levering en een goede, persoonlijke service gegarandeerd. Alles is mogelijk bij
gordijnatelier Venice: van het inmeten tot het ophangen.
Monique wil het heuglijke feit
van de officiële opening graag
met de klanten delen: de komende twee maanden geeft zij een
korting van vijftien procent op
de eindfactuur. Kom rustig eens
vrijblijvend een kijkje nemen bij
speciaalzaak gordijnatelier Venice: Monique adviseert graag
over de mogelijkheden voor elk
interieur.
Venice is gevestigd aan de Kennemerlaan 77a, open van woensdag tot en met zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Het is mogelijk om buiten deze tijden een
afspraak te maken via telefoonnummer 06-34633154. Zie ook
www.gordijnateliervenice.nl.

Hockeyers
Strawberries
promoveren

Heerlijk Indiaas eten
bij restaurant Delhi
IJmuiden – Delhi is het enige
restaurant in de wijde omgeving
dat heerlijke, originele gerechten uit India serveert. De hechte
klantenkring komt dan ook van
heinde en verre.
Zij weten: het eten is goed bij
Delhi, de bediening gastvrij en
vriendelijk en de menukaart
biedt een zeer ruime keuze.
Gastheer Singh staat graag voor
zijn gasten klaar: ,,Ik hou altijd
rekening met mijn gasten, vraag
bijvoorbeeld of zij het eten pittig of mild gekruid willen.’’ Drie
jaar geleden nam de heer Singh
restaurant Delhi over. ,,De naam
heb ik zo gelaten, die stond immers goed bekend. Bovendien
ben ik in Delhi geboren, dat is
een leuke bijkomstigheid’’, vertelt hij. ,,Wel heb ik de kleioven
gestookt op houtskool geïntroduceerd. De gerechten behouden daardoor beter hun traditionele smaak, het voegt echt iets
toe.’’
Er is een ruime keuze uit Tandoori gerechten, die geserveerd
worden met aardappel-erwtjescurry. Alle gerechten worden
geserveerd met basmatirijst of
naan, Indiaas brood.

Ook zijn er diverse heerlijke chicken en lams curry’s. Bijvoorbeeld lamb butter: gemarineerde en in de tandoori oven
geroosterde stukjes lamsvlees
in een tomatensaus met boter, room, amandelen en Indiase kruiden. Dit gerecht is mild
en ideaal voor de beginnende
curryeter. De curry’s zijn er ook
met vis en garnalen. De biriyani
gerechten zijn speciale rijstgerechten, gecombineerd met kip,
lamsvlees of garnalen. Er is ook
een vegetarische variatie. De
menukaart van Delhi biedt een
ruime keuze uit vegetarische gerechten en dan zijn er nog diverse voor- en bijgerechten. Het is
voor smulpapen soms lastig kiezen, zoveel smakelijke gerechten zijn er. Maar wie eenmaal bij
Delhi heeft gegeten, komt er terug. Het is ook mogelijk om gerechten af te halen of te laten
bezorgen.
Tevens is er een catering en partyservice. Delhi is geopend van
dinsdag tot en met zondag, van
17.00 tot 22.00 uur. Het restaurant is gevestigd aan de Lorentzstraat 6, telefonisch bereikbaar via 0255-511333.

Pinokkio van Eigenwijs: Vrolijk en ongekunsteld
IJmuiden – Vrijdag en zaterdag
stonden de musicalkids van Eigenwijs op het podium van de
Stadsschouwburg met de musical Pinokkio. Onder regie van
Marja Lindhout, muzikale leiding had Olaf Windey en Patty Boeske verzorgde de choreografie.
Gepetto
(Danny
Lieuwen)
is poppenmaker. Zijn vrouw
stierf tijdens de bevalling, samen met hun eerste kind. Als
Gepetto een vallende ster ziet,
dan wenst hij zich een kind. De
blauwe fee (Renée Kok) bezoekt die nacht zijn atelier en
wekt Pinokkio (mooie rol van
Rachel Korver) tot leven. Hij kan
lopen en praten, maar blijft een
pop. Als hij het verschil weet
tussen kwaad en goed, dan
wordt hij een jongen van vlees
en bloed. De pop Nina Ballerina (Shanna Krijnen) zal tot die

tijd zijn geweten zijn. Gepetto is
dolblij met zijn nieuwe zoon. Pinokkio wil de wijde wereld in,
het avontuur tegemoet, maar
hij moet gewoon gaan slapen
en de volgende morgen naar
school. De kinderen lachen
hem uit op het schoolplein, ze
vinden hem maar raar. Op de
vraag, hoeveel scholen hij al
bezocht werd, is het antwoord:
,,Tien.’’ Een leugen en zijn neus
gaat groeien. Een open doekje
van het publiek, onnavolgbaar
hoe dit ging.
Pinokkio besluit dat school
niets voor hem is. Nina probeert hem op andere gedachten te brengen, zonder resultaat. Het sluwe duo Fox (Nikki Akerboom, de Velsense Caro Emmerald) en Trot (Jurre van
der Linden) wil Pinokkio aan
het circus verkopen. De circusbaas Raoul (Mathijs Kuiper) is

wanhopig: de weeskinderen
die hij in dienst heeft, trekken
geen volle zalen. Nina protesteert weer, maar Pinokkio denkt
dat hij rijk en beroemd wordt in
het circus. Hij verknalt het echter en het circus gaat failliet.
De kinderen moeten terug naar
het weeshuis. De fee Grimaldini (leuk neergezet door Veronique Lindhout) komt ze redden:
ze mogen mee naar Luilekkerland. Daar mogen ze snoepen
zoveel als ze willen. Ze mogen
ook sigaren roken. Hier zit een
stofje in, waardoor de kinderen
ezelsoren krijgen en hun eigen
wil kwijtraken. Ze moeten werken in de sigarenfabriek, ook
Pinokkkio. Nina volgt het allemaal ongerust. Alleen Pinokkio kan haar zien. ,,Met wie
praat die pop toch?’’, vraagt de
fee aan de kinderen. Het antwoord: ,,Met zijn geweten.’’ Dan

weet Nina Pinokkio toch mee te
krijgen. Ze springen in de zee
en spoelen aan op een onbewoond eiland. Gepetto komt
ze redden in een boot. Vader
en zoon zijn dolblij elkaar weer
te zien, Gepetto wil naar huis.
Maar Pinokkio wil eerst de andere kinderen redden, bij Grimaldini vandaan. Dat lukt en
Pinokkio wordt eindelijk een
jongen van vlees en bloed: hij
heeft een geweten.
Het was een fantastische musical waarvan het publiek genoot. Mooi gezongen, leuke
choreografie, zoals altijd een
prachtig decor en ook de aankleding was dik in orde. Leuke
vondst: het orkest zat boven op
het dak van het huis van Gepetto. Pinokkio was vrolijk en ongekunsteld: een feel good musical. De bezoekers werden er
helmaal blij van. (Carla Zwart)

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft zondag promotie naar
de derde klasse afgedwongen.
De ploeg uit Driehuis moest winnen van Zwaluwen en dat deed
de koploper vol overtuiging: 1-6.
Op het droge veld van de studentenclub (de sproeiers waren kapot) kwam Strawberries niet al te
best uit de startblokken. Zwaluwen nam de overhand en kreeg
enkele kansen. Goed keeperswerk van Wouter Rempt en een
scherpe verdediging voorkwamen een treffer van de Utrechters. Strawberries kreeg naarmate de eerste helft vorderde meer
grip op de wedstrijd. Dit resulteerde in het openingsdoelpunt
van Daan van Poorten. Even later
maakte strafcornerkanon Erik van
de Berg zijn status waar en poeierde de bal in het net: 2-0. Strawberries wist echter niet het derde doelpunt te maken en kwam
steeds meer onder druk te staan.
Mede door het chaotische fluiten van de scheidsrechters kreeg
Zwaluwen een aantal strafcorners. Na twee goede reddingen
van keeper Rempt stond de spits
van de thuisploeg op de goede
plaats en sloeg de bal met zijn
backhand het doel in. Opmerkelijk was dat de eerste helft langer duurde dan de gebruikelijke
35 minuten. In de veertigste minuut kregen ‘de Aardbeien’ nog
een strafcorner cadeau, die Van
de Berg wist te verzilveren met
een schijnsleep. Hierdoor was de
ruststand 1-3.
In de tweede helft overklaste
Strawberries de nummer vier van
de 4e klasse A volledig. Dit gebeurde wel na een fenomenale
verdedigende actie van voorstopper Finn van Leeuwen. Hij haalde een hard schot van de lijn en
hield de marge daarmee op twee.
Dankzij uitstekend samenspel
wist de koploper nog driemaal te
scoren en de wedstrijd winnend
af te sluiten. Opvallend was ook
dat linksachter Bart van Hofwegen vrij voor de keeper kwam te
staan na een uitstekende aanvallende actie. Hij scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen.
Even later volgde het mooiste
doelpunt van de wedstrijd. Gijs
Henfling stond aan het einde van
een prachtige aanval. Een strafcorner van Zwaluwen werd ongedaan gemaakt door Daan Ensing, waarna hij de bal over de
breedte van het veld naar Floris
Welman speelde. Laatstgenoemde zag Bas van Faassen helemaal
vrij staan op linksvoor, waarna
de aanvaller de bal naar Henfling speelde. Binnen vijf seconden was de bal van de ene cirkel naar de andere kant van het
veld gespeeld en lag de bal in het
doel van Zwaluwen: 1-5. Tien minuten voor tijd tekende Sebastiaan Wermenbol voor het zesde
doelpunt.
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Baby/peuterzwemmen
in paassfeer

Samenwerkingsovereenkomst

Kunstencentrum Velsen
en Stadsschouwburg
Velsen - Het Kunstencentrum
Velsen en de Stadsschouwburg
Velsen hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat zij nauw gaan samenwerken. De inhoudelijke samenwerking op het gebied van
de cultuureducatie en cultuurparticipatie ging al eerder van
start maar is in de afgelopen tijd
behoorlijk toegenomen. Vooral op het gebied van de educatie en participatie voor jongeren slaan de beide instellingen
gezamenlijk de vleugels uit. Nu
het vertrek (vanwege vervroegde pensionering) van de huidige
Kunstencentrumdirecteur Dirk
Out nadert, hebben de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum besloten met ingang
van 1 oktober onder een gezamenlijke directie verder te gaan.
Per die datum wordt schouwburgdirecteur Jacob Bron ook
directeur van het Kunstencentrum Velsen. Dirk Out, die in
1976 als docent in dienst kwam
van het Kunstencentrum (toen
nog Muziekschool Velsen geheten) blijft zich nog een jaar parttime inzetten voor de belangen
van het instituut. Werkzaamheden die hij nadrukkelijk achter
de schermen zal verrichten.
Met het onder één noemer brengen van de directie verwachten schouwburg en kunstencentrum de praktische mogelijkheden van de samenwerking in de
komende jaren te kunnen ver-

groten. Onder een gezamenlijke
directie kan meer rendement uit
de samenwerking gehaald worden en kan een steviger verbinding gelegd worden tussen de
activiteiten op het gebied van de
cultuureducatie en cultuurparticipatie. Om de nieuwe directeur
alle ruimte te geven om het algemene beleid van de beide instellingen te combineren en de
samenwerking te intensiveren,
passen zowel schouwburg als
kunstencentrum in de komende
tijd hun interne organisatie aan
de nieuwe omstandigheden aan.
De Stadsschouwburg Velsen en
het Kunstencentrum Velsen benadrukken dat er op dit moment
geen fusie van beide instellingen wordt nagestreefd.
De personele unie voor de directeursfunctie biedt voorlopig voldoende garanties voor
de gewenste intensieve samenwerking. Die samenwerking
zal zowel de bezoekers van de
schouwburg als de cursisten van
het Kunstencentrum ten goede
komen. Van de positieve effecten van de kruisbestuiving tussen de amateurkunst en de professionele kunst zijn in het land
talrijke voorbeelden aanwezig.
Voor informatie: Kunstencentrum Velsen, telefoon 0255–
510684 of info@kunstencentrumvelsen.nl, Stadsschouwburg
Velsen, telefoon 0255–546146
of info@stadsschouwburgvelsen.nl.

Dertigste Strawberries
Easter Tournament
Driehuis - Op de velden van
KHC Strawberries vindt zaterdag en zondag de dertigste editie plaats van het Strawberries
Easter Tournament. De Velsense
hockeyclub verwacht 350 hockeyers uit binnen- en buitenland.
De meeste buitenlandse deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij arriveren in de loop
van vrijdag en slapen op de tijdelijke camping naast de velden.
Het Strawberries Easter Tournament, traditiegetrouw een recreatief in plaats van een prestatief toernooi, wordt zaterdag
om 10.00 uur geopend met het
traditionele ochtendgymnastiek.
De wedstrijden starten beide dagen om 10.30 uur. De vrouwenfinale wordt zondag om 16.00 uur
gespeeld en de mannen strijden om 16.45 uur voor de titel.
De prijsuitreiking volgt direct na
de mannenfinale. De deelne-

mers aan het Strawberries Easter
Tournament worden verwelkomd
met een spectaculair openingsfeest op vrijdagavond. Zaterdagavond volgt een feest dat in het
teken staat van ‘Christmas in Tirol’. Een ludiek thema, zeker gezien de weersverwachting. Zaterdag en zondag wordt zonnig
weer voorspeld met temperaturen rond de 20 graden. Vanwege
de vele deelnemers is het complex na 17.00 uur alleen toegankelijk voor deelnemers met een
polsbandje.
De organisatie van het 30ste
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 Strawberries: 0255-511920.
Zie ook www.khc-strawberries.
nl.

Europese hockeytop
te gast in Bloemendaal
Regio - De zestien beste hockeyploegen van Europa strijden
dit weekeinde in Bloemendaal
om een plaats in de halve finale van de Euro Hockey League
(EHL). De thuisploeg speelt zaterdag 23 april om 14.30 uur tegen de Duitse titelverdediger
UHC Hamburg. Een dag eerder,
op vrijdag 22 april, staat het topduel tussen Mannheimer HC uit

Snorfietser zwaargewond na botsing
IJmuiden - Vorige week donderdagmiddag rond 16.10 uur is
een 18-jarige inwoner van IJmuiden zwaargewond geraakt bij
een aanrijding. De man reed op
een snorfiets op de Kromhoutstraat, waar hij in botsing kwam
met een bestelbus die werd bestuurd door een 25-jarige plaatsgenoot.
De snorfietser kwam in de berm
terecht en liep ernstig hoofdletsel op. Zijn snorfiets raakte

zwaar beschadigd. Ook de bestelbus liep aanzienlijke schade op. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.
De politie is enige tijd bezig geweest met een onderzoek naar
het ongeval.
Mensen die getuige zijn geweest
van de aanrijding en die nog niet
met de politie gesproken hebben, worden verzocht contact op
te nemen via 0900-8844. (foto:
Michel van Bergen)

Duitsland en het Spaanse Atlètic
Terrassa op het programma. HGC
speelt vrijdag om 14.30 uur tegen
Glenanne uit Ierland en Oranje Zwart neemt het zaterdag om
12.00 uur op tegen Polo de Barcelona. De winnaars strijden zondag en maandag om een plek bij
de laatste vier. Het speelschema
staat op www.ehlhockey.tv. (foto:
José van den Ende)

IJmuiden - Afgelopen week op
donderdag en vrijdag vonden
weer de jaarlijkse paaslessen
plaats tijdens het baby-peuterzwemmen in zwembad De Heerenduinen. De kinderen mochten
onder andere eieren duiken, bellen blazen, van de glijbaan glijden en niet te vergeten schilderen op de ramen. Ook werden er
onderwater foto’s gemaakt. Zelfs
voor de allerkleinsten van circa 5
tot 6 maanden was dit geen enkel probleem. Ze gaan lachend
met papa of mama onder water
of de juf begeleidt ze onder water door een hoepel. Het was een
waar feest en met na afloop een
traktatie voor de kinderen.

Hotel Modern
in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 21 en
vrijdag 22 april, om 20.30 uur,
speelt Hotel Modern het theaterstuk ‘Vliegboot Moederschip’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257. Een apocalyptische
revue met oude boeken, beelden van Na De Bom, spelende beren, kabouters en dichters!
Ze vertonen een zelfgemaakte rampenfilm, een diaserie over
de schoonheid van vergissingen
en zij laten fragmenten horen uit
het logboek van de kapitein van
een ruimteschip dat al 500 jaar
de weg kwijt is. Al met al een genoeglijke avond over de kwetsbaarheid van de mens en de verwoesting van de wereld. De toegang bedraagt 11 euro en 9 euro.

Aanrijding
IJmuiden - Zaterdag rond
17.45 uur ontstond op de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden een
aanrijding tussen een 51-jarige automobilist uit IJmuiden en een 16-jarig meisje op
de fiets. Bij het afslaan had de
automobilist het meisje op de
fiets over het hoofd gezien. Het
meisje werd voor onderzoek
naar het ziekenhuis vervoerd,
maar bleek geen letsel aan de
aanrijding te hebben overgehouden.
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Visie ‘Kennisrijk werken
in Velsen’ aangenomen

Lake Side Store opent
met spectaculaire actie
IJmuiden - Lake Side heeft
nu ruim 70 winkels in Nederland en gaat de komende jaren flink uitbreiden. Woensdag
20 april opent de nieuwe Lake
Side Store IJmuiden, gevestigd
op Velserhof 71, haar deuren.
De opening wordt gevierd met
een spectaculaire openingsactie: 20 procent korting op de
gehele collectie!
Karin van Hees is de trotste eigenaresse van de nieuwe Lake Side Store in IJmuiden. Van
woensdag 20 tot en met vrijdag
29 april geef zij iedere nieuwe Vip-klant 20 procent korting op de gehele collectie. Lake Side volgt de modetrends op
de voet.
De eigentijdse Jeans Store
voert een collectie inspirerende
jeansfashion. ‘Lake Side is dedicated to denim: wij vertalen

de laatste trends naar streetwear voor de stoere, modebewuste man en vrouw.’
Lake Side heeft speciaal voor
haar klanten een eigen VIPCard. De houder kan daarmee
profiteren van veel voordeel.
Zo wordt 5 procent van alle bestedingen gespaard en twee
keer per jaar met een Lake Side waardecheque uitgekeerd.
Lake Side houdt haar VIP’s op
de hoogte van het laatste Lake
Side News. Voor VIP’s worden
speciale VIP-dagen gehouden
met exclusieve, hoge kortingen. Lake Side verkoopt exclusief de kwaliteitsmerken Sensation & Winck voor dames en
Refill & Construction voor heren. Daarnaast voert Lake Side
onder andere de bekende merken Il Dolce, LTB, Twinlife en
No Excess.

Velsen - Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond, 14
april, heeft de gemeenteraad uit
de vier overgebleven visies met
grote meerderheid gekozen voor
de visie’ Kennisrijk werken in Velsen’.
Tijdens de vorige raadsvergadering op 31 maart was al duidelijk
geworden dat een meerderheid
van de fracties, Velsen Lokaal en
de LGV op dat moment uitgezonderd, zou instemmen met deze
door het college van B&W voorgestelde visie.
En zo bleek afgelopen donderdag dat een grote meerderheid
van de fracties zich definitief akkoord verklaarde met deze visie die, na de vorige raadsvergadering en op verzoek van diverse raadsleden, nog op een aantal
punten was aangepast en aangevuld. Ook de LGV kon zich nu vinden in de aangepaste versie maar
Velsen Lokaal hield vast aan het
eerder ingenomen standpunt en
stemde dus als enige tegen. Tineke van Ombergen: ,,In deze visie
worden een heleboel zaken opgevoerd die haaks staan op het
huidige collegebeleid. Er staat
bijvoorbeeld in deze visie dat er
overal eethuisjes moeten komen, maar de huidige Turkse Piz-

zabakker aan de Lange Nieuwstraat wordt weggestuurd.’’ Daar
zit ook een beetje het probleem
tussen de werkelijkheid van nu en
een visie die een toekomstbeeld
schets richting 2025. Henk Wijkhuisen van Democraten 66 Velsen
verwoordde het richting Velsen
Lokaal als volgt: ,,U moet het zien
als een stip aan de horizon waar
we in de nabije toekomst proberen uit te komen.’’ Maar deze reddingsboei bracht geen redding en
ook na een door Velsen Lokaal
aangevraagde schorsing voor nader onderling overleg, bleef men
uiteindelijk het eerder ingenomen
standpunt trouw en stemden dus
als enige tegen.
Aan het begin van het debat
kreeg Astrid Nienhuis, fractielid van de VVD, desgevraagd de
gelegenheid van de voorzitter
om een belangrijke mededeling
te doen en zij vervolgde: ,,Ik heb
van burgemeester Weerwind toestemming gekregen om mijn telefoon aan te laten staan en ik
hoorde zojuist, dat ik ben voorgedragen als nieuwe burgemeester
voor Landsmeer.” Applaus, felicitaties en een grote bos bloemen
(was het toch al bekend?) kon
Astrid aansluitend in ontvangst
nemen. (Joop Waijenberg).

Winnaar bij
VanDeldenMode
IJmuiden – Dit voorjaar was
er een ludieke actie voor de
klanten van VanDeldenMode,
waarbij een prachtige scooter
gewonnen kon worden.
De winnaar is nu bekend: de
heer Nijssen uit Santpoort. Op
de foto zit hij al comfortabel
op zijn nieuwe scooter. Rechts
op de foto staat mevrouw Korthouder, eveneens uit Santpoort, zij won een waardecheque van 50 euro.

Links is de heer Houben uit
Velserbroek te zien, hij werd
de gelukkige bezitter van een
waardecheque van 100 euro. Het is altijd goed slagen bij
VanDeldenMode aan het Plein
1945.
Vlak voor de paasdagen is er
weer een leuke actie, zie de
advertentie in deze krant. Pieter Geraedts staat voor de
klanten klaar en heet ze graag
welkom bij VanDeldenMode.

Ruime keuze aan
schoenen bij Just Shoes
Santpoort-Noord – Sinds begin maart is de Hoofdstraat een
nieuwe schoenenwinkel rijker:
Just Shoes, enthousiaste eigenaren zijn broer en zus Raymond en
Chantal. Dames, heren en kinderen kunnen er terecht en er is
een ruime keuze uit een breed
assortiment: van een sportieve
schoen van het merk Cruyff tot
een nette, ambachtelijk handgemaakt schoen van Van Lier. Verder onder meer schoenen van
het mooie merk Converse All Star
in diverse kleuren. Raymond was
eerder werkzaam in een schoenenwinkel in IJmuiden, Chantal verruilde het bankwezen voor
Just Shoes. Ze kozen bewust
voor Santpoort-Noord, omdat
daar nog geen enkele schoenen-

winkel was. Het bleek een gat in
de markt, er is al veel belangstelling. Just Shoes is een mooie,
ruime en overzichtelijke winkel.
Voeg daarbij de klantvriendelijkheid en de goede service die
Raymond en Chantal bieden: deze schoenenwinkel gaat een uitstekende toekomst tegemoet.
Het bevalt broer en zus prima in
het Santpoortse, ze voelen zich er
al helemaal thuis. Komende dagen is er een leuke aanbieding:
op vrijdag 22 en zaterdag 23 april
krijgen klanten tien procent korting op hun aankoop, geldig voor
de gehele collectie. Loop rustig eens vrijblijvend naar binnen
bij Just Shoes. Gevestigd aan de
Hoofdstraat 195, telefonisch bereikbaar via 023-5384487.

High Tea op
Eerste Paasdag
bij Loeca
IJmuiden - Op zondag 24
april organiseert Loeca|
eten & drinken een High Tea
met alle traditinele ingredienten, zoals de Engelsen
hun afternoon tea hebben.
Volgens
een
overlevering
kreeg Anna, de zevende hertogin van Bedford, Engeland,
rond 1840 tegen 16.00 uur
honger en kon, of wilde, zij niet
wachten tot haar avondmaaltijd. Er werd een lichte maaltijd
voor haar bereid met verschillende theesoorten erbij, die de
naamtea kreeg. De oorsprong
van deze aangeklede thee, zoals we tegenwoordig veelvuldig zien in Nederland, ligt dus
in Engeland en wordt traditioneel Afternoon Tea genoemd.
In Nederland noemt men deze
gezellige bijeenkomsten vaak
een High Tea en is dus ook
als zodanig herkenbaar. Bij
de high tea van Loeca eten &
drinken zullen op een etagère
verschillende sandwiches met
filet americain, gerookte zalm
en kruidenkaas, hartige quiche, zoetige taartjes, koekjes,
bonbons en uiteraard scones
geserveerd worden.
Van 15.00 tot 17.00 uur kan
men gezellig met familie of
vrienden en vriendinnen genieten van onbeperkt verschillende soorten thee en alle
heerlijkheden. Men kan hiervan in een warme en huiselijke, sfeervolle en kleurrijke,
maar bovenal gezellige sfeer
genieten. De high tea zal in
Loeca in twee varianten mogelijk zijn. Vanaf 17,90 euro
per persoon geniet u van deze high tea. Voor 21,90 euro
kunt u genieten van onze High
Tea de Luxe, waarbij u voor af
eerst een heerlijk glas Spaanse Proyecto Cu4ttro Cava nuttigt.
Loeca eten & drinken is gevestigd aan Kennemerlaan 93b in
IJmuiden. Eerste Paasdag kunt
u ook gewoon lunchen of à
la carte komen eten. Loeca is
van woensdag tot en met zondag geopend vanaf 11.00 uur
voor een heerlijke verse koffie,
lunch, borrel of diner. Zie ook
www.loeca.nl.
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Nieuw Verkeersdorp
opent in Linnaeushof
Regio - Het Verkeersdorp in Linnaeushof opent woensdag 27
april op feestelijke wijze. De officiële opening wordt verricht door
de heer Bos, plaatsvervangend
teamchef Politie Kennemerkust.
Het bekende kinderkoor Net4Kids zingt liedjes over het verkeer.
Met de feestelijke opening van
het vernieuwde Verkeersdorp
gaat ook het seizoen 2011 voor
Linnaeushof officieel van start.
De uitstekende kwaliteitsstandaard is verder verhoogd. Bestaande attracties zijn nog toegankelijker en spelvriendelijker. Aan de allerkleinsten is extra aandacht gegeven. Dreumesland en de Kleuterspeeltuin hebben nieuwe, kleine speeltoestellen zoals een miniglijbaan, een
minikruiproute, een zandspeeltafel, een kleurrijk luchtkussen en
een speelkoets voor prinsen en
prinsessen.
Het geheel vernieuwde Verkeersdorp is niet alleen een geweldig
leuke, maar ook een educatieve attractie. Peuters en kleuters
leren er op een speelse manier
omgaan met bijvoorbeeld zebrapaden, voorrangswegen en eenrichtingsverkeer. Midden in het
kleurrijke Verkeersdorp staat
een nieuw politiebureau met een
aangiftebalie, een alarmcentrale
en een heuse boevencel.
In 2011 is Linnaeushof sponsor
van het Unicefproject Kids4Kids.
Op 2 mei 2011 vertrekken vier
studenten met een Amerikaanse schoolbus vanuit Linnaeushof
langs de oude Zijderoute naar
China. Tijdens de maandenlange reis doen ze verslag van de
leefomstandigheden en het onderwijs van de kinderen in diverse landen. In Europa’s grootste
speeltuin is er maandelijks een
speciaal Unicefweekend. Dan

wordt de busreis gevolgd en krijgen bezoekers de kans op een
speelse manier kennis te maken
met het goede werk van Unicef.
Doel van Linnaeushof is om zo
veel mogelijk geld voor Unicef in
te zamelen.
Linnaeushof heeft ruim 350
speeltoestellen en attracties.
Voor kleine en grote, voor valide en minder valide kinderen.
Er zijn kabelbanen, een trampoline- en luchtkussencentrum,
waterfietsen, motorskelters, funny-wheels, hobbelfietsen, minigolfbanen en een superglijbaan.
Spectaculair zijn het elf meter
hoge Piratennest, de negen meter hoge Toffe Toren, het Pioniersdorp en waterspeeltuin De
Oase. De grootste speeltuin van
Europa is behalve een ideaal familiepark ook een geschikte locatie voor verjaardagspartijtjes,
groeps- en schoolreizen en bedrijfsuitjes. Linnaeushof besteedt
veel zorg aan de veiligheid. Getraind personeel let op de kinderen. Linnaeushof, Rijksstraatweg
4, Bennebroek. Zie ook www.
linnaeushof.nl.

Splendid met DJ Jean
IJmuiden - Op 23 april organiseert JL Productions in samenwerking met het Witte Theater
het dance event Splendid. Deze avond staat volledig in het teken van de muziekstijlen house,
electro en club. Deze stijlen muziek worden gebracht door DJ
Jean (foto), Jefferson le Freak
& Mitch, Why2k, Mike Tierra
en MC Ambush (die optredens
heeft met onder andere David
Guetta). Ook is er deze avond
een geweldige lichtshow en
wordt er vanaf het podium flink
uitgepakt.
Er komen twee meisjes uit de
clip van DJ Jean foto’s maken
van de dansers en ook met het
publiek op de foto gaan. Een
filmploeg zal dit spektakel vastleggen en mogelijk komt dit dan
in de promofilm van de volgende editie. Zie ook www.jl-productions.nl. Slendid is zaterdag
23 april van 22.00 tot 04.00 uur
in het Witte Theater in IJmuiden.

Kaarten kosten in de voorverkoop 13 euro en zijn verkrijgbaar
bij het Witte Theater, telefoon
0255-521972, via JL Productions
of bij Free Record Shop. Kaarten
kosten aan de deur 16 euro.

Loopbaancoach,
dat werkt

Steek van Wal: droom
van een breiwerkplaats
IJmuiden - Met de nieuwe breiwerkplaats en internetwinkel
Steek van Wal hebben de drie
vriendinnen Hannie de Man, Lilian van Gulick en Rita Diependaal niet alleen zichzelf maar
ook duizenden hobbyisten in de
regio blij gemaakt.
De drie vriendinnen zijn vakvrouwen op handwerkgebied
en hadden ooit als gezamenlijke droom een wolwinkel te beginnen. Steek van Wal is dan
ook een droom van een werkplaats geworden: ruim, licht en
goed voorzien. Door in zee te
gaan met de garens van DropsDesign hebben zij meteen een
enorme markt aangeboord. Op
www.garnstudio.com staan duizenden brei- en haakpatronen.
Steek van Wal levert niet alleen
garens van Drops Design uit
Scandinavië, maar ook de mooie
Phildar garens uit Frankrijk en
Rico katoenen garens uit Duitsland. Bij Steek van Wal kun je via
internet bestellen, de materialen
zijn dan binnen enkele dagen bij
de klant. Veel klanten hebben
echter een voorkeur om langs
te komen in de breiwerkplaats,
zodat zij de kleuren en materialen beter kunnen beoordelen. En
daar is bij Steek van Wal alle gelegenheid voor.
Aan de grote vierkante tafel
schuif je gemakkelijk aan om
patroonbladen door te kijken,
garens uit te kiezen of een patroonprobleem op te lossen. En
dan komt de hulp van de dames goed van pas. Zij nemen alle tijd voor hun klanten en het
kopje thee of koffie met wat lekkers erbij is nu al een goede ge-

woonte. Langs de wanden staan
grote kasten vol inspirerende en
kleurrijke garens in diverse soorten van goede kwaliteit en heel
betaalbaar. Ook zijn er diverse
voorbeelden te zien van wat je
kunt maken met al dat moois.
Breien en haken is weer helemaal in, dat zie je aan de toename van handwerktijdschriften,
beurzen en nieuwe materialen.
Zo hebben de printgarens (veel
kleur in één bolletje) het sokken
breien leuk gemaakt en zijn er
netgarens waarmee je heel eenvoudig ingewikkelde sjaals kunt
breien. Jonge mensen hebben
het wildbreien ontdekt en kleden
stad en land aan met ‘wilde breisels’. Zie hiervoor het boek van
Francien Oomen.
Steek van Wal is gelegen in het
havengebied van IJmuiden op
de eerste verdieping van een bedrijfspand. Er is geen lift, maar
op verzoek komt Steek van Wal
graag bij wooncentra, op jaarmarkten en bij speciale evenementen. En natuurlijk is alles te
bestellen via de website.
U vindt Steek van Wal zondag,
eerste paasdag, ook op de Lammetjesdag bij de Koningshoeve in Spaarndam, van 11.00 tot
16.00 uur, met veel katoenen garens en een leuke workshop voor
kinderen. Op 7 mei zijn ze met
babywolletjes op de babykraammarkt in de centrale bibliotheek
in IJmuiden.
En natuurlijk vindt u ze op www.
steekvanwal.nl. Elke vrijdagmiddag en zaterdagmiddag is Steek
van Wal aan de Industriestraat Han van Kleef
60e geopend van 13.00 tot 17.00 www.loopbaanbegeleidingijmond.nl
uur.

G-Star Event bij Patrick
van Keulen Casual/jeans
IJmuiden - Deze week staat de
Arc-pant van G-star in de spotlights bij Patrick van Keulen aan
de Lange Nieuwstraat 787.
Elke klant die in deze week een
Arc-pant (jeans) past, krijgt een
leuk cadeautje. Tevens staat er
op Goede Vrijdag en paaszaterdag een gigantische Raw Defender voor de deur bij Patrick

In een organisatie krijg je in je
eentje vrijwel niets voor elkaar.
Altijd is er wel een collega die
je nodig hebt voor een bijdrage.
Het maakt niets uit of je manager
bent of medewerker: je bent afhankelijk van samenwerking met
anderen. En dat is ook de bedoeling! Want we zijn gaan samenwerken in organisaties om elkaar
aan te vullen met ideeën, kennis en ervaring. Door onze specialiteiten te combineren kunnen we meer bereiken dan ieder van ons alleen kan. Een eis
in veel functies is dan ook: “Moet
kunnen samenwerken in een divers team”. Of: “Moet beschikken over goede communicatieve
vaardigheden”. Maar in de meeste organisaties bestaat onvrede over de kwaliteit van de samenwerking. Medewerkers spreken over ‘muren tussen afdelingen” of over leidinggevenden die
“het werkoverleg hebben afgeschaft”. En managers klagen over
medewerkers “die hun mond niet
opendoen”. Iedereen kent de gevolgen hiervan: irritaties, een gespannen werksfeer, projecten die
het budget en de planning niet
halen, en klanten die niet helemaal tevreden zijn. Als de schade de pan uit rijst wordt er soms
gereorganiseerd. Een medewerker of manager wordt verplaatst.
Soms helpt dit even, maar later
blijkt dat de cultuur van de organisatie niet veranderd is, en dat
de kwaliteit van de samenwerking onbevredigend blijft. Wat te
doen? Om dat te ontdekken is
het nodig om met collega’s te kijken naar de methode van overleggen en samenwerken die gehanteerd wordt. Niet theoretisch,
maar aan de hand van hele praktische vraagstukken. Vaak zijn
mensen zich helemaal niet bewust van die methode, terwijl ze
wel veel invloed heeft op de resultaten. Wanneer het gezamenlijk inzicht groeit wordt ook duidelijk wat nodig is voor verbetering. Bent u leidinggevende en
wilt u deze aanpak ervaren? Kom
dan naar onze gratis demo-bijeenkomst op 26 mei. Meer info
en aanmelding via de website.

van Keulen. Zaterdag lopen er
drie G-Star-meiden rond met flyers. Als klap op de vuurpijl is er
nog een fotowedstrijd. Degene
die de leukste foto maakt bij de
Raw Defender en inlevert bij Patrick van Keulen, maakt kans dat
zijn/haar foto in de etalage komt
te hangen en krijgt dan een extra cadeau!
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Gemeenteraad stelt
Visie op Velsen 2025 vast
‘Kennisrijk Werken in Velsen’
– dat is de visie die de gemeenteraad met grote meerderheid
koos tijdens de raadsvergadering van 14 april 2011. Zij kregen
vier mogelijke visies voorgelegd.
Hiermee stelt de gemeenteraad
de Visie op Velsen 2025 vast.
De Visie op Velsen 2025 is leidend
voor het gemeentelijk beleid voor de
komende jaren. De vier visies die de
raad waren voorgelegd zijn: In Velsen wil je wonen, Dynamisch werken in Velsen, Kennisrijk werken in
Velsen en Actief en avontuurlijk in
Velsen.
De nadruk in de visie ‘Kennisrijk
werken in Velsen’ ligt op werken en
ondernemen binnen de kennisrijke industrie, zowel de doorontwikkelde huidige industrieën als nieuwe initiatieven en kenniscentra op
deze terreinen. Innovatie en kennisverspreiding spelen een grote rol.
Belangrijk is de ontwikkeling van
IJmuiden tot een stad met een metropool karakter, aantrekkelijk als
dynamische haven en avontuurlijke
kustplaats.
Verder zijn behoud van het huidige karakter van de andere kernen,
behoud van de groene gebieden en
aandacht voor sociale cohesie belangrijke punten.
De bevolking is gegroeid en is anders van samenstelling. Werken,
ondernemen, mobiliteit, ruimtege-

bruik en onderwijs zijn belangrijke thema’s. Hieruit volgen thema’s
als wonen en samenleven (met name IJmuiden), toerisme en recreatie, sport, kunst en cultuur. Versterking van de bestuurskracht door samenwerking en mogelijk fusie is een
streven. De rol van de gemeente is
die van faciliteerder: de gemeente
brengt partijen bijeen, legt relaties
en verbindingen, initieert overleggen en zet zich in voor nauwe regionale samenwerking.
Op 8 september 2010 werd het traject Visie op Velsen 2025 gestart.
Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn gedurende
de analyse- en de ontwerpfase interactief bij het traject betrokken geweest. De tussentijdse uitkomsten
zijn telkens naar hen teruggekoppeld. Ook is gebruik gemaakt van het
burgerpanel. Tijdens dit hele traject werden er twee kunstprojecten
uitgevoerd, één met leerlingen van
de basisscholen in de gemeente en
één met ouderen in combinatie met
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
De opbrengsten van deze projecten – een filmpresentatie met tekeningen van basisschoolleerlingen
en een fotoboek met interviews tussen ouderen en leerlingen voortgezet onderwijs – geven inzicht wat
de volwassenen van 2025 nu, 14 jaar
voor die tijd, belangrijk vinden.

Nationale en religieuze feestdagen

Stadhuis aantal dagen
dicht in april, mei en juni
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen, zowel religieuze als nationale. Het stadhuis is
in deze maanden een aantal dagen gesloten.
In april is het stadhuis dicht op vrijdag 22 april (Goede Vrijdag) en
maandag 25 april (Tweede Paasdag).

In mei is het stadhuis dicht op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en
vrijdag 6 mei (verplichte vrije dag).
In juni is het stadhuis dicht op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag),
vrijdag 3 juni (verplichte vrije dag)
en maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag)

Nieuwe huisstijl Velsen
Deze infopagina is opgemaakt
in de nieuwe huisstijl. Deze is in
de week van 18 april geïntroduceerd. Kenmerken zijn herkenbaarheid en efficiëntie. De huidige huisstijl van de gemeente
sloot niet meer aan bij de eisen
van de (digitale) tijd.
De hele gemeentelijke organisatie
werkt aan een betere en klantgerichte dienstverlening voor haar inwoners. Een goed moment om ook
te kijken naar de vormgeving van de
‘uitingen’.
De gemeente wil eenduidig en herkenbaar zijn. Daar moet de nieuwe
huisstijl aan bijdragen. Daarnaast
wordt gewerkt aan een andere stijl
van werken en denken in de organisatie. Er is dus ook sprake van een
kwaliteitsslag als het gaat om de in-

houd van brieven en brochures. Het
gemeentebestuur heeft haar kijk op
de toekomst verwoord in de Visie op
Velsen 2025 en wil deze ambities
met de nieuwe huisstijl bekrachtigen. Daarbij is de historie, overigens op verzoek van de ambtenaren
zelf, niet vergeten. Bureau Koeweiden Postma, de ontwerpers van het
nieuwe logo, heeft de historie wel
moderne draai gegeven.
Tot slot levert de standaardisering
van de nieuwe huisstijl een efficiëntieslag op. Veel materiaal kan voortaan in eigen beheer worden geproduceerd. De huidige huisstijl wordt
stap voor stap vervangen. Zo worden de materialen als briefpapier,
brochures en dergelijke gewoon ‘opgebruikt’. De verwachting is dat aan
het eind van dit jaar de nieuwe huisstijl helemaal is doorgevoerd.

Verkeersexamens gestart
Donderdag 14 april zijn de landelijke verkeersexamens weer van
start gegaan. De komende twee
weken zullen scholieren uit alle groepen 7 van de Velsense basisscholen zich ook storten op de
verkeersexamens.
De afgelopen dagen is er al flink geoefend op de routes. Maandag 18 en
woensdag 20 april zijn de fietsexamens in IJmuiden, Driehuis, Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Donderdag 21 en woensdag 27 april is het
de beurt aan Velserbroek en Santpoort.
De examens worden georganiseerd
door vrijwilligers samen met de gemeente Velsen. De route die wordt
gereden is ongeveer 6,5 km lang en
bevat elementen die kinderen in de
dagelijkse praktijk op de fiets tegenkomen. De kinderen worden op diverse punten langs de route beoordeeld door ouders van de deelnemende scholen. Met de resultaten
kunnen de leerkrachten en de ouders extra aandacht besteden aan de
zwakke punten in het rijgedrag.
Kinderen hebben veel baat bij verkeerservaring; het komt hun verkeersveiligheid zeer ten goede. Het

is vooral een taak van de ouders de
kinderen daarin te steunen. Heel
veel (samen) oefenen op de fiets is
de beste methode. Daardoor kunnen kinderen uiteindelijk verantwoord zelfstandig op pad. De dagelijkse gang naar school kan daarom
het best zo jong en zo veel mogelijk
op de fiets plaatsvinden – niet op de
achterbank van de auto.
De opzet van het verkeersexamen is
in overeenstemming met de handleiding van Veilig Verkeer Nederland. (foto: Reinder Weidijk)
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De eerste stadslezing samengevat

Onbeholpen samenleving
Burgers zijn tevreden over hun
leven, maar ontevreden over de
samenleving. Zij willen best actief zijn, maar weten vaak niet
hoe. Er zijn oplossingen mogelijk
– burgers actief uitnodigen om
mee te doen, bijvoorbeeld. Hieronder een weergave van de problemen, de oorzaken en de mogelijke oplossingen.
Veel mensen hebben het gevoel dat
de samenleving niet van hen is; zij
zijn tevreden over hun eigen leven,
maar niet over de samenleving. Die
vinden ze hufterig of onherbergzaam.
Tegelijkertijd zijn er miljoenen burgers dagelijks actief en betrokken bij
de verbetering van hun leefomgeving.
Ongeveer een derde van de Nederlanders is actief als vrijwilliger en een
kwart is actief als mantelzorger.
De overheid probeert al jaren actief burgerschap te stimuleren om de
kloof tussen burger en bestuur kleiner te maken. In de praktijk blijkt dit
niet zo te werken. Veel mensen hebben niet alleen het gevoel dat de samenleving niet van hen is, maar ook
dat zij geen enkele invloed hebben
op de koers ervan. Dat verandert niet
door vrijwilligerswerk.
Uit onderzoek van o.a. mevrouw Tonkens blijkt dat burgers in drie groepen zijn in te delen: in zorgzamen,
argwanenden en praters. Zorgzamen
zijn praktisch en willen graag handelen; argwanenden zijn niet sociaal of politiek actief en willen graag
met rust gelaten worden, en praters
menen dat praten over verschillen
of hufterig gedrag tot een oplossing
kan leiden. Helaas vinden de argwanenden en zorgzamen dat vaak niet.
Zij zijn niet zo goed gebekt en winnen
vaak niet op argumenten. Met andere woorden: burgers zijn niet lui of
kwaadwillend, maar wel onhandig,
verlegen, afwachtend en soms lomp.
Al met al: onbeholpen. Zorgzamen en
argwanenden willen best iets doen
maar weten vaak niet hoe. Praters
willen vooral overleggen en zijn snel
teleurgesteld of boos als anderen hun
passie daarvoor niet delen.
Het politiek wantrouwen en de kloof
tussen sociaal en politiek activisme
worden volgens mevrouw Tonkens
door drie factoren veroorzaakt. In de
eerste plaats is het publieke vertrouwen dat mensen iets ‘voor anderen’
doen sterk gedaald in de afgelopen

decennia. In de tweede plaats missen
veel mensen de verbinding tussen
grote maatschappelijke processen als
globalisering en hun eigen dagelijks
leven – het verband tussen ‘daar’ en
‘hier’. En in de derde plaats is de bureaucratie een grote ergernis, waardoor mensen zich van de politiek afkeren.
Oplossingen zijn er wel. Mevrouw
Tonkens zag er meerdere, waaronder de versterking van het burgerschap, vermindering van bureaucratie en het makkelijker maken van invloed en zeggenschap. Versterking
van burgerschap, oftewel deelnemen aan de maatschappij, is een ambacht dat je kunt leren; het moet beter geleerd en (uit)geoefend worden,
op school en daarbuiten. Vermindering van de bureaucratische overlast kan worden bereikt door meer
regels te stellen en minder verantwoording te eisen. De overheid moet
wel zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de controle. Makkelijker
maken van invloed en zeggenschap. Mensen worden vooral actief
als ze daarvoor gevraagd worden. En
meedoen aan een burgerforum wordt
interessanter als dat ook tot actie kan
overgaan.
Mevrouw Tonkens sloot haar toespraak af door het vertrouwen uit te
spreken in de vormgeving van ambachtelijk burgerschap in Velsen,
met zijn rijke traditie van de handen
uit de mouwen steken en de zeer diverse bewoners.
Samenvatting van de eerste Velsense lezing door Prof. Dr. E. Tonkens. Gehouden op donderdag 7
april 2011 in het stadhuis van Velsen.

Weekmarkt Velsen-Noord
Na een jaar heeft de weekmarkt
haar bestaansrecht bewezen. De
inwoners van Velsen-Noord maken op dinsdag graag een rondje
over de markt, maar ook werknemers uit de directe omgeving zijn
er tijdens hun lunchwandeling te
vinden.
Dat de weekmarkt er gekomen is, is
te danken aan een initiatief van een
ondernemer uit Velsen-Noord: Fred
van Zijl. Samen met de voorzitter van
de winkeliersvereniging, Leo Aardenburg, heeft hij er de schouders
onder gezet om van de weekmarkt

een succes te maken. De marktkooplieden lieten het eenjarig bestaan
niet ongemerkt voorbij gaan. Zij organiseerden een leuke actie: tegen
inlevering van een bon uit de krant
kon een tas gevuld met producten
van de markt worden gewonnen.
De markt in Velsen-Noord is elke
dinsdag van 10.00 – 16.00 uur op de
Wijkerstraatweg. Bezoekers kunnen
er terecht voor verse groenten, fruit,
brood, kaas, noten, verse kip en zoetwaren, of een bezoekje aan de fietsreparatiebus.. (foto: Gemeente Velsen)

Brochure geeft uitleg

Paarden in de buurt
In Velsen wonen veel paardenliefhebbers. Je komt dan ook op
vele plaatsen paarden tegen. Om
de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers zo veel mogelijk te
waarborgen, heeft de gemeente vele ruiterpaden aangelegd en
regels opgesteld.
Paarden die buiten rijden moeten
op de ruiterpaden lopen of – als er
geen ruiterpad is – op de openbare weg. Ze mogen niet op de stoep of
op het fietspad lopen, of in het openbare groen. Helaas houden niet alle ruiters zich aan deze regels. Velen
maken ten onrechte gebruik van het
openbaar groen, waardoor veel schade wordt aangericht.
Om de overlast te beperken is het
van groot belang dat ruiters gebruik
(blijven) maken van de ruiterpaden.

Deze worden door de gemeente onderhouden. Als ruiters zich niet aan
de regels houden, zijn zij in overtreding en kan de politie optreden. Wie
met paarden in parken wil rijden,
heeft een ruiterbewijs nodig.
De gemeente doet een dringend beroep op alle ruiters in Velsen om met
hun paarden gebruik te maken van
de ruiterpaden en geen andere routes te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om erop
toe te zien dat Velsen voor iedereen
een fijne gemeente is om te verblijven en niet alleen voor paardenliefhebbers. De regels staan genoemd in
de brochure: ‘Paarden in Velsen, veilig op pad!’ De brochure is te krijgen
bij alle maneges en paardenhouderijen in Velsen en op het stadhuis in
IJmuiden.
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Team is bevoegd om te bekeuren

Veiligheid en gezelligheid

Toezicht en Handhaving

Vrijmarkten
Koninginnedag 2011

Wie fietst op de stoep? Wie laat
zijn hond los lopen of ruimt de
uitwerpselen van het dier niet
op? Toezichthouders en handhavers van de gemeente Velsen letten er, samen met de politie, op
dat de burgers zich aan de plaatselijke regels houden. Zij hebben
een aantal bevoegdheden; die
staan hieronder.
Leden van het team Toezicht en
Handhaving van de gemeente Velsen – de vroegere stadswachten –
mogen burgers van Velsen niet alleen aanspreken op hun gedrag,
maar ook aanhouden en een bekeuring geven. Zij hebben meer bevoegdheden dan de vroegere stadswachten; daar vergissen inwoners
van Velsen zich nog wel eens in. Zij
spreken burgers aan op de regels die
staan in de Algemeen Plaatselijke
Verordeningen – zeg maar: de lokale wet.

Aanspreken betekent: wijzen op de
regels, bijvoorbeeld dat alle honden in
de gemeente aan de lijn moeten lopen.
Een bekeuring aanzeggen en uitdelen mogen zij ook. Als een lid van het
team u aanspreekt met die mededeling, kunt u ervan uitgaan dat zij daartoe bevoegd zijn. Tot slot mogen zij
ook burgers staande houden, oftewel
vragen naar hun identiteitsgegevens.
Iedere burger boven de 14 jaar moet
zich desgevraagd kunnen legitimeren.
Wie geen identificatie kan laten zien,
kan daar op zich al een bekeuring voor
krijgen en worden aangehouden. Dat
betekent dat die persoon wordt overgebracht naar het politiebureau.
De leden van het team Toezicht en
Handhaving werken vaak in tweetallen en zijn herkenbaar aan hun uniform. Ze werken soms ook in burger;
in dat geval zullen zij zich altijd legitimeren als zij iemand aanspreken. Ze
werken nauw samen met de politie.

Bij Koninginnedag horen vrijmarkten – ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen hun spulletjes aan. De gemeente stelt daar
een aantal voorwaarden aan
om ervoor te zorgen dat er geen
brandgevaarlijke en onveilige
situaties ontstaan en dat ook
de hulpdiensten goed hun werk
kunnen doen.

De voorwaarden zijn na te lezen op
www.velsen.nl en op de mededelingenpagina elders in deze krant.

Ook aan de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen
wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens
Koninginnedag is bedoeld voor kinderen en volwassenen en niet bestemd voor commerciële doeleinden. Daarom heeft de gemeente een
aantal voorwaarden opgesteld, zodat de vrijmarkt voor iedereen een
leuke belevenis wordt.

Nieuwe dienstregeling: Minder bussen op zondag
Met ingang van zondag 1 mei
worden in de gebieden Haarlem-IJmond de dienstregelingen
voor de bussen aangepast. Er rijden voortaan op zondag minder
bussen; er maken te weinig reizigers gebruik van. Enkele lijnen
komen geheel te vervallen.

De lijnen die in onze regio niet meer
rijden op zondag zijn:
• lijn 77 (Beverwijk NS – Velsen
Noord)
• lijn 81 op het gedeelte tussen Haarlem NS en Santpoort Zuid.

Een overzicht van alle wijzigingen
per lijn is te vinden op de website
van Connexxion: www.connexxion.
nl (onder het kopje Nieuws) of via
de Klantenservice van Connexxion,
telefoon 0900-266 63 99 (lokaal tarief ), op werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 19.00 uur.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage
van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond
van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:

Deze aanpassingen zijn het gevolg
van bezuinigingen op openbaar vervoer. De provincie Noord-Holland
heeft gekozen voor de aanpassing
van de busdienstregeling op zondag,
omdat er op deze dag gemiddeld het
minste aantal reizigers van de bus
gebruik maken.

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 21 april 2011
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak
maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de
bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag
van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht
voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en
procedures.
Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden,
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens
t/m het hoofdriool).
Wat te doen bij een verstopping?
Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
Colofon: Stafafdeling
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/ www.velsen.nl
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/ www.velsen.nl
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Velsen, 21 april 2011

MEDEDELINGEN
MEDEDELINGEN

rstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen.
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
- Informatie over schuldhulpverlening
uiten kantooruren
en in het in
weekend
kan dit via
de politie
matet/m
vrij 09.00 -Inburgering,
12.00 uur. Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
- Bemiddeling bij -zorggerelateerde
woningtoewijzing en
verstopping
het gemeentelijk
riool
zit, de gemeente
bellen.
Informatie over schuldhulpverlening
p 0900-8844.
(uitsluitend
voor aanvragen
urgenties
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via Inloopspreekuur
de politie
ma t/m vrij 09.00
- 12.00 uur.bijzondere
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en
eer informatie vindt
u op de website: www.velsen.nl
bijstand en - gewezen
- zelfstandigen):
op 0900-8844.
Inloopspreekuur
(uitsluitend voor aanvragen bijzondere
urgenties
ma t/m vrij 09.00 -bijstand
12.00 uur
Brandweer Kennemerland, post Velsen
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl
en - gewezen - zelfstandigen):
einUnie
De brandweer Velsen
is per 1 juli
2008 opgegaan
in de
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
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Kennemerland,
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wordt prioriteit gelegd bij personen die urgent zijn, die
 het vernieuwen en vergroten van een
 erker (11/04/2011)
hun woning moeten verlaten wegens herstructurering
u ook raadplegen op de website van de gemeente




or vragen over:
of een indicatie hebben voor een zorg-
op aangepast
Velsen (www.velsen.nl).
w11.000270
Kaarweg ong. en Loggerstraat ong
penbare orde en veiligheid, brandweer en rampenappartement. De bestaande verordening maakt het
IJmuiden
estrijding, regionale
samenwerking,
niet mogelijk het inkomen van de woningzoekende te
Hebt u nog
vragen, dan wettelijke
kunt u bellen met afdeling
het plaatsen van hekwerken tbv
 
aken, algemene
zaken, communicatie,
personeel
toetsen. Dit wordt nu vastgelegd in artikel 7.
Belastingen
en Invordering,
telefoonen
(0255) 567 322.
 afsluiten kadeterrein (11/04/2011)





rganisatie, burgerzaken, informatiebeleid en autow11.000269
Hugaardskamp 6 Velserbroek


 van

matisering, facilitaire
zaken, Geo-informatie,
Normalisatie
het
woonwagenbeleid
VERKEERSMAATREGEL
het vergroten van een woning met een



ubliekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Het toewijzen van standplaatsen voor woonwagens is
uitbouw (11/04/2011)
ranc Weerwind.
op dit moment geregeld in de Toewijzingsverordening
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een
w11.000280
Van Dalenlaan 17 Santpoort-Zuid
Koninginnedag
is het gebruikelijk2007.
dat inDeze
de verordening
3. Plaatsen mogen ingenomenhet
worden
vanafvan de 1ste verdieping
Woonwagenstandplaatsen
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Tijdens
te leggen
vergroten
or vragen over:
gemeente Velsen
gehouden.
meter vanaf de openbare weg.
gaatvrijmarkten
uit van hetworden
afstammingsbeginsel.
Personen5die
voor het volgende perceel:
van een woning (12/04/2011)
uimtelijke ordening, omgevings- en coördinatieGelet op de brandveiligheid
en de belangen van en leden van
4. Verkoop
vanaf
de rijbaan is Grote
niet toegestaan.
wonen in een woonwagencentrum
hun
w11.000279
Hout of Koningsweg 32 Velsenergunningen,Dotterbloem
economische51,
zaken,
sociale zaken,
onder-nemers familie
die hunkomen
winkelsalswillen
openen,
heeft
5. Aan
eersten
voor een
standplaats
in de voorzijde van de ingenomen
te Velserbroek
Noord plaats dient
rbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
het college vanaanmerking.
Burgemeester
Wethouders
voormet de
altijd voldoende ruimte (minimaal
3,5 meter)
vrijboom
Dit en
principe
is strijdig
het kappen
van een
Winkelcentrum,
Grote Buitendijk,
Grote Hout kunt u
de vrijmarktenHuisvestingswet
in IJmuiden en Velserbroek
eenmet
aante blijven voor het doorlaten(12/04/2011)
van politie, branden is in strijd
het beleid om
Mogelijkheid
van bezwaar:
cht wenden tot
wethouder Arjen
Verkaikingevolge de Algemene
tal voorwaarden
opgesteld. In anderegelijk
dorpskernen
woonwagenbewoners
te stellen aan andereweer en ambulance.
Belanghebbenden
kunnen
wet
w11.000278
Kruidbergerweg 59 Santpoort-Noord
nderwijs, sport,
recreatie enbinnen
toerisme,
zijn
ook toegestaan
mits dezelfde
voor6. In verband met de brandveiligheid
mogen
inwoners
van de gemeente.
De specifieke
verordening
bestuursrecht
een jeugdbeleid,
termijn van 6 weken
navrijmarkten
de
het kappen
vangeen
een boom
olksgezondheid,
vervoer
waarden in acht
genomen
worden.InOp
manier
goederen, dozen e.d. tegen gevels,
voor deuren
wordt
ingetrokken.
de deze
artikelen
10 en 11 van de
dag openbaar
waarop het
besluitenisprojecten
bekend gemaakt, schriftelijk
(12/04/2011)
ustvisie, Nieuw
Helmduin,
Rooswijk
kunt u zich
hoopt
de gemeente
Velsen dat alle inwoners
en/of
neergezet.
Huisvestingsverordening
wordtenbepaald, dat voor
eenop brandkranen
(Postbus
465, 1970
AL IJmuiden)
dan wel langs
elektrow11.000277worden
Wolff
en Dekenlaan 1 A Driehuis
enden tot wethouder
Annette
Baerveldt
ondernemers veel
plezier beleven
aan devoor
vrijmarkten.
7. een
Eventuele materialen die over
weg worden
huurstandplaats
evenals
een huurwoning,
nische weg
(elektronisch
formulier op www.velsen.nl;
hetde
slopen
van een dienstwoning
nanciën, belastingen,
verkeer
en vervoer,met
openbare
hoogte van minihuisvestingsvergunning nodig is. Iedere inwoneropgehangen, dienen op een(12/04/2011)
werkt alleen
in combinatie
inloggen via DigiD)
erken en project
Oud-IJmuiden
kunt u zich wenden
IJmuiden en
Velserbroek
is deinschrijven
vrijmarkt als woningzoekende,
maal 4,2 meter
te worden gespannen.
van
Velsen kan zich
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bijIn
het
w11.000276
Stelling 40 Velsen-Zuid
ot wethoudercollege
Ronaldvan
Vennik
opmaar
de volgende
locaties:
Commerciële verkoop door vervangen
detailhandelaren
is
ook als standplaatszoekende.
Toewijzing9.van
Burgemeester en Wethouders vantoegestaan
Velsen.
oude woonark
voor een
onen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening,
IJmuiden (zoals
aangegeven op
kaartje)
gebruikte
artikelen
huurwoningen
enhet
standplaatsen
vindt plaats opverboden. Alleen verkoop van
nieuwe
(12/04/2011)
okale seniorenagenda,
handhaving en toezicht en
- Plein 1945 volgorde van inschrijving.
door particulieren
is toegestaan.
Nadere informatie:
w11.000275
Kennemerstrand ong. IJmuiden
roject Velsen-Noord
kunt u zichkunt
wenden
tot bij de receptie- Op
de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf
10. Er mogen geen alcoholhoudende
drankenvan
ter het strand voor
Het verkeersbesluit
u inzien
Publieke
het gebruiken
ethouder Robert
te Beest stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
hoek Plein 1945
tot en met het gedeelte C&A)
verkoop worden aangeboden.
Dienstverlening,
BEKENDMAKING
evenement Turn up the beach
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
- Marktplein
11. Er mag niet worden gebakken
en gebraden door
(12/04/2011)
roen- en landschapsbeleid,
coördinatie mondiale
Velserbroek Burgemeester en wethouders respectievelijk de middel vanw11.000288
open vuur.
HUISVESTINGSVERORDENING
2011
Aletta Jacobsstraat 22 Velserbroek
ewustwording, kunst en cultuur, monumenten- In het voetgangersgebied
Er mogen geen tenten, partytenten,
kramen,
burgemeestervan
vanhet
de winkelcentrum
gemeente Velsen, ieder12.
voor
het vestigen
van een logeerhuis
eleid, dierenwelzijn
en project:
Blekersduinvan
kunt
u
Velserbroek
bouwwerken, afdakjes e.d. worden
geplaatst.
Burgemeester
en Wethouders
Velsen
maken
met
zover het hun/ zijn bevoegdheid betreft, maken met
(13/04/2011)
ch wenden tot
wethouder Wim
Westerman
13. Er mogen geen
vuurkorven,Wijkeroogstraat
BBQ’s of fakkelsong., Velsen-Noord
inachtneming
van artikel
139 van de Gemeentewet
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend
w11.000287
Deelname
een
onder
gebruikt.
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering
van aan
dat
zij/vrijmarkt
hij, gelet is
optoegestaan
het bepaalde
in afdeling 5.2 worden
van
het kappen van 3 bomen (13/04/2011)
deling wijkwethouders:
de volgende voorwaarden:
14. Er mogen geen
kansspelen Van
worden
14 april 2011 heeft besloten:
de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 6:2,
w11.000286
den gespeeld.
Vondellaan 7 Driehuis
Wethouder Verkaik:
IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
1. U dient geluidsoverlast
te de
vermijden.
Houdt
u
15. Iedere deelnemer dient na afloop
de overgeble- de Huisvestingsverordening
2011 vast te stellen;
tweede lid van
gewijzigde
Algemene
Plaatselijke
het kappen
van 7 bomen (13/04/2011)
riehuis
omwonenden
en winkeliers.
ven spullenw11.000285
mee te nemen en
de ingenomen
- de Huisvestingsverordening 2011 in werking terekening
laten met
Verordening
gemeente
Velsen 2009;
Torenstraat
11 Velsen-Zuid
Wethouder Baerveldt:
plaats schoon achterlaten. het oprichten van een berging met
treden Velserbroek
in de week volgend bekendmaking; 2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van
Wethouder Vennik:
Zee- endatum
Duinwijk;
IJmuiden-West
winkels,
horecazaken
en andere
bedrijven
die
16. Alle
en/of(13/04/2011)
brandweer
- per gelijke
de Huisvestingsverordening
2008
hebben/ heeft
besloten
de opsporingsambtenaren
in door de gemeente, politie
veranda
Wethouder Te Beest:
Santpoort-Noord; Velsen-Noord
een duidelijk
zichtbare
oranje poster hebben
worden
in te trekken;
dienst
van Natuurmonumenten
Noord-Holland gegeven aanwijzingen
w11.000284 moeten
P.C.direct
Hooftlaan
17 Driehuis
Wethouder Westerman:
Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
opgehangenMidden
met decategoriaal
tekst: “Op Koninginnedag
opgevolgd.
- per gelijke
datum de Toewijzingsverordening
onder voorwaarden aan te wijzen
het vergroten van de bestaande
hier geen vrijmarkt,
wij gaan open!”.
Woonwagenstandplaatsen Velsen 2007 in te trekken.
als toezichthouders
en te Winkeliers
belasten met het toezicht op
dakopbouw (13/04/2011)
en betrokkenen
kunnen van
dezede
poster
verkrijgen
in
Controle: Op de
vrijmarkt zullen
controles
de naleving
gewijzigde
Algemene
Plaatselijke
w11.000283
Rijksweg
134,gehouVelsen-Zuid
het stadhuisVerordening
bij de receptiebalie
vanVelsen
het Klant
den worden met betrekking totmelding
de opgelegde
voor- gebruik
Inwerkingtreding
gemeente
2009.
brandveilig
Contact
waarden.
De Huisvestingsverordening 2011 treedt in werking
op Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
(13/04/2011)
1 mei 2011.

















Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
Colofon: Stafafdeling
Communicatie,
telefoon 0255-567200
info@velsen.nl
/ www.velsen.nl
info@velsen.nl
/ www.velsen.nl
Velsen,
21 april 2011
Velsen, 21 april 2011

MEDEDELINGEN
MEDEDELINGEN

rstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen.
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
- Informatie over schuldhulpverlening
uiten kantooruren
en in het weekend
kan dit via de politie
ma t/m vrij 09.00liggen
- 12.00 gedurende
uur.
- Bemiddeling
bijw11.000166
zorggerelateerde woningtoewijzing
en
zes weken voor eenieder ter
inzage
De Zeiler 90 Velserbroek,
Velserbroek
w11.000282
Zadelmakerstraat
44 Velserbroek
p 0900-8844.
(uitsluitend
voor Vergunningen
aanvragen bijzondere
urgenties
de afdeling
en Uitvoering: van
het vergroten van de 2e verdieping
het legaliseren van reclame Inloopspreekuur bij
eer informatie vindt u op de website:
www.velsen.nl
bijstand en - gewezen
- zelfstandigen):
26 april
tot 7 juni 2011.
(13/04/2011)
van een woning (12/04/2011)
Brandweer Kennemerland,
w11.000281
Lindenstraat 33 IJmuiden ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
w11.000169post Velsen
Van Dalenlaan ong. Santpoort-Zuid
einUnie
De brandweer
deeen wilg (12/04/2011)
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder
schrif- Velsen is per 1 juli 2008
het kappen van een boom
hetopgegaan
kappen in
van
or meldingen en vragen over het ophalen
van huishoudelijk
Voor bemiddelingtelijke
in werkofen
voor het aanvragen
van indienen of Veiligheidsregio
Kennemerland,
Brandweer
mondelinge
zienswijze
kenbaar
(13/04/2011)
w11.000178 onderdeel
Rijksweg
136 Velsen-Zuid
val en grofvuil of
vragen over straatreiniging
en het schoonhet levensonderhoud
kunt en
u terecht
maken
bij Burgemeester
Wethouders vanKennemerland.
Velsen,
w11.000290
Duin en Kruidbergerweg
2 een uitkering voor
het kappen van 2 bomen (12/04/2011)
ouden van straatkolken.
bij het Werkpleinafdeling
te Beverwijk
van ma t/m vrij
Telefoon
23 24
Vergunningen
en van
Uitvoering, Postbus
465, (0255) 53w11.000194
herstel van metsel- en voegwerk
Charlotte de Bourbonlaan 27
eem dan contact op met de afdeling
Klantenservice
van
09.00aan- 12.00 uur.1970
Werkplein,
Kennemerhof
1 (hoek Dudokplein E-mail
AL IJmuiden
(bezoekadres
1 te adm.brandweer@velsen.nl Santpoort-Zuid
zijmuren
columbarium
en lood
einUnie, telefoon (0255) 566 166. Op
werkdagen
is de klantenZeestraat), Postbus
462, 1960Uw
AL Beverwijk,
E-mail
IJmuiden).
zienswijze dient voorzien te zijn
vanpreventie@velsen.nl
uw
brengen
aansluiting
dak (14/04/2011)
het kappen van 4 bomen (12/04/2011)
rvice bereikbaar
van 08.00 uur tot Narcissenstraat
17.00 uur. In het weekend
tel. (0251) 78 30 00,
fax (0251)
78 30de
01.Neem
(voor vragen overw11.000201
preventie)
naam
en adres,
datum,bijdeuwontwerpvergunning
w11.000289
18 Santpoort-Noord
Trawlerkade 33 en 35 IJmuiden
sloten. U kunt uw opmerkingen enhet
suggesties
ook doorgeven
bezoektot
een officieel
document
mee met daarop
uw heeft en de redenen
waarop
de zienswijze
betrekking
veranderen
van opslagruimte
het veranderen van 2 bedrijfsunits
a www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
burgerservicenummer
en een
geldig paspoort,
eenkenbaar
geldige maken van
Indienen
om voorlopige
van uw
zienswijze.
Voor het
een beroepschrift of een verzoek
behandelkamers (14/04/2011)
(18/04/2011)
inUnie is gevestigd
aan de Amsterdamseweg
10 in101 IJmuiden
identiteitskaart ofmondelinge
een geldige verblijfsvergunning.
voorziening
zienswijze kunt u contact opnemen
w11.000292
Waalstraat
w11.000213
Duin en Kruidbergerweg 89
lsen-Zuid. Op deze locatie is ook het
Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijkhet
om gebruiken
bij alle
met het afdeling Vergunning en Uitvoering, telefoon
hetafvalbrengstation
slopen van een pergola
van een weiland als
elsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation
KCC/WMO-loket(0255) 567 200.
rechtbanken in Nederland een beroepschrift
of een verzoek
(15/04/2011)
parkeerterrein
op 13 juni 2011
aandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag 66
vanDriehuisTelefoon (0255) 56 72 00
om voorlopige voorziening digitaal in
te dienen via
w11.000291
Van Lenneplaan
(14/04/2011)
.00 tot 15.00 uur.
Dagelijks telefonisch
bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
BESLUITEN
het kappen van 1 boom (15/04/2011)
w11.000214
Heidestraat ong. IJmuiden
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
Daarvoor moet u wel beschikken over
eenkappen
elektronische
het
van 4 coniferen
ociale Zaken VERLENGING BESLISTERMIJN
dagelijks tussen 09.00
en 16.00
handtekening
(DigiD). Kijk op genoemde
site voor de precieze
Op grond
vanuur.
de Algemene wet bestuursrecht
kan
(12/04/2011)
lefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Het loket is er voor:
voorwaarden.
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
w11.000216
Dokter de Grootlaan 3 Santpoortopende uitkeringen
en bijzondere
- WMO-voorzieningen
(voorzieningen
en verzending
hulp
Burgemeester
enbijstand:
Wethouders hebben op grond
gedurende
6 wekengehandicapten
na de dag van
van het
Noord
a t/m vrij 09.00van
- 12.00
uur 3.9. van de Wet algemene bepalingen
bij het huishouden)
artikel
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het plaatsen van een groendrager

omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
het college van Burgemeester en Wethouders van
(12/04/2011)
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
w11.000254
Dr. Kuyperlaan 28 Velsen-Zuid
SPRAAK MAKEN
VRIJMARKTelektronische
KONINGINNEDAG
2011 formulier op
zes weken:MET
weg
het plaatsen van 2 dakkapellen op
(elektronisch

URGEMEESTER EN WETHOUDERS
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
voor- en achtergevel (14/04/2011)
w11.000195
Schoener 15 Velserbroek
via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
w11.000260
Zandhoornbloem 7 Velserbroek
angstellenden kunnen op afspraak
bij de Burgemeester
het verhogen
van een bestaande
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenhet plaatsen
van een dakkapel aan de
 

Wethouders terecht om te praten
over een vooraf
rookgasafvoer
(08/03/2011)
rechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursvoorzijde (14/04/2011
ngekondigde kwestie.
DaarvoorSchoener
kunnen zij
w11.000196
17 zich
Velserbroek
recht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
 Een voorlopige

 bijvoorbeeld zijn dat de rechter het
efonisch of per e-mail wendenhet
totverhogen
het bestuursvan een bestaande
voorziening
kan
Verleende evenementenvergunning

retariaat, telefoon (0255) 56 72
00, e-mail: (08/03/2011)
rookgasafvoer
besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voorDe Burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel
o@velsen.nl
ziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook
2:17 AlgemenePlaatselijke Verordening voor het


UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSeen bezwaarschrift is ingediend.
organiseren
 van een evenement de volgende besluiten




or vragen over:
PROCEDURE – TER INZAGE
genomen (de datum van vergunningverlening is
penbare ordeONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
en veiligheid, brandweer en rampenBurgemeester en Wethouders van Velsen hebben de
tussen haakjes vermeld):
estrijding, regionale
samenwerking, wettelijke VAN GEEN
EN ONTWERPVERKLARING
volgende besluiten genomen (de datum van vergun

aken, algemene
zaken, communicatie, personeel en
BEDENKINGEN
ningverlening is tussen haakjes vermeld):
i11.002187
voor café Kennemerlaan 93 IJmuiden




rganisatie, burgerzaken, informatiebeleid en autokoninginnedagviering
op 30 april




 
matisering, facilitaire
zaken, en
Geo-informatie,
Burgemeester
Wethouders van Velsen maken ingeVerleende
2011, (12/04/2011).
omgevingsvergunningen
ubliekszakenvolge
kunt u
zich wenden
totde
burgemeester
paragraaf
3.3 van
Wet algemene bepalingen
w11.000069
Kriemhildestraat 3 Driehuis
i11.001689
centrale veld Burgemeester
ranc Weerwind.
omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de
het vergroten van de 2e verdieping
Rijkenspark Santpoort Zuid
Tijdens
dat in(15/04/2011)
de
3. Plaatsen mogen ingenomenmuziekfestival
worden vanaf Koninginnepop op
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat
zij Koninginnedag is het gebruikelijk
van een woning
or vragen over:
gemeente
vrijmarkten worden
gehouden.
5 meter vanaf de openbare weg.
het voornemen hebben een omgevingsvergunning
te Velsen
w11.000084
Loggerstraat
27 IJmuiden
30 april 2011 (12/04/2011).
uimtelijke ordening,
en coördinatieGelet op de brandveiligheid enhet
de vergroten
belangen van een bedrijfsgebouw
4. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
verlenenomgevingsvoor:
ergunningen, economische zaken, sociale zaken,
onder-nemers die hun winkels (12/04/2011)
willen openen, heeft
5. Aan de voorzijde
ingenomen plaats dient
Drankvan
en de
horeca
rbeidsmarktbeleid,
inburgering
en projecten nabij nr. 28 tehet college vanw11.000131
Burgemeester en
Wethouders voor
altijd voldoende
ruimte (minimaal
3,5grond
meter)van
vrijartikel 35 Dranki10.006576
Hofgeesterweg
Kruidbergerweg
12 Santpoort-Noord
De burgemeester
heeft op
e
Winkelcentrum, Grote Buitendijk,
Grote Hout kunt u
de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek
een
aante blijven voor
het doorlaten
van politie,
brandVelserbroek,
het vergroten
van
de 2 verdieping
en Horecawet
ontheffing
verleend
voor de onderstaancht wenden tot wethouder Arjen
Verkaik van een burgerwoning
tal voorwaarden opgesteld. In andere
het bouwen
van eendorpskernen
woning (11/04/2011) weer en ambulance.
de dag en locatie:
nderwijs, sport,
recreatie en toerisme,
jeugdbeleid,
ook toegestaanSurinamestraat
mits dezelfde voor6. In verband met de brandveiligheid mogen geen
i10.006994
Hofgeesterweg
nabij nr. 28 tezijn vrijmarkten
w11.000151
1 9000 Santpoortolksgezondheid, openbaar vervoer
en projecten
waarden in acht genomen worden.
Op deze manier
goederen, dozen
e.d. tegen gevels,
voor deuren
Velserbroek,
Noord
i11.002002
Bloemendaalsestraatweg
201
ustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk
kunt van
u zich
hoopt de gemeente Velsen dat alle
inwoners
eneen esdoorn en/of op brandkranen worden
neergezet.
het bouwen
een bijgebouw
het kappen
van
Santpoort-Zuid
enden tot wethouder Annette Baerveldt
ondernemers veel plezier beleven
aan de vrijmarkten.
7. Eventuele materialen die over
de weg worden
(11/04/2011)
koninginnedagviering
op 30 april 2011
nanciën, belastingen,
verkeer om
en vervoer,
openbare
hoogte van miniBeide aanvragen
omgevingsvergunning
hebben
w11.000157
Rembrandtlaan 36, IJmuiden opgehangen, dienen op een(13/04/2011).
erken en project
Oud-IJmuiden
kunt u zich
wenden het bouwen
In IJmuiden en Velserbroek ishet
degewijzigd
vrijmarktuitvoeren van eenmaal 4,2 meter te worden gespannen.
betrekking
op de volgende
activiteiten:
ot wethoudervan
Ronald
Vennik
toegestaan
op de volgende locaties:
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