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Opkomst lager dan vier jaar geleden

VVD nu grootste partij
Velsen - De PvdA is haar sta-
tus van grootste partij in Vel-
sen kwijtgeraakt aan de VVD. 
Tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen behaalden de li-
beralen zes zetels, een winst 
van één zetel. De PvdA ging 
van acht naar vijf zetels, net zo 
veel als Velsen Lokaal (twee 
zetels winst). De LGV en De-
mocraten 66 Velsen boekten 
ook winst en kwamen uit op 
vier zetels. Het CDA verloor 
één zetel en ging terug naar 
drie. Ook ChristenUnie moest 
een zetel inleveren.

,,Fantastisch!’’ Zo omschreef An-
dries Kouthoofd de winst van 
de VVD. Zijn partij werd in vijf-
tien van de 33 kiesdistricten de 
grootste partij. ,,Ik durf te bewe-
ren dat wij deze overwinning te 
danken hebben aan ons gede-
gen en solide beleid van de afge-
lopen jaren’’, aldus Kouthoofd.
,,Een verdubbeling van het aan-
tal zetels is natuurlijk hartstik-
ke goed’’, jubelde Annette Baer-
veldt van Democraten 66 Velsen. 
,,Normaal gesproken word je als 
bestuurspartij afgestraft, maar 
in ons geval is het tegenoverge-
stelde gebeurd. Ik zie dat als een 
beloning voor de resultaten die 
wij als collegepartij hebben ge-
boekt.’’ 

Marianne Vos van Velsen Lokaal 
was vooral blij met het herwon-
nen vertrouwen van de kiezer. 
,,Wij zijn beloond voor het har-
de werken in de afgelopen jaren. 
Wij hebben niet kunnen meelif-
ten op het succes van een lande-
lijke partij. Dit hebben we hele-
maal zelf gedaan en daar ben ik 
beretrots op.’’
De huidige coalitiepartijen PvdA, 
VVD, CDA en Democraten 66 Vel-
sen hebben voldoende zetels om 
nog vier jaar door te kunnen be-
sturen. Of het zo ver komt, moet 
de komende weken blijken. De 
collegeonderhandelingen wor-
den geleid door de VVD. Saillant 
detail is dat de VVD zich als een 
van de weinige partijen heeft uit-

gesproken voor een onderzoek 
naar een mogelijke fusie met  
Beverwijk en Heemskerk. Moge-
lijk wordt dat een belangrijk punt 
in de onderhandelingen.
Donderdagochtend werd duide-
lijk dat de oud-wethouders Floor 
Bal (LGV) en Gert-Jan van der 
Hulst (CDA) terugkeren in de 
raad. (Friso Huizinga)

Uitslag gemeenteraadsver-
kiezingen 2010: VVD 6 (+1), 
PvdA 5 (-3), Velsen Lokaal 5 
(+2), LGV 4 (+1), Democraten 
66 Velsen 4 (+2), CDA 3 (-1), 
GroenLinks 3 (+1), SP 2 (-2), 
ChristenUnie 1 (-1) en ZEN 0. 
Opkomst: 49,2 procent (2006: 
56,7 procent).

Drukte in stembureau 57
IJmuiden - ,,Moeten we weer 
met het potlood gaan stemmen?’’, 
vraagt een mevrouw verbaasd. 
,,Ja, dat is een hele stap terug’’, 
verzucht Marianne Vos, die hoofd 
is van stembureau nummer 57, 
wijksteunpunt Zeewijk. Samen 
met Eline, Bas Sr. en Bas Jr. zorgt 
ze ervoor dat het daar woensdag 
goed verloopt. Het wordt een lan-
ge dag voor ze: om 7.30 uur zaten 
ze al paraat en dat blijven ze tot 
21.00 uur. En dan zijn ze er nog 
niet, want dan moeten de stem-
men handmatig geteld worden. 
Omdat de stemcomputer fraude-
gevoelig bleek, wordt er dit jaar 
weer het potlood gehanteerd. 
,,Voor veel ouderen toch iets 
makkelijker’’, zegt Vos. ,,Je moest 
ze vaak helpen met de computer, 
omdat ze niet wisten welke knop 
ze moesten indrukken.’’ Het gaat 
goed in Zeewijk: rond 11.00 uur 
hebben er al meer dan 200 men-

sen gestemd. Het weer werkt ook 
wel mee, de zon schijnt uitbun-
dig. Hoewel, de senioren die in 
de flats boven het wijksteunpunt 
wonen, hoeven er de deur niet 
voor uit. ,,Dat is ideaal’’, beaamt 

een mevrouw achter haar rolator. 
Wat ze gaat stemmen? ,,Nummer 
2 van lijst 1. Ik heb altijd op de 
Partij van de Arbeid gestemd, de 
partij voor de werkende mensen’’, 
is het antwoord. (Carla Zwart)

Steekpartij nagespeeld
IJmuiden - Woensdag vond 
een uitgebreide reconstructie 
plaats in en rondom een wo-
ning in de Roerstraat, waar op 
22 mei vorig jaar een 31-jarige 
man uit Wijk aan Zee door een 
messteek om het leven kwam. 
De verdachte, een 40-jarige 
IJmuidenaar, en een aantal ge-
tuigen waren op verzoek van de 
advocaat van de verdachte bij 

de reconstructie aanwezig. De 
steekpartij vond plaats tijdens 
een ruzie over wiet. De ver-
dachte beroept zich op nood-
weer en zegt dat het slachtoffer 
in het mes gelopen is. De tien-
duizenden euro’s kostende re-
constructie moet duidelijk ma-
ken of de verdachte de waar-
heid spreekt. (Karin Dekkers, 
foto: Reinder Weidijk)

zondag 7 maart:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Velsen
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Grootbloemige viool
diverse kleuren - potmaat 9 cm 

draagtray à 6 stuks 3,29

NU 1,99
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mee met de NL 
Doet op 20 maart.

Zie advertentie elders
in deze krant.
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rondvaartboot Koninging Emma 
vanaf de Kop van de Haven. 
Tweede SkiTalent Cup bij 
SnowPlanet in Spaarnwoude. 
Programma start om 09.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bunkerrock 14. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Chinees Nationaal Circus. Aan-
vang 20.15 uur.
Cracking Up in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
21.00 uur.

Zondag 7 maart
Start collecteweek Reuma-
fonds. Tot en met 13 maart.
Lezing door dr. Hendrik over Le-
ven met angst in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Dag van de amateur-kunst-
beurs in het Kennemer Sport-
center, IJsbaanlaan 4 in Haarlem. 
Van 10.30 tot 17.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland Bo-
men in de lente. 11.00 tot 12.30 
uur. Start algemene begraaf-
plaats, Kleverlaan, Haarlem.
SwingStation op Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Velsen-Zuid. Aanvang 13.00 uur. 
Toegang gratis.
Lezing met beeldpresentatie. 
Thema: ‘Vernieuwend Denken’. 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Toegang 7,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Jeugdtheater, Peter 
Zegveld ‘Waarvoor is dat Knop-
je?’ Vanaf 5 jaar. Aanvang 14.30 
uur. Om 16.30 uur foyerconcert 
met Boules Bluesband.
Piano Quatre-Mains in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Themadienst Mag God bij je 
binnenkomen? in de Petrakerk, 
Spaarnestraat IJmuiden. Aan-
vang 17.00 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Toneelstuk 
‘Nu even wel’ en diner. Aanvang 
17.00 uur. Toegang 30,- incl. to-
neelstuk, 2-gangendiner en kof-
fie met klein dessert.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
The Gathering. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. 

Maandag 8 maart

Dinsdag 9 maart
 

Kledingactie voor de derde we-
reld bij peuterspeelzaal Hum-
pie Dumpie, Eenhoornstraat 171 
IJmuiden. Men kan kleding inle-
veren tussen 08.00 en 13.30 uur.
Papierinzameling voor Parnas-
siaschool in Santpoort. Contai-
ner staat op het grasveld bij de 
kerk Dinkgrevelaan en is ge-
opend van 16.00 tot 16.30 uur en 
van 18.30 tot 19.30 uur.
Alzheimer Café in de Centrale 
Bibliotheek, Dudokplein in IJmui-

den. Op het programma staat de 
vertoning van de film ‘Met mij is 
niks mis!’. Aanvang 19.30 uur.
Lezing bij Vereniging Santpoorts 
Belang in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Over hoe het is 
om te ontdekken dat je niet de 
baas bent in je eigen hoofd. Van 
20.00 tot 22.00 uur. 

Woensdag 10 maart

)pen dag bij PCB De Ark, Plat-
bodem 201 Velserbroek. Van 
09.00 tot 12.00 uur.
Workshop fantasiedieren ma-
ken, voor kinderen vanaf 8 jaar, 
op Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 7,50.
Papierinzameling voor Parnas-
siaschool in Santpoort. Contai-
ner staat op het grasveld bij de 
kerk Dinkgrevelaan en is ge-
opend van 18.30 tot 19.30 uur.
Pop Quiz in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.
Concert IJmuider Harmonie in 
Huis ter Hagen. Aanvang 19.30 
uur.
Informatieve avond over kin-
deren en rouw door Alice Loe-
ters persoonlijke uitvaartzorg in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. Van 19.30 tot 
21.30 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansclick 8. Ontmoet 
de choreografen van de toe-
komst. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 11 maart

Workshop Paastaart maken 
bij Pannenkoekenboerderij On-
der de Platanen in Velsen-Zuid. 
Workshop begint om 11.00 uur, 
ontvangst met koffie 10.30 uur.
De Kruiswegstaties van Aad 
de Haas in het Ontmoetingscen-
trum, Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 65 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,- 
inclusief koffie of thee. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Player’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Leona. 21.00 uur. Toegang 10,-. 
22.30 uur: Chapter January. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: 24.00-
04.00 uur: LOS! met dj Paullie 
& Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis.

Donderdag 4 maart

Informatieavond GBS Het An-
ker, Grote Buitendijk 48 in Vel-
serbroek. Aanvang 19.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Spannende toneelavond zorgt 
voor ontknoping moordmyste-
rie. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘The Milk of 
Sorrow’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: The Sheer en Jelle Pau-
lusma. 20.30 uur. Toegang 11,-
. 24.00-04.00 uur LOS! met dj 
Paullie & Co. Toegang 5,- van-
af 18 jaar. Voor studenten gratis. 
Café: The Hooch Poetry & Blues 
Tour. 22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 5 maart
Open huis Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12, Vel-
sen-Noord, van 10.30 tot 18.00 
uur. Info 0251-228286.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Bosuilen in de schemering. Van 
18.00 tot 19.30 uur. Start bij in-
gang Bleek en Berg in Bloe-
mendaal.
Voetbalquiz bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Informatieavond over de actie 
Samenloop voor Hoop in buurt-
centrum De Spil, Frans Hals-
straat 29 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Will van Kralingen en Peter 
Tuinman in ‘Amateurs!’. Aanvang 
20.15 uur.
La Rosa in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘The Milk of Sor-
row’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Daily Bread en Che-
ap Thrills. 20.30 uur. Toegang 
9,-. 24.00-04.00: Vuile was pre-
senteert Bombarie. Toegang 2,- 
vanaf 18 jaar. Café: Mazoni en 
Makarozuki. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 6 maart

Vlooienmarkt bij Odd Fellows, 
Stationsweg 95 Velsen-Zuid. 
Van 09.30 tot 15.00 uur.
Forteiland opent zijn deuren 
weer. Om 13.00 uur vertrekt de 

Wat is
er te 
doen

Velsen-Zuid – Vrijwilligers van 
het Reumafonds gaan op maan-
dag 8 maart rond de voetbalwed-
strijd Telstar - Excelsior bij het 
stadion in Velsen-Zuid collecte-
ren. Van 7 tot en met 13 maart 
wordt de jaarlijkse collecteweek 
van het Reumafonds gehouden. 
Telstar draagt graag een steentje 
bij. Het Reumafonds strijdt voor 
een beter leven met reuma van-
daag en een leven zonder reuma 
morgen. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Telstar steunt 
Reumafonds

100 jaar Nederlandse Scouting
Meidengroep Wiawaha
Velsen-Zuid - In 2010 viert 
Scouting Nederland het 100-ja-
rig bestaan. De zes scouting 
groepen in de gemeente Velsen 
vieren dit feest volop mee met 
een gezamenlijke activiteit op 10 
april: de Scout-it-Out. Om te la-
ten zien dat scouting na 100 jaar 
ook in onze gemeente springle-
vend is presenteren alle zes de 
groepen zich de komende we-
ken in deze krant. Vandaag de 
beurt aan scoutinggroep Wiawa-
ha uit Velsen-Zuid.
De Wiawahagroep is na de oor-
log ontstaan uit Het Neder-
lands Padvindsters Gilde Velsen 
en omstreken, die in 1933 werd 
opgericht. De groep heeft in de 
loop der jaren op vele verschil-
lende locaties in Velsen opkom-
sten gedraaid (na de oorlog zelfs 
een tijdje op de bovenverdie-
ping van huize Beeckestijn). In 
1953 kregen ze van de gemeen-
te een stukje grond aan de Bos-
weg tot hun beschikking. Hier 
werd in 1957 het eerste clubhuis 
geplaatst. Maar het ledenaantal 
bleef groeien en in 1964 werd 
het tweede clubhuis gebouwd. 
Dit is het clubhuis waar de ka-
bouters tegenwoordig in draai-
en. Inmiddels is een aantal jaar 
geleden het eerste clubhuis om-
gegooid en hebben we een heel 
nieuw clubhuis gekregen waar 
de padvindsters in draaien.
In 2010 is de Wiawahagroep 
een bloeiende meisjes scouting-

groep van ongeveer 50 leden. Dit 
is heel bijzonder want er zijn nog 
maar weinig groepen in Neder-
land met alleen meisjes. Elke za-
terdagochtend komen de meiden 
van 10.00 tot 12.00 uur samen in 
het bos. De leiding bedenkt voor 
iedere opkomst een nieuw en 
uitdagend programma: dus het 
is altijd een verrassing wat wordt 
gedaan. Buiten worden bijvoor-
beeld bosspellen gespeeld, zo-
als levend Stratego of levend Ko-
lonisten van Catan, of wordt een 
vuurtje gestookt, een speurtocht 
of een dropping gedaan. Maar 
ze bouwen ook zelf weleens een 
sauna. Binnen wordt geknutseld 
(zoals zelf zeep of kaarsen ma-
ken), geschilderd, theatersport 
gedaan of gekookt. 
De meiden van Wiawaha gaan 
ieder jaar op zomerkamp. Afge-
lopen jaar zijn de kabouters op 
bezoek geweest in het land van 
de Tovenaar van Oz en de pad-
vindsters hebben samen met de 
Oempa Loempa’s Willy Wonka’s 
chocoladefabriek draaiende ge-
houden. De oudste meiden zijn 
afgelopen jaar naar de Flambo-
ree in België geweest en heb-
ben daar samen met 1500 deel-
nemers uit verschillende landen 
een fantastisch kamp gehad.
Wie meer wil weten over scou-
tinggroep Wiawaha in Velsen-
Zuid kijkt op: www.wiawaha.nl 
of gaat naar de Scout-it-Out op 
10 april.

Collecte Reumafonds
Velsen - Het Reumafonds start 
binnenkort met de jaarlijkse, lan-
delijke collecte. In de week van 7 
tot en met 13 maart zal een van 
de ruim 65.000 landelijke vrijwil-
ligers ook langs uw deur komen 
om geld in te zamelen voor de 
bestrijding van reuma. 
Een ingrijpende, vaak onzichtba-
re ziekte die in Nederland één op 
de vijf mensen boven de twintig 
jaar treft. In totaal ruim 2,3 mil-
joen mensen, die als gevolg van 
reuma leven met pijn en beper-
kingen. 
Onderzoek en ontwikkeling van 
behandeling en medicijnen te-
gen deze ingrijpende, onzicht-
bare ziekte kan op termijn leiden 

tot genezing. Daar is nog veel 
geld voor nodig. 
Reuma zo snel mogelijk de we-
reld uithelpen is alleen mogelijk 
met voortdurend onderzoek naar 
medicijnen en behandelmetho-
den. 
Er is al veel bereikt, dankzij het 
hoge niveau van Nederlands 
reumaonderzoek. Het Reuma-
fonds financiert dit onderzoek, 
geeft voorlichting en vraagt 
maatschappelijke aandacht voor 
de ziekte. 
Voor deze inspanningen krijgt 
het Reumafonds geen overheids-
subsidie. Daarom is het geld dat 
met de jaarlijkse collecte wordt 
opgehaald hard nodig.
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Beauty & Afslankstudio 
Velserbroek: veelzijdig
Velserbroek - In de bijna tien 
jaar van haar bestaan heeft 
Beauty & Afslankstudio Velser-
broek een enorme kennis opge-
daan op het gebied van effec-
tief afslanken. Deze studio levert 
het bewijs dat doelgericht afval-
len niet moeilijk hoeft te zijn. En 
met de diverse medische appa-
raten bereikt men niet alleen een 
gezonder gewicht, maar ook een 
mooier en strakker lijf dat beter 
functioneert.
Tijdens het intakegesprek wor-
den de doelstellingen besproken 
en de manier waarop deze kun-
nen worden behaald. Dat kan na-
melijk op diverse manieren. Ver-
schillende medische apparaten 
kunnen door middel van spier-
stimulatie de lymfeklieren aan-
zetten tot harder werken, waar-
door men moeiteloos vet gaat 
verbranden met een tempo dat 
zelfs met zwaar sporten niet te 
bereiken is. Met de Starvac Ul-
trasound worden vetcellen door 
geluid vernietigd en krijgt men 
hetzelfde effect als bij liposuctie, 
maar dan zonder operatie. De 
Vacustep is nog steeds populair, 
daarmee ben je zelf actief bezig 
met vetverbranding.
Deze apparaten zijn een prach-
tige aanvulling zijn op een goed 
dieet, zoals Pro di Med, waarbij 
de hoogwaardige eiwitten in de 
gemakkelijke maaltijden zorgen 
voor gewichtsverlies. Pro di Med 

producten zijn bij Beauty & Af-
slankstudio Velserbroek al vanaf 
2,50 euro per maaltijd verkrijg-
baar. Bovendien heeft de studio 
het gewone Pro di Med assorti-
ment uitgebreid met een aantal 
producten, waaronder broodjes 
en crackers, van dezelfde pro-
ducent, maar dan onder het la-
bel van de studio. Cliënten wor-
den op deskundige wijze bijge-
staan bij het afvallen. 
Naast afslanken kan men bij 
Beauty & Afslankstudio Velser-
broek werken aan een mooie-
re huid, ook door medische ap-
paratuur. Een behandeling met 
de nieuwe L300 koudlaser of de 
Starvac SP Dermotherapie kost 
nu slechts 49 euro in plaats van 
79 euro. 
Naast al deze behandelingen 
kan men hier ook terecht voor 
een schoonheidsbehandeling of 
een massage. Wie nieuwsgie-
rig is naar het veelzijdige aan-
bod van Beauty & Afslankstudio 
Velserbroek is van harte welkom 
voor een gratis gewichtsanalyse 
met de Tanita weegschaal. Kijk 
dan ook eens in het gastenboek, 
waarin cliënten hun mooie erva-
ringen met de studio beschrij-
ven. Gewichtsverlies van 20 kilo 
of meer is geen uitzondering. Bel 
voor een afspraak of informatie 
naar Beauty & Afslankstudio Vel-
serbroek, Klompenmakerstraat 7, 
Velserbroek, 023-5490556.

Nieuwe ‘groene’
site voor Jaap Kok
IJmuiden - Autobedrijf Jaap 
Kok lanceert als eerste auto-
bedrijf in de regio zijn nieuwe, 
groen gehoste site: www.veelau-
tovoorweinig.nl. De site is onder-
gebracht bij Evoswitch, een van 
de eerste klimaatneutrale da-
tacenters in Nederland In 2008 
wist Evoswitch nog een energie-
besparing te realiseren die veer-
tig procent hoger lag dan die 
van een traditioneel datacen-
ter. Doe nu de ‘greencheck’ op  
www.cleanbits.net en controleer 
of uw favoriete sites ook groen 
gehost zijn. Bij Autobedrijf Jaap 
Kok valt nog veel meer te be-
sparen. Hier geen afleverings-
kosten, altijd een nieuwe APK 

en een goede inruilprijs. Alle au-
to’s worden tevens met een klei-
ne beurt afgeleverd. Autobedrijf 
Jaap Kok kan zijn prijzen zo laag 
houden omdat de bedrijfskosten 
zeer beperkt zijn. Kopers hoeven 
niet mee te betalen aan een duur 
pand of duur personeel maar 
men krijgt wel de service die 
hoort bij een autobedrijf. De ser-
vice geldt voor elke auto, al vanaf 
500 euro. Bij elk budget kan een 
geschikte auto worden gevon-
den. De auto wordt dus aange-
pas bij uw portemonnee. Want u 
weet lenen kost geld. Dus zoekt 
u een auto voor weinig kijk op de 
website van Jaap Kok. Zie ook 
www.veelautovoorweinig.nl.

Velsen - De Wereldkampioen-
schappen Langebaan schaatsen 
werden van 26 tot en met 28 fe-
bruari gehouden in het Italiaan-
se Baselga di Pine. Zeer goe-
de prestaties waren er van Vel-
serbroeker Victor van den Hoff, 
hij werd eerste in de klasse 55 
tot 60 jaar en Monique Bindels-
Boerema uit Santpoort-Noord:  
ook zij won goud in haar klasse 
45-50 jaar. Beverwijker Ben Rüc-
kert werd vijftiende van 24 deel-
nemers in de leeftijdsklasse 55-
60. Aan dit voor de negentien-
de keer gehouden kampioen-
schap deden in totaal 210 dames 
en heren schaatsers mee uit ne-
gen landen, waaronder vele oud-
toppers uit bijvoorbeeld Rusland, 
Noorwegen en Letland,  zoals 
Galina Petrova, Erik Vea en Las-
ma Kauniste. Volgende jaar wor-
den de Wereldkampioenschap-
pen Masters gehouden in het 
Canadase Calgary.

Goud voor 
Velsenaren bij 
WK Langebaan 
schaatsen
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 7 maart

odin’59 (hoofdklasse b)-Sparta Nijkerk - 14.30
Kennemerland (2a)-overbos - 14.30
blauw Wit W.-Jong Hercules (3a) - 14.30
IJmuiden (3a)-Wieringermeer - 14.30
Sporting martinus-velsen (4a) - 14.30
SIZo-eDo (4a) -  14.30
uNo-Schoten (5b) - 14.00
taba-Dem (5b) - 15.00
HYS-vvH/velserbroek - 14.30

aFC-aDo’20 (hoofdklasse a) - 14.30
De Kennemers (1a)-De Zouaven - 14.00
Stormvogels-velsen (2a) - 14.00
Dem-eDo (2a) - 14.00
Kolping boys-Dem (2a) - 14.00
vSv (3b)-oFC - 14.00
DSS-onze Gezellen (3b) - 14.00
Spaarnwoude-Schoten (4D) - 14.00
bloemendaal-SvIJ (4D) - 14.00
FC velsenoord (4D)-united/Davo - 14.00
Waterloo (5D)-DIo - 14.00
terrasvogels (5D)-vvC - 14.00
Wijk aan Zee-beverwijk (5e) - 14.00

zondag 8 maart

Regio - Dinsdag 9 maart 2010 
start de eerste Cursus Wijnproe-
ven bij 1618 in Wijk aan Zee! 
Bent u een liefhebber van wijn 
en heeft u altijd al meer van wij-
nen willen weten? Dan is dit een 
interessante cursus voor u. In 
zes avonden, verspreid over het 
jaar, krijgt u veel wijninforma-
tie en leert u wijnen écht proe-
ven. In samenwerking met Paul 
Kunnen, werkzaam bij wijnleve-
rancier Vinites, organiseert 1618 
deze wijncursus. De cursusda-
gen zijn gepland op de volgen-
de dinsdagen: 9 maart, 20 april, 
1 juni, 7 september, 19 okto-
ber en 23 november en starten 
om 19.30 uur. Tijdens de eerste 
avond is het thema: ‘Neem je ei-
gen fles ‘huiswijn’ mee!’ Deze 
avond wordt gevuld met een in-
troductie van wijn en een blinde 
wijnproeverij. Verderop in de cur-
sus komen onder andere de ou-
de en nieuwe wereldwijnen aan 
bod en zullen port & dessertwij-
nen ook zeker niet ontbreken. 
De kosten bedragen 150 euro 
per persoon voor zes cursusda-
gen. Als u zich inschrijft met een 
groep van vier personen of meer, 
ontvangt u 10% korting over het 
inschrijfgeld! Aan de cursus kun-
nen maximaal 30 personen deel-
nemen. Voor meer informatie of 
inschrijving kunt u een e-mail 
sturen naar info@1618.nl.

Cursus Wijn-
proeven in
Bodega 1618

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Woensdag 24 februari stond 
ik op het parkeerterrein van 
het Kennemer Gasthuis locatie 
Zuid met een lekke band. Een 
man, die naar hij later vertel-
de uit Velserbroek kwam, maak-
te mij daarop attent. Na uren in 
het ziekenhuis te hebben ge-
zeten zou ik mijn man, die net 
in het gips was gezet, ophalen 
van de spoedeisende hulp. Ik 
had nog nooit een band verwis-

seld en ik stond daar wat hulpe-
loos te kijken. Wat te doen! De 
man bood aan voor mij de band 
te verwisselen. Echt fantastisch! 
In de consternatie ben ik verge-
ten zijn naam te vragen. Graag 
zou ik met hem in contact wil-
len komen om hem te bedan-
ken. Ik ben bereikbaar via 0255-
518411.

Ada Huizinga. Driehuis

Ingezonden brief

Glenn en Patrick naar 
finale Skills Best Men
IJmuiden - Glenn Kesselaar,  
leerling elektrotechniek aan het 
Trias VMBO en Patrick Lennaers,  
leerling installatietechniek aan 
het Technisch College Velsen 
hebben de regionale voorron-
de van Skills Best Men gewon-
nen. Dit is een vakmanschap-
wedstrijd voor vierdejaars VM-
BO leerlingen elektro- en instal-
latietechniek. 
Glenn en Patrick hebben zich 
hiermee geplaatst voor de fina-
le van de nationale Skills Best 
Men. Deze wordt van 4 tot en 
met 6 maart in Ahoy Rotterdam 
gehouden tijdens de Skills Mas-
ters. Hier zullen zeven teams met 
elkaar strijden om de titel Skills 

Best Men 2009. De leerlingen 
worden individueel beoordeeld 
door een professionele vakju-
ry. Naast vaktechnische ken-
nis worden de leerlingen beoor-
deeld op competenties als sa-
menwerking, materiaalgebruik 
en klantcontact. Skills Masters is 
een grootse beroepenmanifesta-
tie voor VMBO- en MBO-leer-
lingen die op zoek zijn naar ver-
volgopleidingen en/of beroeps-
mogelijkheden. De Skills Best 
Men is een initiatief van het Plat-
form VMBO Technische Installa-
ties en wordt ondersteund door 
OTIB, het Opleidings- en ontwik-
kelingsfonds voor het Technisch 
Installatiebedrijf.
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Langste strandloop Jan 
Knippenberg Memorial
Regio - Ook in 2010 wordt de 
langste strandloop ter wereld 
weer georganiseerd: de Jan 
Knippenberg Memorial (JKM). 
Een ultraloop over 100 Engelse 
mijlen (161 kilometer). Op vrij-
dag 2 april om 22.00 uur starten 
ongeveer 20 ultralopers en en-
kele estafetteteams in Vlaardin-
gen en de volgende dag uiterlijk 
om 18.00 uur moeten de lopers 
in Den Helder zijn. 
Tevens wordt er dit jaar een wed-
strijd over 50 Engelse mijlen ge-
organiseerd. De start van de ‘hal-
ve JKM’ is op zaterdagochtend 3 
april om half negen bij de vas-
te verzorgingspost in de Krom-
houtstraat in IJmuiden, de finish 
is ook in Den Helder.
Om deze loop mogelijk te maken 
krijgt de organisator, Hermy Hey-
mann, hulp van zijn werkgever: 
het Korps Mariniers. Meerde-
re terreinwagens van het Korps 
zullen als mobiele verzorgings-
post dienen. Tevens zullen twee 

veiligheidsvoertuigen de lopers 
via de route over het strand vol-
gen. Vrijwilligers van atletiekver-
enigingen Suomi uit Santpoort-
Noord en DEM uit Beverwijk zul-
len in de vroege ochtend van 3 
april de lopers vanaf de vaste 
post in IJmuiden, over de slui-
zen, naar de noordpier in Vel-
sen-Noord begeleiden, waar-
na de lopers hun weg vervolgen 
naar Den Helder. Net als twee 
jaar geleden wordt de vaste post 
ingericht in het pand van ‘de tim-
merfabriek.com’, Kromhoutstraat 
24 in IJmuiden.
De organisator zoekt nog enke-
le vrijwilligers die als fietsbege-
leider of verkeersregelaar de lo-
pers van IJmuiden over de slui-
zen naar de noordpier willen be-
geleiden. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden bij Rob van 
Tol: rob.van.tol@hccnet.nl, te-
lefoon 0255-533532 of bij Carel 
Schrama: cschrama@quicknet.
nl, telefoon 06-50626737.

Boules Bluesband in WT
IJmuiden - De fameuze Bever-
wijkse Boules Bluesband is back 
on stage, want na jaren door Ne-
derland getoerd te hebben, wer-
den door ziekte de optredens op 
een laag pitje gezet. Maar op 
dit moment is Jan Boule Doe-
tjes weer helemaal tip-top zodat 
men besloten heeft de draad van 
het optreden weer op te pakken. 
Het repertoire dat ten gehore 

wordt gebracht bestaat uit num-
mers van de cd die later dit jaar 
wordt uitgebracht, aangevuld 
met nummers van onder ande-
re Peter Green en John Mayall. 
Met de komst van harpman Ron 
Zwart is Boules Bluesband uit-
gebreid tot vijf man en is het to-
taalgeluid veel vetter geworden. 
Locatie: Witte Theater. Aanvang 
16.30 uur. De toegang is gratis.

IJmuiden - Bent u familie van 
iemand met dementie (Alzhei-
mer) en wilt u hierover graag 
meer weten? Geef u dan op 
voor de cursus voor familiele-
den. De cursusreeks van vijf bij-
eenkomsten start op woensdag 
24 maart  van 09.00 tot 12.00 uur 
in IJmuiden, in het Beursgebouw 
op Plein 1945. U krijgt Informa-
tie over dementie en het ver-
loop van de ziekte, handreikin-
gen voor het omgaan met part-
ner of ouder, adviezen voor ver-
betering van de communicatie, 
tips voor het vrijmaken van tijd 
voor uzelf. U ontvangt ook een 
cursusmap. Deelname is gra-
tis. Meer informatie en aanmel-
den bij GGZ Dijk en Duin afde-
ling Preventie, telefoonnummer: 
0251-276 458, e-mail: preven-
tiemk@dijkenduin.nl, Website: 
www.geheugenproblemen-mid-
denkennemerland.nl.

Omgaan
met dementie

Velsen-Zuid – Zaterdag zijn 
zestien klootschieters van sport-
vereniging Full Speed naar het 
clubhuis gekomen . Er wordt daar 
geloot wie in welk team komt, de 
eerste op de lijst moet ook de 
stand bijhouden. Vaak gebeurt 
het dat spelers weken achterel-
kaar de klos zijn, daar begint al 
de voorpret. Het regende in de 
ochtend flink, maar later op de 
dag werden het korte buitjes. 
Team 3 met Willem, Ton, Dirk en 
Harm werd eerste met 70 scho-
ten en 35 meter. Team 1 met Lia, 
Bertus, Bianca en Jan Sch. werd 
tweede met 86 schoten en 15 
meter. Team 2 met Astrid, Son-
ja, Elly en Berty werd derde met 
91 schoten en 40 meter. Team 4 
met Dries, Nico, Lina en Ingrid 
werd vierde, ook met 91 schoten 
maar met 4 meter. Zondag 14 
maart is de klootschietmarathon 
van 10 km, in Spaarnwoude. Er 
zijn  onderweg twee stops voor 
een hapje of drankje, want het is 
best wel zwaar. Voor info bel Ni-
co Prins via 0255 518648  of Dirk 
Sieraad via 0255 515602. Zie ook 
www.svfullspeed.nl.

Klootschiet-
journaal

Bunkerrock 14 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 6 maart 
vindt om 20.00 uur de 14e Bun-
kerrock plaats in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257.
Organisatrice Suzanne de Groot 
heeft weer een aantal top acts uit 
Noord Holland weten te strikken 
om op haar Bunkerrock avond in 
het Witte Theater te spelen. In-
middels zijn alle namen officieel 
bekend. Julien Casette, Pet shop 
boys meets Hillary Duff. Johnny 

Knows, Straight to the rock, We 
Cook With Fire, Met schuddebui-
ken en soulfunken op hun me-
nukaart. 
Wave Zero Speciaal voor de lief-
hebbers van gitaargeweld en 
Bombay Show Pig Uniek noise 
trio met ijzersterke songs
Deze bands zullen voornamelijk 
eigen werk ten gehore brengen. 
Zorg dat je erbij bent. Zie ook 
www.bunkerrock.nl. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘bunkerrock 14’ op 6 
maart 2010 om 20.00 uur. bon is geldig voor 2 personen

Felison Brass in concert 
met IJmuider Harmonie
IJmuiden - Zondagmiddag 28 
maart zal Brassband Felison 
Brass een concert geven in het 
Witte Theater. Zij zetten de tradi-
tie voort om samen met een an-
dere band een middag HaFaBra 
(Harmonie, Fanfare en Brass-
band) muziek te verzorgen. Dit 
keer zal dat samen met het Con-
certorkest van de IJmuider Har-
monie onder leiding van Bert 
Ridder zijn. Het repertoire is zeer 
afwisselend en bestaat bijvoor-
beeld uit film-, musical- en pop-
muziek, maar ook uit meer klas-
siek getint werk. Er worden uit-
stapjes gemaakt naar swing, jazz 
en blues en natuurlijk staan er 
ook vele composities speciaal 
voor harmonieorkesten op het 

repertoire. Onder leiding  van 
Alexander Zwaan, die al meer 
dan twaalf jaar aan Felison Brass 
is verbonden, zullen prachti-
ge werken ten gehore gebracht 
worden. Het muziekstuk van de 
Belgische Brassband Kampioen-
schappen ‘The Dark Side of the 
Moon’ zal zeker langskomen in 
dit gezamenlijke voorjaarscon-
cert. Iedereen is van harte wel-
kom. Zaal open 13.30. Aanvang 
14.00 uur. De entree bedraagt vijf 
euro. Kaarten reserveren kan bij 
het secretariaat van Felison Brass 
op 06-51604646. Aan de zaal op 
de dag zelf kan natuurlijk ook. 
Let wel: er zijn slechts 150 kaar-
ten beschikbaar. Zie ook www.
felisonbrass.nl.

Formulierenbrigade: 
Makkelijk, hulpvaardig 
en toegankelijk
Velsen - De Formulierenbrigade 
ondersteunt mensen die op of 
rond het minimum leven bij het 
invullen van gemeentelijke for-
mulieren. Ook kunnen zij bekij-
ken of men alle rechten benut.
De Formulierenbrigade Velsen 
geeft graag informatie over deze 
regelingen en voorzieningen en 
helpt bij de aanvraag.
De Formulierenbrigade Velsen 
is er voor alle inwoners van Vel-
sen die van een minimum inko-
men leven en moeite hebben 
met het invullen van formulieren. 
Het gaat om de formulieren voor 
aanvullende bijstand, bijzonde-
re bijstand, categoriale bijstand 
voor chronisch zieken en gehan-
dicapten, sociaal en culturele 
activiteiten, langdurigheidstoe-

slag, collectieve verzekering via 
gemeente Velsen, kwijtschelding 
gemeentelijke- en waterschaps-
belastingen, algemene ouder-
domswet (AOW) en WMO (aan-
passingen en hulpmiddelen).
Om een afspraak te maken met 
Formulierenbrigade Velsen te 
maken, kunnen mensen bel-
len met telefoonnummer 0255-
533885. Dit telefoonnummer is 
bemand van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of 
men kan binnen lopen bij Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, te vinden aan Rijnstraat 
2 in IJmuiden, gebouw de Del-
ta. De consulenten van Formu-
lierenbrigade Velsen komen, in-
dien nodig, ook op afspraak bij 
de mensen thuis.

IJmuiden - Attente getuigen 
meldden vorige week woensdag-
middag bij de politie dat ze bij de 
supermarkt aan het Dudokplein 
een groepje jongens hadden ge-
zien van wie er één in het be-
zit was van een vuurwapen. Op 
aanwijzing van een getuige heb-
ben agenten de jongens aange-
sproken. Eén van hen, een 16-ja-
rige IJmuidenaar, was in het be-
zit van een bedrieglijk echt lij-
kend balletjespistool. De jongen 
is aangehouden en bleek toen 
ook nog in het bezit van een 
boksbeugel. 

Jongen met 
neppistool

Dynamisch Dutch 
Tennis Toernooi 
IJmuiden - Dutch Tennis is een 
dynamische sport voor 55-plus-
sers en mensen met een lich-
te sportbeperking. Dick Klinge 
zorgde er tien jaar geleden voor 
dat het Dutch Tennis in Velsen 
werd opgestart. Inmiddels is het 
een populaire sport die in Velsen 
door honderden mensen wordt 
beoefend.
Vorige week werd het tienjarig 
bestaan van Dutch Tennis in Vel-
sen gevierd met een toernooi te-
gen de Dynamic ploeg uit Zaan-
dam. In sporthal Zeewijk was de 
tribune zeer goed gevuld met 
enthousiast publiek. Dick Klinge 
trainde niet alleen de Velsena-

ren, maar ook het team van Dy-
namic, samen met zijn assistent 
Peter Leth. Het was dan ook een 
bijzonder vriendschappelijk toer-
nooi.
Het tienjarig jubileum van Dutch 
Tennis in Velsen werd woensdag 
een echt feestje, met mooie prij-
zen, lekkere broodjes, hapjes en 
drankjes.
Ook de gemeente Velsen ziet het 
belang van Dutch Tennis in en 
ondersteunt deze sport van har-
te. Dankzij deze steun zijn er di-
verse Dutch Tennis uren in de 
gemeente. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
Dick Klinge, 0255-522347.
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Burgemeester Galle
op bezoek in Velsen
Velsen - Burgemeester Alexan-
der Naurunna Guruge Methsi-
ri de Silva van Velsens zuster-
stad Galle bracht dit weekein-
de een bezoek aan Velsen. De 
burgemeester was in Rotterdam 
vanwege een internationale VN-
conferentie over bestrijding van 
armoede. Zo kon hij gehoor ge-
ven aan de uitnodiging van het 
bestuur van de Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Velsen 
(SOS-Velsen), onze gemeente te 
bezoeken.
Zaterdagmiddag werd De Sil-
va door Franc Weerwind, SOS-
voorzitter Guus Hartendorf en 
SOS-secretaris Klaas van Sloot-
en officieel ontvangen. Daarna 
volgde een  rondleiding door het 
gemeentehuis en een korte uit-
eenzetting over ons lokale be-
stuur en de gemeenteraadsver-
kiezingen. In Sri Lanka wordt de 
burgemeester door de bevolking 
gekozen en kent men geen wet-
houders, maar wel raadsleden. 
’s Middags bezochten De Silva 
en Weerwind onder andere Co-
rus en woonden beide heren een 
gedeelte bij van het politiek-cul-
tureel café in Bibliotheek Velsen. 
Zondag reed De Silva met Van 

Slooten en Hartendorf langs een 
aantal Velsense bezienswaardig-
heden, waaronder SnowPlanet. 
Aangezien Galle een flink fort 
heeft, wilde De Silva graag het 
Forteiland zien. Het museale ge-
deelte, leverde de burgemeester 
het idee op om in ´zijn´ fort ook 
iets dergelijks te doen. De rond-
rit werd afgesloten in het Witte 
Theater, waar de verkiezingsbij-
eenkomst Hete Hangijzers Junior 
werd gehouden. De Silva keek er 
van op dat er in Velsen alles aan 
gedaan wordt de jongeren bij de 
verkiezingen te betrekken. Er is 
in Galle een begin gemaakt met 
burgerparticipatie op het gebied 
van afvalverwerking. Buiten de 
camera liet De Silva weten dat 
een groot gedeelte van het puin 
dat na de tsunami is achterge-
bleven, als fundament dient voor 
nieuwe wegen. Het verblijf van 
De Silva werd ’s avonds besloten 
met een informele bijeenkomst 
met het bestuur van SOS-Vel-
sen, waarbij de lopende projec-
ten werden besproken. De Silva 
bedankt de inwoners van Velsen 
voor de 34-jarige samenwerking 
tussen de steden. ZIe ook www.
sosvelsen.nl.

Raadstalent van het jaar
IJmuiden – Afgelopen zondag 
vond in het Witte Theater ‘He-
te Hangijzers Junior’ plaats, een 
politiek debat voor jongeren. 
Dit werd georganiseerd door 
Seaport TV in samenwerking 
met het John van Dijkfonds. 
Tijdens deze bijeenkomst werd 
bekend gemaakt, wie gekozen 
was tot het raadstalen van het 
jaar 2009. Alle genomineerden 
waren de afgelopen vier jaar voor 
het eerst actief als raadslid. De 
jury koos unaniem voor Rodrigo 
Cruz Linde, raadslid voor de Par-
tij van de Arbeid in de gemeen-
te Velsen. 
Uit het juryrapport: ‘Rodrigo 
Cruz Linde geldt al jaren als ta-
lent, hij gaat een grote toekomst 
in de politiek tegemoet. Hij is in-
nemend, intelligent en welbe-
spraakt. Hij is een begenadigd 
voorzitter van de carrouselver-
gaderingen, kan goed formule-
ren en uitleggen. Hij is goed in 
het debat, hij weet waar hij het 

over heeft. Ook laat hij duidelijk 
zijn betrokkenheid als Velsenaar 
zien.’ Cruz Linde zei in een eer-
ste reactie zeer vereerd te zijn: 
,,En verder sta ik helemaal ach-
ter de politieke leus van de Par-
tij van de Arbeid: ‘Voor elkaar, 
met elkaar’. We moeten op elkaar 
letten, in solidariteit en met fat-
soen.’’ Tweede werd Marc Hille-
brink van GroenLinks, derde Ma-
rianne Vos van Velsen Lokaal.

Di-rect in 
Sporthal  
Beverwijk
Regio - Sporthal Beverwijk 
heeft een primeur. Op vrijdag 2 
april speelt Di-rect daar name-
lijk hun eerste show in de nieu-
we bezetting. Nauwelijks een 
jaar na het afscheid van zanger 
Tim Akkerman is de band weer 
compleet en klaar om te toeren. 
Na 10 jaar succes bestaat Di-
rect vanaf heden uit vijf bandle-
den. Zanger Marcel Veenendaal 
en toetsenist Vince van Reek-
en behoren nu ook tot de vaste 
kern. Van zanger Marcel wisten 
we het al, hij heeft namelijk zijn 
strijd gewonnen in een zinde-
rende wedstrijd die op de tv te 
volgen was en voelt zich inmid-
dels als een vis in het water. Vin-
ce was al actief als co-writer en 
toetsenist en is na een intensie-
ve samenwerking toegetreden. 
De afgelopen maanden is het 
rustig geweest met optredens 
van Di-rect. De laatste keer was 
op het Noorderslag festival waar 
alle remmen los gingen. Een 
heerlijk gevoel volgens de band 
en ‘het smaakt naar meer’. Begin 
februari is de band naar Enge-
land afgereisd om in Liverpool 
een nieuwe cd op te nemen. Dat 
Di-rect daar goeie ervaringen 
heeft mag duidelijk zijn: ‘Times 
Are Changing’ is daar ook op-
genomen. Deze hit kwam half 
november op 1 binnen in de 
Megatop 50 en wordt dagelijks 
nog steeds meerdere malen ge-
draaid. Producer James Lewis 
zegt het volgende over de nieu-
we plaat: ,,The Music you guys 
are making is designed for lot’s 
of people in big spaces.’’ Als 
dat geen goeie vrijdag wordt… 
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door Fluid-essence en 
Johnny Knows. Aanvang: 19.30 
uur. Kaarten à 15 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar in Be-
verwijk bij BMM Games, Begij-
nenstraat 9b en bij de Sporthal 
Beverwijk aan de Van Loenen-
laan 1. In Heemskerk bij Bekker 
Tabaksspeciaalzaak, Deutzstraat 
33 en bij Sportcafé de Waterak-
kers aan de Kerkweg 217. En 
in Velsen-Noord bij Totaalge-
mak Rozing, Wijkerstraatweg 
175. Zie ook www.sportcafede 
walvis.nl.

IJmuiden - Zondag 14 maart 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur in 
Sporthal IJmuiden-Oost aan het 
Tiberiusplein (naast het politie-
bureau) een grote rommelmarkt 
met ongeveer 80 kramen gehou-
den. De toegang bedraagt 2 eu-
ro. Kinderen onder de 10 jaar 
mogen gratis naar binnen. De 
kantine is geopend. Er zijn nog 
een paar kramen beschikbaar. 
Meer weten? Bel 0255-517821.

Rommelmarkt 
in Sporthal
IJmuiden-Oost

Praktijkexamen 
bromfiets nu verplicht
Regio - Vanaf maandag 1 maart 
is het behalen van alleen een 
theorie-examen niet meer vol-
doende om een brom-, snorfiets 
of brommobiel te mogen bestu-
ren. Er zal ook een praktijkexa-
men afgelegd moeten worden 
om in het bezit te komen van het 
bromfietsrijbewijs. BOVAG-rij-
school Snelweg in Haarlem staat 
klaar om leerlingen voor te be-
reiden op het examen.
Iedereen die een bromfiets, 
snorfiets of scooter wil bestu-
ren moet sinds 1 oktober 2006 
in bezit zijn van het bromfiets-
rijbewijs (categorie AM). Bezit-
ters van een auto- of motorrijbe-
wijs (A of B) hebben deze cate-
gorie automatisch op hun rijbe-
wijs bijgeschreven staan en hoe-
ven dus geen apart theorie- of 
praktijkexamen af te leggen voor 
de bromfiets. Marco Wessels van 
Rijschool Snelweg licht toe: ‘Voor 
mensen zonder motor- of auto-
rijbewijs was tot nu toe het be-

halen van een theorie-examen 
voldoende om het brommerrij-
bewijs te krijgen. Vanaf 1 janu-
ari dit jaar zou daar het praktijk-
examen bijkomen, maar na uit-
stel is de startdatum verschoven 
naar 1 maart. Pas als zowel theo-
rie- als praktijkexamen met suc-
ces zijn afgelegd, wordt het AM-
rijbewijs afgegeven en mag men 
een snorfiets, brommer of brom-
mobiel besturen.’
Voor de grootste kans van sla-
gen op het bromfietsexamen is 
een goede voorbereiding nood-
zakelijk. Rijschool Snelweg ver-
zorgt daarom bromfietspraktijk-
lessen op geschikte lesbrom-
mers en stelt deze beschikbaar 
voor het CBR-examen. Ook voor 
het volgen van theorielessen is 
de leerling bij rijschool Snelweg 
aan het juiste adres.
Snelweg Opleidingen Haar-
lem: Rijksstraatweg 238, 2022DJ 
Haarlem, 023-5388580 of
info@snelweg.nl.

Alzheimer Café vertoont film
‘Met mij is niks mis!’
IJmuiden - Op dinsdag 9 maart 
is er weer een Alzheimer Café 
in IJmuiden. Op het programma 
staat de film ‘Met mij is niks mis!’ 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom dan eens naar het 
Alzheimer Café in de Centrale Bi-
bliotheek in IJmuiden, Dudok-
plein 16 in IJmuiden. De inloop 
is vanaf 19.00 uur en programma 
start om 19.30 uur. Het program-
ma is tevens beschikbaar op de 
website www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 

er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. De be-
zoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen die 
uit eigen ervaring spreken. Bij elk 
café worden deze geïnterviewd 
door een vaste gespreksleider. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Werkgroep Alzheimerca-
fé is overdag bereikbaar via 06-
33631872.

Open dag PCB De Ark
Velserbroek - Woensdag 10 
maart organiseert basisschool 
De Ark aan Platbodem 201 een 
open dag van 09.00 tot 12.00 
uur. Nieuwe leerlingen, mama’s, 
papa’s, oma’s, opa’s en nieuws-
gierigen kunnen deze dag een 
kijkje nemen op de school. Proef 
het onderwijs in een open en 

enthousiaste sfeer. Doe mee 
met een techniekles, ervaar het 
onderwijs met het digibord en 
merk hoe zelfstandig de kin-
deren werken. PCB de Ark, de 
school waar ieder kind uniek en 
bijzonder is. Zie ook www. pcb-
deark.nl. Meer weten? Bel 023-
5374664.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Doorwerken tot 67 jaar?
Tijdens de stamppotmaaltijd 
kwam één van mijn kinderen 
met een idee voor deze eerste 
column. Mijn oudste zoon vroeg 
mij of ik moet doorwerken tot 
67 jaar, want dat vond hij toch 
wel heel sneu.
In mijn ogen zijn er drie manie-
ren om te zorgen voor een goe-
de oude dag. De eerste manier 
is via de kinderen. In landen 
met een lage levensstandaard 
is dat heel normaal. In Neder-
land tot medio vorige eeuw ook, 
maar u begrijpt dat ik iets mo-
derner te boek wil staan. Daar-
naast waren mijn kinderen niet 
heel enthousiast. 
De tweede manier is extra te 
storten of bij te verzekeren mid-
dels een pensioenverzekering. 
Een prima alternatief, maar de-
ze mogelijkheid heeft te lijden 
onder negatieve publiciteit van 
een aantal verzekeraars en een 
recent gefailleerde bank. 
De laatste mogelijkheid is tij-
dig te gaan sparen en te zorgen 
voor voldoende vermogen. 
U bent veel bewuster met uw 
vermogen bezig en bent ook 
kritischer. Logisch, want ver-
mogen is immers niet iets wat 
u van de één op de andere dag 
heeft verkregen. Zeker het ont-
staan van staatsbanken en de 
gevolgen van de crisis heeft de 
zoektocht naar een solide be-

trouwbare partner groter ge-
maakt. Ons vermogensadvies 
is gericht op de lange termijn 
en gaat uit van uw persoonlij-
ke situatie en wensen. U mag 
van ons verwachten dat alle ac-
countmanagers ‘FFP’ (Federa-
tie Financieel Planners) gecerti-
ficeerd zijn. FFP’ers onderschei-
den zich door integriteit, kwali-
teit, deskundigheid en ervaring. 
Als Private Banking klant krijgt 
u een vaste accountmanager 
toegewezen die u helpt uw am-
bities waar te maken met alle 
aandacht en zorg die u verdient. 
Wij kunnen veel voor u beteke-
nen op vermogensgebied en ik 
daag u uit kennis te maken. 
Helaas gaan mijn kinderen niet 
voor mijn oude dag zorgen, 
maar ze hebben in ieder geval 
ideeën en dat is ook wat waard!

Edgar Engelkes, 
Manager  
Private Banking

Meer weten over deze column? 
Bel 023-5133566 of mail naar 
privatebanking@velsen. 
rabobank.nl

Unieke kunst op  
Artistieke Handen
Regio - Zondag 7 maart is weer 
de dag van de amateur-kunst-
beurs Artistieke Handen in Haar-
lem in het Kennemer Sportcenter 
aan IJsbaanlaan 4. Honderden 
amateur-kunstenaars uit het ge-
hele land tonen op deze dag van 
10.30 tot 17.00 uur de werkstuk-
ken, die zij in de afgelopen peri-
ode vervaardigd hebben. Er valt, 
zoals gebruikelijk weer veel te 
zien en te beleven op deze meest 
creatieve manifestatie van het 
jaar.
Artistieke Handen is een mani-
festatie die al vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. Amateur-
kunstenaars verzorgen presenta-
ties, workshops en demonstraties 
op velerlei gebieden. Neem bij-
voorbeeld de fijnschilderkunst of 
poppen maken, iets wat iedereen 
kan leren. Verder is er natuurlijk 
het vertrouwde aanbod van ke-
ramiek, sieraden, loodcreaties, 
origami, kaarten, schilderijen en 
houtsnijwerk alsook de nieuwste 
trend: scrapbooking. Stands van 
leveranciers van diverse hobby-
materialen vormen een mogelijk-
heid om zelf met een creatieve 
hobby te beginnen.

Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 
Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, in 
een amicale sfeer, ideeën uitwis-
selen. Ook mogen zij tijdens de 
beurs hun gemaakte kunstwer-
ken te koop aanbieden. Op voor-
waarde dat het echte kunst is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan ze zich maar al te graag hou-
den, al is het maar om hun goe-
de naam en die van hun collega’s 
hoog te houden. Voor veel ama-
teur-kunstenaars is dit de idea-
le manier om hun dierbare hobby 
uit te kunnen oefenen. Op zo’n 
groot evenement komen nu een-
maal veel bezoekers. Een uitste-
kende graadmeter voor het ni-
veau waarop je als creatief hob-
byist bezig bent. Vindt men je 
werkstukken mooi dan is er altijd 
wel iemand die iets wil kopen. De 
verkoop van amateurkunst is er 
om weer financiële middelen te 
genereren om nieuwe materialen 
en gereedschappen aan te kun-
nen schaffen.
De entreeprijs van Artistieke 
Handen bedraagt 7 euro (65+ 6 
euro).  Kinderen onder de 12 jaar 
mogen gratis naar binnen. Par-
keren is eveneens gratis. Zie ook 
wwww.artistiekehanden.nl.

Informatieve avond 
over kinderen en rouw
Regio - Iedereen wordt ooit in 
het leven geconfronteerd met 
het overlijden van een dierbaar 
persoon. Hoewel volwassenen 
meer met de dood te maken krij-
gen, gaan we er soms aan voor-
bij dat ook veel kinderen hiermee 
te maken krijgen. Dat kan gaan 
om de dood van opa of oma, va-
der of moeder, een broer of zus, 
een klasgenoot of de moeder 
van een vriendje.
Kinderen rouwen net zo intens 
als volwassenen. Zij uiten dit 
echter op een andere manier. Zij 
kunnen niet altijd hun gevoelens 
in woorden uitdrukken en be-
grijpen de dood op verschillen-
de leeftijden anders.
Op woensdag 10 maart, van 
19.30 tot 21.30 uur, houdt Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg 
een informatieve avond hier-
over in het Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. Ca-
rine Kappeyne van de Coppel-
lo, GZ-psycholoog/orthopeda-
goog en werkzaam in de eigen 
praktijk voor verliesverwerking 

bij kinderen. houdt hierover een 
lezing. Zij is daarbij verbonden 
aan de Stichting achter de Re-
genboog en het Ingeborg Dou-
wescentrum. In de lezing komt 
aan bod hoe kinderen de dood 
in verschillende ontwikkelingsfa-
sen zien en hoe wij hen als vol-
wassenen kunnen helpen. Veel 
voorkomende vragen en reacties 
van kinderen worden besproken 
aan de hand van praktijkvoor-
beelden van Carine. Ook worden 
concrete werkvormen en tech-
nieken aangereikt waarmee kin-
deren kunnen worden geholpen 
om uitdrukking te geven aan hun 
gevoelens.
Tevens kunt u deze avond de 
rouwkoffertjes inzien die door 
leerkrachten kunnen worden 
geleend bij ‘rouw in de klas’ en 
kunt u  kennismaken met ‘kof-
fertjes voor onderweg’, die kin-
deren zelf kunnen beschilderen 
en waarin ze iets kunnen mee-
geven aan de overledene.
Alice Loeters Persoonlijke Uit-
vaartzorg, telefoon 0255-517452.

Controle A208
Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week woens-
dag een snelheidscontrole ge-
houden op de A208. Hierbij pas-
seerden tussen 15.45 en 22.00 

uur 2.800 voertuigen de radar. 
Daarvan reden er 203 sneller 
dan de toegestane 70 km/uur. 
De hoogst gemeten snelheid was 
94 km/uur.

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week woensdag in 
een woning aan de Kennemer-
laan een grote hennepplantage 
aangetroffen. 
Het onderzoek werd ingesteld na 
klachten uit de buurt over stank 
en geluidsoverlast. Op de eerste 
verdieping van de woning trof-
fen de agenten tussen de 500 en 
600 hennepplanten aan. Alles is 
in beslag genomen en vernietigd. 
Verder bleek de stroom illegaal 
te worden afgetapt. De eigenaar 
van de plantage meldde zich la-
ter aan het bureau. De man, een 
32-jarige Haarlemmer, is aange-
houden en ingesloten. Hij heeft 
bekend de plantage te hebben 
opgezet. Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Ver-
der kan hij een forse naheffing 

verwachten van de energieleve-
rancier. (foto: Friso Huizinga)

Plantage in woning

Violen in bloei 
bij GroenRijk
Regio - Bakken vol violen, om 
zo mee te nemen. In handige six-
packs met GroenRijk draagbeu-
gel. Plant ze zo uit de bak in pot-
ten en bakken, op het terras, het 
balkon of in de volle grond. Is het 
daarna even erg koud, dan la-
ten ze alleen hun kopjes han-
gen, maar meteen daarna bloei-
en ze weer net zo geweldig door. 
Van GroenRijk mag je de bes-
te kwaliteit verwachten: door en 
door gezonde planten in allerlei 
kleuren. 
De meeste violen worden tegen-
woordig ingedeeld bij de Viola 
Wittrockiana Groep. Dat is een 
groep violen die talloze malen 
gekruist zijn door kwekers. En 
dat is al honderden jaren aan de 
gang. Nederlanders liepen daar-
in voorop. Violen zijn eeuwen-
lang bijna onze nationale bloem 
geweest (op de tulp na). Een van 
de vroege voorvaderen van de 
huidige violen die nu bij Groen-
Rijk worden aangeboden, is ze-
ker het driekleurige, wilde viooltje 
(Viola tricolor). Het moet al vroeg 
zijn opgevallen dat die bloempjes 
heel variabel kunnen zijn. Daar 
kunnen kwekers natuurlijk wel 
wat mee. Die verschillen worden 
uitgeselecteerd tot aparte ras-
sen. Vervolgens werd er ook op 
bloemgrootte geselecteerd, wat 
uiteindelijk leidde tot de beroem-
de Zwitserse en Hollandse Reu-
zen. Net zoals IJsviolen zijn dat 
namen die in violenland geschie-
denis hebben geschreven. Hol-
landse Reuzen hebben opval-
lend ronde bloemen, Zwitserse 
Reuzen hebben geen vlekken, de 
nog niet genoemde Aalsmeer-
se Reuzen juist wel. Tegenwoor-
dig komt er weer wat meer be-
langstelling voor die reuzen on-
der de violen. We hebben net de 
tijd achter ons dat juist minivio-
len het meest in trek waren. De 
meest geliefde bloemmaten zit-
ten daar nu zo ongeveer tussen-
in. De planten worden meest-
al uitsluitend op kleur aangebo-
den, want je kiest vooral op kleur. 
Aparte rasnamen worden weinig 
vermeld, maar ze zijn er wel de-
gelijk. Veel bekender zijn de na-
men van de series. In iedere se-
rie hebben de planten verschil-
lende bloemkleuren, maar verder 
dezelfde eigenschappen, zoals 
vroege of juist latere bloei. De vi-
olen die GroenRijk verkoopt, zijn 
zogenaamde F1-hybriden. Dat is 
geen speciaal ras, maar de plan-
ten zijn het resultaat van een bij-
zondere selectieprocedure door 
de kwekers. Planten met dezelf-
de bloemen lijken dan ook pre-
cies op elkaar. Je zou kunnen 
zeggen dat het allemaal ééneii-
ge meerlingen zijn.
Violen doen het prima in voed-
zame (pot)grond in zon of lichte 
schaduw. Zorg dat de grond niet 
uitdroogt. Planten in potten en 
bakken eens per veertien dagen 
plantenvoeding geven. In ver-
se potgrond zit voldoende mest 
voor de eerste zes weken. Zie 
ook www.groenrijk.nl.
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een driegangen à la 
carte menu, 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 5 maart: tomatensoep, 
preischotel en suikerwafel met 
warme kersen toe. Woensdag 
10 maart: erwtensoep. Vrijdag 12 
maart: groentesoep, rode bietjes 
met speklapje en frambozenvla 
met slagroom toe.
Optreden vrouwenshantykoor 
Grace Darling op donderdag 11 
maart om 19.30 uur. Entree 3,50, 
incl. kopje koffie. Kaartjes nu te 
koop bij buffet.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond woensdag 17 maart. 
Film ‘I now pronounce you 
Chuck’s Larry’. Aanvang 19.30 
uur. Kosten 2,- incl. kopje kof-
fie/thee. 
Paasbrunch op 5 april, tweede 
paasdag. Met zanger Cock Zwa-
nenburg. Brunch met warme en 
koude gerechten, van 11.00 tot 
circa 15.30 uur. Zaal open 10.45 
uur. Kosten 10 euro. Kaartver-
koop vanaf 1 maart.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Paaskienavond op donderdag 
25 maart met verloting en veel 
mooie prijzen. Entree 1,50 euro, 
kaartjes vanaf 8 maart te koop.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel: Dinsdag 9 maart: 
tomatensoep, ‘captains dinner’ 
en ijs met slagroom. Vrijdag 12 
maart: kerriesoep, macaroni met 
rode (gehakt)saus en ijs met 
vruchten en slagroom toe. Op-
geven maandag 8 maart tussen 
11.00 - 12.00 uur. Aanvang 12.30 
uur. Kosten 6,-.
Laatste erwtensoepmaaltijd 
donderdag 11 maart. Aanvang 
12.00 uur. Kosten 2,50.
Voorjaarskien vrijdag 12 maart. 
Aanvang 19.30.
Hofstede Cinema vrijdag 5 
maart. Aanvang 19.30 uur. Film 
Casablanca. Kosten 2,-.
Playbackshow, vrijdag 19 maart 
aanvang 19.30 uur. Kosten 3,50.
Expositie Henk Hofstede met 

schilderijen van onder andere 
dieren. Tot en met 12 april.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur.
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.
Modeshow vrijdag 12 maart 
door Modehuis H en A. Aanvang 
11.00 uur. 
Paaskien zondag 14 maart. 
Aanvang 14.00 uur.

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

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag houtbewer-
king. Kosten hiervoor 10 euro per 
maand. Inlichtingen bij Herman 
Holt, telefoon 06-31311053. 
De heer Armand van der Ven, 
telefoon 06-13842555, kan al-
les vertellen over de compu-
tercursus, (75 euro voor 10 les-
sen). Creatief aan de gang met 
kaarten maken en scrapbook-
en, Carrie Nupoort, telefoon 06-
12650716. Verder kan er ook nog 
gedart worden in klein competi-
tieverband. Kosten 7,50 euro per 
maand.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Mariska van Kolck 
en het Spaarnekwartet. Dinsdag 
9 maart, 14.30 uur.
Menu v/d Dag: Stamppot 
spruitjes met spekjes. Woensdag 
10 maart 12.30 uur.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Passiespelen in Tegelen, zon-
dag 18 juli en zondag 22 augus-
tus. Kosten 68,50. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Velsen - Zaterdag 6 maart is van 
09.30 tot 15.00 uur bij Odd Fel-
lows een vlooienmarkt in hun 
gebouw aan Stationsweg 95 te 
Velsen-Zuid. Deze rommelmarkt 
is steeds een groot succes. Aan-
geboden wordt broccante (cu-
riosa), maar ook gewone spul-
letjes, zoals huisraad, elektri-
sche apparaten, kook- en bak-
gerei, schilderijen enz. Ook is 
er een speciale boekenkraam: 
goede boeken tegen een vlooi-
enprijsje. De totale opbrengst is 
bestemd voor het Logeerhuis in 
IJmuiden. Hier wordt geduren-
de enige tijd onderdak met vol-
ledige verzorging aangeboden 
aan (meestal dubbel)  gehandi-
capte kinderen en volwassenen, 
die door hun ouders worden ver-
zorgd. Daardoor wordt aan de 
ouders gelegenheid geboden te 
ontspannen en te genieten van  
een vakantie. Voor belangstel-
lenden bestaat om 11.00 uur, 
12.00 uur en 13.00 uur de gele-
genheid om de bezinningsruimte 
te bezoeken en vragen te stellen 
over het logeleven van de Vel-
sense Odd Fellows. Voor een be-
zoek op een ander tijdstip kunt u 
ook een afspraak maken. Parke-
ren kan bij de pont of op de hoek 
van de Minister van Houtenlaan. 
Meer weten? Bel 0255-516994 
of 023-5271122 (gebouw: 06-
14621799). Of kijk op www.odd-
fellows-velsen.nl. 

Odd Fellows 
vlooienmarkt

Belastinghulp
door Wonen Plus
IJmuiden - Het juist invullen van 
deze aangiftebiljetten gaat niet 
iedereen even makkelijk af.
Bij het invullen van uw belasting-
aangifte over 2009 kunt u hulp 
krijgen.
Ouderen en mensen met een 
handicap kennen vaak niet alle 
mogelijkheden tot teruggaaf. De, 
veranderde, aftrekmogelijkheid 
voor ‘aftrek specifieke zorgkos-
ten’ zoals de aftrek ziektekosten 
nu heet is beperkter, maar biedt 
nog steeds mogelijkheden voor 
de kosten die u zelf heeft be-
taald, ook een dieet, vervoer en 
een aantal hulpmiddelen blijven 
tot de aftrek behoren. 
Wonen Plus kan u er bij helpen 
en heeft al vele jaren ervaring 
met de belastinghulp.
U kunt Wonen Plus bellen voor 

het maken van een huisbezoek. 
Na aanmelding krijgt u bericht 
wanneer u geholpen kunt wor-
den. Belastinghulp is er alleen 
voor de aangiften in box 1. Het 
gaat dan om inkomen, specifie-
ke zorgkosten, eigen woning, 
giften en dergelijk. Vermogen 
(box 3) valt buiten de dienstver-
lening. Wonen Plus maakt deel 
uit van Zorgbalans en biedt al-
lerlei, veelal praktische, dien-
sten aan haar abonnees. Vel-
sense woningbouwverenigin-
gen participeren in Wonen Plus. 
De huurders hiervan (behalve 
die van Kennemerhave) kunnen 
gratis abonnee worden van Wo-
nen Plus. Voor anderen geldt een 
bescheiden abonnementsprijs. 
Voor inlichtingen of aanmelding: 
0255-518888

Verjaardag gemist?
Pak nu je herkansing!
IJmuiden - Zondag 14 maart 
om 14.00 en 17.00 uur presen-
teert het Hoosk Theater ‘Ben ik 
nou alweer jarig?’ in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257, tele-
foon 0255-521972. Onder leiding 
van regisseuse Lorentine van 
Tijn, tegenwoordig ook werk-
zaam als dramadocente op de 
Schoter Scholengemeenschap, 
laat zij een voorstelling zien van 
mime, performance en dans met 
drie spetterende jonge spelers. 
In dit stuk slaat ouder worden 
genadeloos toe in de vorm van 
een telkens terugkerend verjaar-
dagsfeest. 
Ze waren al bij het eenakterfes-
tival in IJmuiden en Haarlem in 
2006. In 2009 werd de voorstel-
ling met de titel ‘This isn’t my bir-
thday again, is it?’ een succes-
volle reprise op amateurtheater-
festivals Tap’s (Namen (B) en in 
Litouwen). De dvd die er toen-

dertijd van gemaakt is, werd ge-
zien door kunstfactor, die ver-
volgens adviseerde om hiermee 
het buitenland te gaan impone-
ren. Inmiddels zijn er al uitno-
digingen bijvoorbeeld uit Dene-
marken.
De voorstelling duurt ongeveer 
één uur, maart het laatste kwar-
tier kan men aanschuiven bij een 
zelf ingevulde verjaardagsparty. 
Dat kan een kinder-, volwassen- 
of ouderpartijtje zijn. Vergezeld 
van taart, drinken, ballonnen en 
veel plezier vind je jezelf terug in 
afgelopen tijden.
Samen met productieleider An-
neke Leene hebben ze in 2008 
de Stichting Hoosk Theaters op-
gericht.
Regie: Lorentine van Tijn, spel: 
Eva Gouda, Bouke Krom en 
Evanne van de Wetering. Pro-
ductie: Anneke Leere. (Karin 
Hoenderdos)

Velsen - Dierenambulance Vel-
sen houdt 6 april tot en met 10 
april haar jaarlijkse collecteweek. 
Voor de collecte zijn zij dringend 
op zoek naar collectanten die 

graag een wijk in de eigen om-
geving willen lopen. Help mee 
om de dieren te helpen! Opge-
ven kan telefonisch via telefoon-
nummer 0255-533239.

Collectanten gezocht

Santpoort-Noord - Op 8 maart 
en 6 april houdt OCK het Spa-
lier informatiebijeenkomsten 
voor mensen die belangstelling 
hebben om pleegouder te wor-
den. OCK het Spalier in Sant-
poort Noord is dringend op zoek 
naar nieuwe pleegouders. Deze 
maand zijn zij gestart met een 
wervingscampagne in samen-
werking met andere jeugdzorg-
instellingen in Noord-Holland.
Vooral voor kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd worden pleeg-
gezinnen gezocht voor kortere of 
langere tijd. Ook is er een gro-
te behoefte aan gezinnen waar 
broertjes en zusjes samen kun-
nen wonen.
Voor meer informatie over pleeg-
zorg kunt u terecht op www.ock-
hetspalier.nl of www.pleeggezin-
gezocht.nl. Wanneer u één van 
deze bijeenkomsten wilt bijwo-
nen dan kunt u contact opne-
men met OCK het Spalier 023 
5202500.

OCK zoekt 
pleegouders
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IJmuiden - Jesse Bos, Stijn Tuij-
tel, Casper Remeijer en Cees 
Pippel vormden het DCIJ – kwar-
tet dat het in de bekerwedstrijd 
op moest nemen tegen het ster-
ke team van SNA uit Heerhugo-
waard. De sportieve rivaliteit die 
er bestaat tussen de verenigin-
gen stond garant voor een span-
nende wedstrijd. Casper Re-
meijer speelde een goede par-
tij tegen de topscorer van SNA, 
de voormalige DCIJ-er, Richard 
Mooser. Jesse Bos trad aan te-
gen Mike Koopmanschap. Ook 
in die partij werd op het scherpst 
van de snede gespeeld en hiel-
den beide spelers zich in even-
wicht. Stijn Tuijtel, de man in 
vorm, kwam tegen Stephan Wij-
ker eveneens niet verder dan 
een deling van de punten. De 
meest ervaren speler van het 
IJmuidense kwartet, Cees Pippel, 
zette zijn tegenstander voor on-
overkomelijke problemen en na 
een boeiend maar uiterst riskan-
te damstrijd won Pippel. Daar-
mee bracht hij de stand op 5-3 
voor DCIJ. 
Het tweede team van DCIJ, dat 
voornamelijk gevormd werd door 
jeugdspelers, trad aan tegen 
Zaandam. Vince van der Wiele 
kon het niet bolwerken en ver-
loor. De andere drie vochten voor 
wat ze waard waren maar slaag-
den er niet in de nederlaag af te 
wenden. Rick Hartman verraste 
zijn tegenstander met een fraaie 
damzet maar kon het verkregen 
voordeel niet in winst omzetten. 
Stella van Buuren leek even te 
gaan winnen maar moest ten-
slotte de punten delen. Aan bord 
één stelde Jan Maarten Koorn 
alles in het werk om de stand 
gelijk te trekken. Maar ook daar 
viel een remise te noteren waar-
door DCIJ 2 nipt met 3-5 aan het 
kortste eind trok. Berrie Bottelier 
zorgde bijna voor een sensatie 
tegen Jan Apeldoorn. Een ver-
rassende damzet verschafte hem 
groot, doch net niet voldoende, 
voordeel waardoor de strijd on-
beslist bleef. Hetzelfde resultaat 
viel te noteren bij de ontmoeting 
tussen Cees van der Steen en 
Joop Wind. Cees van der Vlis en 
Conall Sleutel bestreden elkaar 
met modern openingsspel waar-
bij veel van de eerder verworven 
kennis werd gevergd. Na een 
boeiende strijd werden ook hier 
de punten gedeeld. De enige 
winst ging naar Paul Smit. Dana 
van der Wiele vormde geen partij 
voor Smit die dan ook snel won. 

DCIJ-nieuws

IJmuiden - Als er een God is 
dan moet Hij zich maar eens be-
wijzen. Ken jij die gedachte? Het 
lijkt in ieder geval een reden om 
niet bij Hem stil te hoeven staan. 
Hij is niet te bewijzen, bewijst 
zichzelf niet. Is het mogelijk dat 
het ‘bewijsprobleem’ bij mezelf 
ligt? Sta jij werkelijk open voor 
God? Dat is een vraag van Je-
zus zelf, waar men op zondag 
7 maart bij stil wil staan in een 
dienst in de Petrakerk. Aanvang 
17.00 uur.

Themadienst

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag speelden 
de F-jes van DKV tegen Furo-
re. De wedstrijd werd gewonnen 
door DKV met 3-2. Invaller Sem 
scoorde alle drie de goals. 
De E1 speelde daarna tegen BEP 
E2. Dit team ging goed van start. 
De eerste aanval speelde goed 
over en omdat de verdediging 
veel ballen onderschepte kwam 
de E1 door doelpunten van Sem, 
Maaike en Sverre op een 4-0 
voorsprong. Dit was ook de rust-
stand. DKV had ook in de twee-
de helft veel kansen, maar de bal 
ging er niet meer in. Thijs speel-
de scherp en onderschepte veel 
ballen. 
Hierna was het de beurt aan de 
D2 tegen KVA D3. Bij de D2 kun 
je zien dat ze goed opletten bij 
de training, want er wordt goed 
samengespeeld en ook verdedi-
gend zie je de kinderen groeien. 

Ilse sprong zaterdag overal goed 
tussen en onderschepte zodoen-
de veel ballen en ook Jaron was 
fel. Anouk heeft een snel schot 
en scoorde een mooi doelpunt. 
Mike scoorde zijn eerste doel-
punt en Bjarne nam de rest voor 
zijn rekening.
De D2 won met 7-0. De D1 moest 
tegen Badhoevedorp. Het werd 
een zeer gelijkopgaande wed-
strijd waar Badhoevedorp uitein-
delijk won; 7-8. Emma T. speel-
de sterk en ook Emma de B. viel 
op door haar harde werken. Ze 
scoorde ook een mooie door-
loopbal. Matthijs scoorde twee-
maal. 
De B1 deed wat het moest doen: 
Rapid verslaan. Ze wonnen met 
5-11. Met nog één wedstrijd te 
gaan bezetten ze een mooie 
tweede plaats. Roland scoorde 
vijf doelpunten. 

Kledingactie Derde Wereld
IJmuiden - Dinsdag 9 maart kan 
men weer kleding voor de Derde 
Wereld inleveren bij peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie. Twee keer 
per jaar houden zij zo’n inzame-
ling. De peuterspeelzaal krijgt 20 
eurocent per kilo. Op deze ma-
nier kunnen zij wat extra’s voor 
de kinderen aanschaffen. Afge-
lopen najaar was de opbrengst 
294 euro en is voor de kinderen 
een kaptafel en verkleedkleding 

aangeschaft. De buurt spaart al 
jaren hun gedragen kleding op 
voor de peuterspeelzaal. Mid-
dels een brief worden ze altijd op 
de hoogte gebracht van de op-
brengst en dat gene wat er voor 
is aangeschaft. 
De kleding kan ingeleverd wor-
den op dinsdag 9 maart tussen 
08.00 en 13.30 uur aan de Een-
hoornstraat 171. Meer informa-
tie: 0255-515706. 

Jan Smit in One way 
Way Wind Seaport FM
IJmuiden - Ooit werd hij op jon-
ge leeftijd ontdekt door BZN en 
werd vervolgens een megaster 
in Duitsland waarna ons eigen 
landje volgde.
Niet meer weg te denken uit de 
hitparades en ook nog eens ac-
tief als presentator op televisie. 
Jan Smit is de trots van Volen-
dam. Deze week een registra-
tie van de concerttoer uit 2009. 

Natuurlijk is er ook ander ma-
teriaal uit Volendam te beluiste-
ren in One Way Wind. One Way 
Wind is iedere zondag te beluis-
teren tussen 16 en 18 uur en op 
woensdag tussen 21 en 23 uur. 
Erik Beekman is de presentator. 
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel in Velsen op 89.0, FM 
107.8 en wereldwijd via www.
seaportplaza.nl.

IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 10 maart 19:30 uur in de Spil
Op 10 maart aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis De Spil, 
Frans Halsstraat 29. U kunt van 19:30 tot 20:00 uur terecht met uw vragen, opmerkingen of problemen. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Uiteraard bent u ook welkom om de rest van de vergadering bij te wonen. 
Naast andere onderwerpen staat het volgende op de agenda.

• Winkelcentrum. Als alles doorgaat komen er 
40 winkels bij, maar de gemeente vindt het 
niet nodig om extra parkeerplaatsen aan te 
leggen. Wat vindt u?

• Bestemmingsplan Hoogeberg. Het 
bestemmingsplan ligt ter inzage bij 
de gemeente en er kan op worden 
ingesproken. Kunt u zich vinden in dit plan?

• Wijkteam. We gaan met elkaar 
inventariseren wat we willen verbeteren in 
onze wijk. Ook u kunt daaraan bijdragen!

Heeft u geen tijd om langs te komen maar 
toch iets op te merken, stuur dan een 
e-mail naar johan.zwakman@ijmuidennoord.nl
Kijk ook eens op onze website:
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter
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IJmuiden - In2disco is razend 
populair. Voor de 70’s & 80’s par-
ty die op zaterdag 20 maart in het 
Thalia Theater wordt gehouden 
zijn nog maar enkele tickets ver-
krijgbaar. Tijdens In2disco wor-
den de beste videoclips uit de ja-
ren ‘70 en ‘80 naadloos aan el-
kaar gemixt door DJ Rob Bos-
kamp en DJ Good Old Dave (ali-
as The VideoKingz) en DJ Friso. 
Speciale gast is MJ-imitator Dai-
myo Jackson.
De organisatie is aangenaam 
verrast door de grote vraag naar 
kaarten. ,,We wisten dat er animo 
zou zijn voor een ouderwets dis-
cofeest in IJmuiden, maar dat het 
zo hard zou gaan hadden we niet 
verwacht’’, aldus Friso Huizin-
ga, die het feest samen met Da-
ve van Laar en John van Waveren 
van Augusta/Thalia organiseert. 
,,Twee weken geleden was drie-
kwart van de kaarten verkocht. 
Geweldig natuurlijk. Nu zijn we 
in de fase aanbeland dat de tic-
kets op aan het raken zijn. On-
dertussen zijn wij druk bezig met 
de voorbereidingen. Vorige week 
hebben we gekeken hoe de vi-
deoclips overkomen op het gro-
te filmscherm van Thalia. De eer-

ste minuten hebben we letterlijk 
met open mond staan kijken. Het 
is echt geweldig om die beelden 
te zien op een scherm van 5 bij 
7 meter.’’
De laatste tickets voor In-
2disco liggen bij Hotel Au-
gusta en kledingwinkel Indi-
go in IJmuiden en Bredero-
de Sport in Santpoort-Noord. 
Prijs: 14 euro. Bestellen via www. 
in2disco.nl kan ook. Dan betaal 
je 1,40 euro handlingkosten per 
ticket. In2disco duurt van 21.30 
tot 02.00 uur.

In2disco bijna uitverkocht

The Hype in d’Arc
Velsen-Zuid - Have you heard 
the Hype? Deze talentvolle band 
met leden uit Velsen en Haarlem 
heeft inmiddels flink naam ge-
maakt op nationaal en internati-
onaal gebied. Zo traden ze on-
langs op in de beroemde Cavern 
Pub in Liverpool. Geïnspireerd 
door onder andere the Beatles 
en The Beach Boys heeft The 
Hype al verschillende prijzen zo-
als de Rob Acda Award en de In-
Holland Popprijs in de wacht ge-
sleept. Daarnaast hebben zij de 
zalen van de Melkweg en Para-
diso al mogen bespelen met hun 
aanstekelijke 60’s sound. Nu is 
het echter tijd voor een eenma-

lige terugkeer naar hun roots:  
d’Arc in Velsen-Zuid.
Momenteel is the Hype druk be-
zig met het leggen van de laat-
ste hand aan hun debuutalbum 
waarmee zij definitief hopen 
door te breken, maar niet voor-
dat ze nog een spetterend op-
treden hebben gegeven in d’Arc! 
Vrijdag 5 maart zullen zij van-
af 22.00 uur een exclusief ‘un-
plugged’ optreden geven in het 
pand op Kerkplein 5 in Velsen-
Zuid. Het is misschien wel de 
laatste kans om ze in zo’n intie-
me sfeer op te zien treden! De 
deuren van d’ Arc zijn open van-
af 21.00 uur.

Met korting naar 
Chinees Nationaal Circus
Velsen - Ze zijn de sterren van 
het Wereldkerstcircus in Car-
ré, het grote Circusfestival van 
Monte Carlo én van het Cirque 
du Soleil. Avond aan avond be-
zorgen de Chinese acrobaten, 
die al op jonge leeftijd aan de cir-
cusacademie van Beijing begin-
nen, theaterbezoekers een on-
vergetelijke, spannende en beto-
verende theaterervaring. Op za-
terdag 6 maart (20.15 uur) strijkt 
het Chinees Nationaal Circus 
neer in Stadsschouwburg Vel-
sen met hun spectaculaire show 
‘Tao’. ’s Werelds beste circusar-
tiesten nemen het publiek mee 
naar de fascinerende wereld van 
een eeuwenoude cultuur, waarbij 
de eenheid van lichaam, geest en 
ziel tot topprestaties leidt.
Zoals het voetballen in de wes-
terse landen wordt beoefend, zo 
is in China de acrobatiek een tak 
van sport die duizenden mensen 
beoefenen. De acrobatiek is 2.000 
jaar geleden ontstaan geduren-
de de wintermaanden wanneer 

de boeren en eenvoudige am-
bachtslieden hun beroep tijdelijk 
niet konden uitvoeren. Zij begon-
nen met jongleren, turnen, klim-
men en balanceren. Nog steeds 
beheersen de Chinese acroba-
ten al deze disciplines tot in de 
puntjes. In ‘Tao’ ziet het publiek 
de beste acts van de afgelopen 
tien jaar. Actie, spanning, kleur-
rijke kostuums en vijftig van de 
beste circusartiesten ter wereld 
zorgen voor een schouwspel dat 
zijn weerga niet kent.

Lezers van de Jutter/de Hof-
geest mogen met 7 euro kor-
ting de spektakelshow van 
het Chinees Nationaal Cir-
cus op zaterdag 6 maart bij-
wonen. Kortingskaarten zin 
te bestellen via 0255-515789 
of www.stadsschouwburgvel-
sen.nl (o.v.v. de Jutter/de Hof-
geest). De korting geldt niet 
voor reeds gekochte kaarten 
en niet in combinatie met an-
dere acties.

Piet Schouten met pensioen
‘Het was altijd mijn hobby’
IJmuiden - In januari bereikte hij 
de pensioengerechtigde leeftijd, 
maar Piet Schouten van mode-
zaak Forecast besloot nog even 
door te werken. Tot 13 maart om 
precies te zijn. Op die datum is 
het namelijk 35 jaar geleden dat 
de zaak als Vet aan de Lange 
Nieuwstraat opende.
In 1975 werd er begonnen met de 
verkoop van herenjeans, die ook 
door dames gedragen werden, 
kinderkleding en bedrijfskleding, 
zoals stofjassen en verpleegsters-
schorten. Het winkeloppervlak 
was een stuk kleiner, het achter-
ste gedeelte van de zaak was het 
magazijn van de buurman, pla-
tenzaak Koopman. Kleding op 
maat maken, een kunst die Piet 
bij eerdere werkgevers opdeed, 
mocht niet. Dat zou oneigenlijke 
concurrentie zijn voor andere fili-
alen. Later werd besloten, dat dit 
toch wel een mooie extra service 
was en zo leerde Piet veel colle-
ga’s uit andere plaatsen hoe ze 
een zoom in een broek moes-
ten maken. In 1980 werd ook het 
achterste gedeelte bij de winkel 
betrokken, die bijna uit zijn voe-
gen barstte. Langzaam aan ver-
dween de kinder- en bedrijfskle-
ding om plaats te maken voor de 
modecollectie. Drie jaar geleden 
werd de zaak voor het laatst ver-
bouwd en veranderde de naam in 
Forecast, naar een al bestaande 
lijn van Vet. Piet zag door de jaren 
heen de collectie veranderen: ,,In 
het begin kon de klant kiezen uit 

vier broeken en twee overhem-
den. Er is nu een veel grotere ver-
scheidenheid en ruimere keuze.’’ 
Hij stond altijd met enorm veel 
plezier in de zaak, was gedreven 
en enthousiast. De mensen stel-
den dit op prijs en kwamen graag 
terug voor de klantvriendelijk-
heid en de goede service. ,,Het 
werk was altijd mijn hobby’’, zegt 
Schouten. Dochter Anjella, die 
ook alweer zeventien jaar in de 
zaak meewerkt, neemt het roer 
over. Ze staat straks zonder haar 
ouders in de winkel, want ook 
moeder Henny, die onlangs 60 
jaar werd, stopt er mee. Ze weet 
zich echter verzekerd van goed 
gezelschap, want collega’s Mar-
tine en Petra werken er beiden al 
meer dan 30 jaar. Ook de nieu-
we collega Priscilla werkte eerder 

zeven jaar in een ander filiaal van 
Forecast. ,,Het zal vreemd zijn, 
maar ook spannend’’, zegt Anjel-
la. ,,Moeilijke klussen op de naai-
machine spaar ik voor mijn va-
der op, dus hij zal hier af en toe 
nog wel helpen.’’ Piet blijft voor-
zitter van de winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden en ook 
van de luifelcommissie, die voor 
onderhoud van de luifels voor de 
winkels zorgt. ,,Daarvan ben ik de 
voorzitter, penningmeester en de 
secretaris’’, lacht hij. Van 11 tot 20 
maart ontvangt elke klant bij een 
minimale besteding van 35 euro 
een waardebon voor een appel-
fleurtje van banketbakker Beeks-
ma. Op 13 maart is er vanaf 17.00 
uur een afscheidsreceptie met 
een hapje en een drankje. (Car-
la Zwart)

Regio - Politieagenten hiel-
den zondag omstreeks 02.40 uur 
twee jongens aan op de Kruis-
weg in Haarlem. Zij worden er-
van verdacht kort daarvoor een 
23-jarige Amsterdammer te heb-
ben bedreigd met een priem. Het 
signalement van het aangehou-
den tweetal kwam overeen met 
de door het slachtoffer opgege-
ven signalementen waarna de 
agenten hen aanhielden. Het wa-
ren een 17-jarige Haarlemmer en 
een 18-jarige Velserbroeker. Bei-
den hadden een schroevendraai-
er bij zich. Zij zijn ingesloten.

Bedreiging

IJmuiden - Dit weekend moest 
een 52-jarige vrouw uit IJmuiden 
blazen. Zij was op de Kennemer-
boulevard aan de kant gezet om-
dat haar rijgedrag opviel. Ze had 
teveel gedronken: 1,3 promille. 
Haar rijbewijs werd ingevorderd 
en zij kreeg een proces-verbaal. 
Rijden onder invloed is een mis-
drijf. Voor beginnende bestuur-
ders geldt dat zij hun rijbewijs 
direct kwijtraken als zij een al-
coholpromillage hebben van 0,8 
promille. De vrouw moet een ver-
plichte cursus Educatieve Maat-
regel Alcohol (EMA) volgen op 
eigen kosten.

Te veel op
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
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Maandag tot en met vrij-
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Angela Groothuizen
in bejubeld programma
Velsen - Angela Groothuizen 
maakte naam met de inmiddels 
legendarische geworden mei-
dengroep Dolly Dots. Daarnaast 
bouwde zij een carrière op als 
tv-presentatrice. Maar óók in het 
theater voelt Angela zich al jaren 
op haar gemak. Aan haar kleine, 
mooie, soms heel persoonlijke 
muziekprogramma’s met caba-
reteske inslag bewaren de fans 
goede herinneringen. Voor An-
gela was het de doorbraak naar 
een nieuw publiek, dat graag 
met eigen ogen wilde zien hoe 
een succesvolle Dolly Dot méér 
in haar mars heeft en kon uit-
groeien tot een karaktervolle 
theatermaker.
Het nieuwe programma dat An-
gela onlangs ten doop hield, is 
hiervan het kersverse bewijs. In 
de anderhalf uur durende zang-
show ‘Labels’, op zondag 14 
maart (20.30 uur) in het Thalia 
Theater, komen juweeltjes voor-
bij als het bekende, schrijnend 
mooie ‘Rozengeur’ (dat door de 
jaren heen alleen maar mooi-
er lijkt te worden) en natuurlijk 
het lied ‘Bier en Bitterballen’, dat 
zij schreef voor haar overleden 
regisseur en vriend Bert Klun-

der. Om over de sfeervolle toe-
gift, onversterkt gezongen bij de 
broze tinkelende tonen van een 
speeldoosje, nog maar te zwij-
gen. In haar nieuwe programma 
‘Label’ rekent Angela Groothui-
zen af met alle etiketten die zij 
kreeg opgeplakt. Zij bewijst op-
nieuw dat zij niet is vast te pin-
nen en dat haar authenticiteit 
een grote theaterkracht is, waar-
mee zij ontroert en laat lachen. 
Prijs: 20,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Thalia’s Comedy Night 
met winnaars festivals
Velsen - Nederland is een echt 
cabaretland. Uit het enorme aan-
bod selecteert de Stadsschouw-
burg Velsen voor haar publiek 
elk seizoen de beste, leukste en 
verrassendste cabaretiers. Om 
Velsen kennis te laten maken 
met nieuw cabarettalent en met 
voor het grote publiek nog ver-
borgen cabaretschatten, orga-
niseert het theater dit jaar voor 
de eerste keer ‘Thalia’s Comedy 
Night’. Het theater is op zoek ge-
gaan naar cabaretiers en klein-
kunstenaars die wel eens hele 
groten zouden kunnen worden. 
Wie weet, maakt het publiek op 
dinsdag 2 maart (20.30 uur) in 
het intieme Thalia Theater alvast 
kennis met de nieuwe Youp, Le-
nette, Jochem of Najib.
Het Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival is dé springplank voor ca-

barettalent! Een kleine greep uit 
de lange lijst eerdere winnaars: 
NUHR, Thomas Acda, Dames 
voor na Vieren, Klaas van der 
Eerden en Eric Koller. Zij zijn in-
middels vertrouwde namen in de 
Velsense schouwburg, maar de-
buteerden ooit in de kleinere za-
len als het Thalia Theater. Tij-
dens de eerste editie van ‘Tha-
lia’s Comedy Night’ kan het pu-
bliek kennis maken met Mar-
griet Bolding en Roemer van 
der Steeg, de finalisten van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival 
2008. De derde act is Arno van 
der Heyden, winnaar publieks- 
en juryprijs van nog zo’n toon-
aangevend cabaretfestival, Ca-
meretten. Prijs: 17,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl.
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Dialysecentrum geopend
Velsen-Noord - Het nieuwe di-
alysecentrum van het Kenne-
mer Gasthuis in Velsen-Noord is 
dinsdag officieel geopend. Het 
ziekenhuis komt daarmee tege-
moet aan de toenemende vraag 
naar dialysecapaciteit in Kenne-
merland. Patiënten die wonen 
boven het Noordzeekanaal hoe-
ven nu minder ver te reizen. Dia-
lysepatiënten zijn gemiddeld drie 
keer per week drie tot vijf uur 

bezig met dialyseren. Het nieu-
we centrum beschikt over twaalf 
dialyseplekken. Tijdens het dialy-
seren krijgen de patiënten cate-
ring op maat en een eigen lap-
top met internet. Het dialysecen-
trum is gevestigd aan  Wijker-
straatweg 160. Het centrum is in 
de aanloopfase drie dagen per 
week open. In de loop van 2010 
volgt uitbreiding tot zes dagen 
per week.

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben maandagmiddag een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Amsterdamseweg. Hierbij zijn 
tussen 14.00 en 15.30 uur 850 
voertuigen gecontroleerd. Hier-
van reden er 83 sneller dan de 
toegestane 80 kilometer per uur. 
De hoogst gemeten snelheid 
was 161 kilometer per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Snelheids-
controles

Velsen-Zuid - Een 20-jarige 
vrouw uit Haarlem is dinsdag-
ochtend gewond geraakt bij een 
aanrijding op de Rijksweg 208. 
De vrouw raakte rond 07.30 uur 
met haar auto van de weg en 
reed tegen de vangrail. Ze liep 
daarbij hoofdletsel op en is voor 
behandeling naar een zieken-
huis gebracht.

Vrouw gewond 
na aanrijding 1

Velsen-Zuid - Een 77-jarige 
vrouw uit IJmuiden is dinsdag-
ochtend gewond geraakt bij een 
aanrijding op de A22. De vrouw 
reed rond 09.30 uur met haar au-
to achter op een andere auto die 
aansloot in een file. Ze liep daar-
bij letsel op en is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.

Vrouw gewond 
na aanrijding 2

Selectie IJmond 
Popprijs 2010 bekend
Regio – In de selectie voor de 
IJmond Popprijs 2010 zijn acht-
tien van de 23 bands die zich 
hebben aangemeld overgeble-
ven. Verdeeld over drie podia in 
drie verschillende gemeenten 
zullen deze bands hun uiterste 
best doen om te laten zien wat 
de IJmond op dit moment aan 
talent te bieden heeft. Uiteinde-
lijk gaan zes bands naar de fi-
nale. 
De geselecteerde bands zijn: 
Acright, Against all Odds, Blow-
fish, Chapter 9 Syndrome, de Kri-
miklownz, Dead Unity, Dimaryp, 
Dondersop, Jude, Mentally Re-
tarded Friend, Saqaya, Se7en, 
Stare of Displeasure, Twice the 
Same, Whisper, Die for the pur-
pose of Living, Liberty en Gang-
ster. Op de site www.ijmondpop.
nl staat in welke voorronde de 
bands zullen spelen. 
De IJmond Popprijs wil alle 
bands die in de de finale staan 

ondersteunen in hun ontwikke-
ling en past het prijzenpakket 
hier op aan. Zo zijn er optredens 
te winnen op regionale festivals 
als Beeckestijn Pop, Young Art 
Festival en Wijkerpop. Maar er 
is ook studiotijd te winnen voor 
twee bands en een professionele 
fotosessie. Elke band in de finale 
zal met een passende prijs naar 
huis gaan. De stichting IJmond 
Pop hoopt zo een belangrijke bij-
drage te leveren aan de ontwik-
keling van de popmuziek in de 
regio. De voorronden zijn zater-
dag 20 maart in de Nozem en de 
Non te Heemskerk, op zaterdag 
27 maart in Café Camille te Be-
verwijk en op zaterdag 3 april in 
het Witte Theater te IJmuiden. De 
finale is dit jaar in het Witte The-
ater op 29 april. De IJmond Pop-
prijs is een initiatief van de stich-
ting IJmond Popprijs, de stich-
ting Kunst en Cultuur Beverwijk 
en Beeckestijnpop.

World Servants Pot-
grondactie goede keuze
Velsen - World Servants Velsen 
is afgelopen zaterdag voor het 
eerst begonnen met hun pot-
grondactie. Voor de ontwikke-
lingsprojecten, die zij komende 
zomer gaan doen in Ghana en 
Malawi, zamelen ze geld in door 
potgrond aan huis te verkopen. 
Op de eerste dag zijn 1200 tot 
1400 huishoudens benaderd en 
is al de helft van de voorraad ver-
kocht! 
,,Het lijkt een goede keuze om op 
deze manier geld in te zamelen”, 
zegt Vincent Dolfing. ,,We gaan 

zaterdag 6 maart in een ander 
deel van Velserbroek verder met 
de huis aan huis verkoop, Er zijn 
nog zo’n 390 zakken van 40 li-
ter dus we hebben nog een flin-
ke klus”.
De zakken worden los verkocht 
maar voor mensen die drie of 
vijf zakken kopen geldt een leu-
ke aanbieding! Mensen die bui-
ten Velserbroek wonen, of zeker 
willen zijn dat de World Servants 
langskomt, kunnen bestellen via 
de website. Voor meer informa-
tie: www.worldservantsvelsen.nl.

Lezing bij
Santpoorts
Belang
Santpoort-Zuid - Hoe is het 
om te ontdekken dat je niet de 
baas bent in je eigen hoofd? Hoe 
werken hersenen? Hoe schep-
pen ze de wereld die we dage-
lijks ervaren? Waar zitten al die 
sensaties, gedachten, driften en 
verlangens en waar schuilt het 
bewustzijn? In het boek ‘Ben ik 
dat?’ geeft wetenschapsjourna-
list Mark Mieras antwoord op 
dit alles en nog veel meer. Mark 
Mieras kan er niet alleen onder-
houdend over schrijven maar 
ook gefascineerd over vertel-
len. Op een heldere, overzichte-
lijke manier maakt hij de bezoe-
kers wegwijs in de (on)bekende 
wereld van het brein. Het boek 
wordt tijdens de avond verkocht 
(en op verzoek gesigneerd). ‘Ben 
ik dat?’ is een bloemlezing van 
de mens, in al zijn facetten. De-
ze lezing wordt gehouden dins-
dag 9 maart van 20.00 tot 22.00 
uur bij de Vereniging Santpoorts 
Belang, Bloemendaalsestraat-
weg 201. Informatie of aanmel-
den: 023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Klaverjassen voor 
gehandicaptensport
Velsen-Zuid - Op zondag 21 
maart organiseert de stichting 
gehandicaptensport Kennemer-
land een klaverjasmarathon in 
het clubhuis aan de Tolsduiner-
laan. De opbrengst is geheel 
voor de gehandicapte sporters. 
Full Speed zal daar zijn mede-
werking aan verlenen. En ook u 
kunt uw steentje hieraan bijdra-
ge door gezellig op deze zondag 
te komen klaverjassen. Er zullen 

zes potjes worden gespeeld, drie 
voor de middag en drie na de 
middag. Voor de lunch wordt ge-
zorgd. Aan het eind van de dag 
zal de uitslag bekend gemaakt 
worden. De aanvang is 10.00 
uur en het inschrijfgeld bedraagt 
8,50 euro.
Voor deelname kan men zich op-
geven via Sonja Verdoes, tele-
foonnummer 0255–523592 of Lia 
Boot, 0255–510085

Statiegeldactie voor 
goede doel groot succes
Velsen - In de maanden decem-
ber en januari heeft World Ser-
vants Velsen geld ingezameld 
door middel van een statiegeld-
actie. Dit was het tweede jaar dat 
de actie werd gehouden. Vorig 
jaar was het al een succes maar 
dit jaar ging het nog beter. Met 
de actie is 1151,25 euro opge-
haald voor het goede doel.
De actie werd gehouden in sa-
menwerking met de Vomar in 
Velserbroek en DekaMarkt in 
Velserbroek, IJmuiden (Zeewijk-
plein), Sanpoort-Noord en Sant-
poort–Zuid. Het geld dat ingeza-
meld is, wordt gebruikt voor de 

projecten van World Servants 
Velsen. Vanuit deze organisatie 
zullen, in de zomer, acht jonge-
ren op ontwikkelingswerk gaan 
naar Ghana en Malawi. 
In Ghana zullen zes jongeren de 
voorzieningen van een reeds ge-
bouwde kliniek uitbreiden, ver-
beteren en medische stafwonin-
gen bouwen. Hierdoor zal de me-
dische voorziening in het district 
aanzienlijk verbeteren. In Mala-
wi zullen twee jongeren klaslo-
kalen, lerarenwoningen en latri-
nes gaan bouwen.
Voor dit werk hebben zij 19.160 
euro nodig. 

Felison Brass is op
zoek naar cornettisten
Velsen - Felison Brass is op 
zoek naar één of twee cornettis-
ten. Komende maanden bereidt 
de band zich voor op deelname 
aan de Vlaams Open Brassband 
Kampioenschappen en Surven-
to Brass. De band komt uit in 
de derde divisie en is zeer actief 
met 10 tot 15 optredens per jaar. 

De plek binnen de sectie wordt 
in overleg bepaald. Wie het eens 
wil uitproberen kan langsko-
men om te luisteren of voor een 
proefperiode. Felison Brass heeft 
een brassensemble waarin mu-
zikanten worden klaargestoomd 
voor een plek in de Brassband. 
Zie ook www.felisonbrass.nl.

Forteiland zondag open
IJmuiden – Zondag opent het 
Forteiland weer zijn zware deu-
ren. Ook deze keer zal er afge-
weken worden van de gebrui-
kelijke openingstijden. Om 13.00 
uur vertrekt de rondvaartboot de 
Koningin Emma vanaf de IJmui-
dense Kop van de Haven, nabij 
de ligplaats van de DFDS ferry 

naar Newcastle. Om 16.00 uur 
wordt u met de Koningin Emma 
weer naar de Kop van de Haven 
teruggebracht. Op de open dag 
in februari werd volgens dezelf-
de programmering gewerkt, tot 
grote tevredenheid van de be-
zoekers en de gidsen. Zie ook 
www.ijmuidenserondvaart.nl. 
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Shantykoor Nortada 10 jaar
Shantykoor Nortada bestaat tien jaar. Ter gelegenheid daarvan is een CD gemaakt. Op 
woensdag 24 februari overhandigde wethouder Ineke Edzes-Altena in zorgcentrum 
Velserduin het eerste exemplaar aan erelid Cor Visser. (foto: Reinder Weidijk)

Spoedherstel van vorstschade
Onderhoud rotonde Lange 
Nieuwstraat-Planetenweg
De vorst heeft het wegdek op de 
rotonde Lange Nieuwstraat-Plane-
tenweg erg aangetast. Omdat de 
rotonde deel gaat uitmaken van 
een omleidingsroute in verband met 
werkzaamheden aan de Heerenduin-
weg - zie elders op de Infopagina - 
wordt het asfalt vervroegd hersteld. 
Dit gebeurt op donderdag 4 en vrij-
dag 5 maart, ook ’s nachts.

In het hele land zijn de asfaltwegen ern-
stig beschadigd door het langdurige en 
kwakkelende winterweer. Zo ook in on-
ze gemeente. Er zijn noodreparaties uit-
gevoerd, maar die blijken - ook door on-
gunstige weersomstandigheden - in veel 
gevallen onvoldoende stand te hou-
den. Bij de rotonde Lange Nieuwstraat–
Planetenweg wordt om die reden nu al het 
onderhoud gedaan dat voor later dit jaar 
was gepland. Bovendien wordt er vanaf 
maandag 8 maart aan de Heerenduinweg
-Gijzenveltplantsoen gewerkt. De omlei-
dingsroute gaat over de rotonde Lange 
Nieuwstraat-Planetenweg.

Op donderdag 4 maart wordt de oude as-
faltlaag verwijderd (gefreesd), in de avond 
en nacht wordt er geasfalteerd en vrijdag-
ochtend 5 maart wordt de belijning aan-
gebracht. Het meest luidruchtige werk 
gebeurt daarmee overdag; enige geluids-
overlast in de nacht is niet helemaal uit 
te sluiten.

De zijtakken van de rotonde, Gijzenvelt-
plantsoen en Moerbergplantsoen, wor-
den die twee dagen helemaal afgesloten. 
De aansluitingen op de Lange Nieuw-
straat en Planetenweg worden half af-
gesloten. Hier wordt het verkeer met ver-
keersregelaars over het werkterrein ge-
leid. Dat zal de doorstroming uiteraard 
ernstig belemmeren. 

Later dit jaar zullen ook op andere rou-
tes ingrijpende maatregelen moeten wor-
den getroffen – vaak gaat het om de aan-
leg van een nieuwe asfaltdeklaag. Ook 
dan ontstaat er overlast voor met name 
het autoverkeer.

Werkzaamheden in Wijk aan Zee
Werk Hogeweg/Bosweg
Het werk aan de Hogeweg/Bos-
weg in Wijk aan Zee was vertraagd 
en wordt nu hervat. Begin maart 
worden riolering en bestrating ver-
nieuwd.

Begin januari wilde aannemer Heijmans 
weer aan de slag met werkzaamheden 
aan de Hogeweg/Bosweg in Wijk aan 
Zee. Er moest een nieuwe riolering ko-
men en het wegdek van de Bosweg zou 
van nieuwe klinkers worden voorzien. 
Door de vorst ging die planning niet 
door. De verwachting is dat de werk-

zaamheden nu in de week van 1 maart 
kunnen worden afgerond, of uiterlijk 
een week later.

Een extra complicatie waren de zware 
transporten voor de aanvoer van gra-
nulaat voor de aanleg van een fietspad 
langs de Reyndersweg. De transporten 
bemoeilijkten het werk aan de Hoge-
weg/Bosweg. In goed onderling over-
leg is nu afgesproken dat de transpor-
ten twee dagen worden opgeschort om 
het werk aan de Hogeweg/Bosweg door 
te kunnen laten gaan.

Burgemeester Galle op bezoek
Op 27 februari was de heer Methsiri De Silva, burgemeester van Galle (Sri Lanka) in 
Velsen. Hij greep een kort verblijf in Nederland aan voor een kennismakingsbezoek 
met Franc Weerwind. Ook sprak hij uitvoerig met vertegenwoordigers van SOS Vel-
sen. De gemeente heeft sinds 1976 een stedenband met Galle, de tweede stad van Sri 
Lanka. Tijdens het bezoek werden meerdere cadeaus uitgewisseld. Op de foto ont-
vangt de heer De Silva (rechts) het fotoboek over Velsen. (foto: Reinder Weidijk).  
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Verkiezingen voor groep 8a
Woensdag 3 maart, buurtcentrum De Spil in IJmuiden. Juf Diana Twisk brengt haar 
stem uit, samen met groep 8a van de Jan Campertschool, die zojuist van burgemees-
ter Franc Weerwind uitleg heeft gekregen over de gemeenteraadsverkiezingen. (foto: 
Reinder Weidijk)

Vernieuwd winkelcentrum
Multi Vastgoed en de gemeente Vel-
sen gaan een samenwerkingsover-
eenkomst sluiten voor de ontwikke-
ling van het nieuwe winkelcentrum 
in IJmuiden. Dit heeft het College 2 
maart jl. besloten. Voor overleg met 
de betrokkenen in de komende perio-
de heeft Multi Vastgoed een commu-
nicatieplan gemaakt.

Op 2 maart jl. heeft het College besloten 
om te starten met de vervolgfase van de 
ontwikkeling en over te gaan tot het op-
stellen van een samenwerkingsovereen-
komst met Multi Vastgoed. Samen met 
de gemeente, winkeliers en bewoners zal 
Multi Vastgoed het plan verder uitwerken 
en uiteindelijk realiseren. Alle belangheb-
benden worden hierbij betrokken; Mul-
ti Vastgoed heeft hiervoor een communi-
catieplan gemaakt. De gemeente blijft de 
communicatie met belanghebbenden vol-
gen en zal het draagvlak voor het nieuwe 
winkelcentrum blijven toetsen.

De recente voorgeschiedenis: de ge-
meente is in juni 2009 een intentieover-
eenkomst met Multi Vastgoed aangegaan 
voor de ontwikkeling van het nieuwe win-
kelcentrum. In het voortraject is alle be-
langhebbenden om hun mening gevraagd. 
Multi Vastgoed heeft vervolgens een ont-
wikkelingsplan gemaakt binnen de rand-
voorwaarden die de gemeenteraad heeft 
gesteld. Het ontwerp past goed in het 
stedenbouwkundig plan van Dudok. De 
hoofdwinkelstraat wordt deels een ver-
diepte winkelstraat, waardoor dubbelzij-
dig winkelen wordt gerealiseerd.

Het College van Burgemeester en Wet-
houders is tot de conclusie gekomen dat 
het ontwikkelingsplan van Multi Vastgoed 
financieel en maatschappelijk haalbaar is 
en past binnen de randvoorwaarden. Tij-
dens de extra raadssessie van 18 februa-
ri jl. heeft een ruime meerderheid van de 
gemeenteraad haar steun uitgesproken 
voor het plan.

Lichteren in Averijhaven
Het baggerspeciedepot in de voor-
malige Averijhaven als nieuwe lich-
terlocatie en aanpassing van het be-
stemmingsplan hiervoor – dat is de 
bedoeling van Rijkswaterstaat en 
de gemeente Velsen. Op dinsdag 16 
maart is er een informatieavond in 
het Thalia Theater te IJmuiden.

Schepen die te diep liggen voor het 
Noordzeekanaal moeten gelichterd wor-
den: een deel van hun lading wordt over-
geslagen in binnenvaartschepen en 
duwbakken. Momenteel gebeurt het 
lichteren in de Buitenhaven. Omdat dat 
hinderlijk is voor zowel passerende sche-
pen als het te lichteren schip zelf, willen 
Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen 
de lichterlocatie verplaatsen naar het 
Averijhavendepot, die daarmee zijn oor-
spronkelijke bestemming als insteekha-
ven terugkrijgt. Rijkswaterstaat heeft bij 

Velsen een verzoek ingediend om het 
bestemmingsplan dienovereenkomstig 
aan te passen en Velsen staat daar wel-
willend tegenover. 

Over de plannen en de te volgen proce-
dures is op dinsdag 16 maart a.s. een in-
formatieavond belegd in het Thalia The-
ater, Breesaapstraat 52 te IJmuiden. De 
zaal is open vanaf half 8 ’s avonds; om 
8 uur begint de presentatie. Schriftelijke 
reacties op de plannen zijn mogelijk tot 
en met maandag 12 april aan het adres 
van de gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL  te IJmuiden.

De verplaatsing van de lichterlocatie is 
beschreven in een startnotitie; deze noti-
tie ligt ter inzage bij het stadhuis van Vel-
sen, Dudokplein 1, en bij de bibliotheek 
aan het Dudokplein nr. 16 op de gebrui-
kelijke openingstijden.

Rotonde en nieuw asfalt
Kruispunt Middenduinerweg-
Santpoortse Dreef
Op maandag 8 maart gaat Aannemers-
bedrijf Heijmans BV in Santpoort-Noord 
aan het werk in opdracht van de gemeen-
te Velsen:
• op de kruising Santpoortse Dreef–

Middenduinerweg komt een rotonde;
• de Middenduinerweg, tussen de Sant-

poortse Dreef en de Dinkgrevelaan, 
krijgt nieuw asfalt;

• de Wijnoldy Daniëlslaan, tussen de Olga 
van Gotslaan en de Middenduinerweg, 
krijgt ook nieuw asfalt.

De Santpoortse Dreef wordt afgesloten 
tussen de Valckenhoeflaan en de Midden-
duinerweg. De Middenduinerweg wordt 
afgesloten tussen de spoorwegovergang 
en de Dinkgrevelaan. Het doorgaande 
verkeer wordt omgeleid via de Hagelin-
gerweg en de Wüstelaan (heen en terug). 
Deze route geldt ook voor bromfietsers en 
fietsers. De werkzaamheden duren onge-
veer zes weken, onder voorbehoud van 
het weer en onvoorziene zaken.

Werk aan de weg
Kruispunt Heerenduinweg- 
Gijzenveltplantsoen
Vanaf 8 maart wordt het kruispunt Hee-
renduinweg-Gijzenveltplantsoen aan-
gepast en komt er een fietsoversteek 
aan de Heerenduinweg, ter hoogte van 
de ingang van het gebied van Natuur-
monumenten.

Wat gaat er gebeuren:
• aanleg kruispunt  bij de Heerenduinweg -

Gijzenveltplantsoen; 
• opheffing kruispunt Heerenduinweg-

Grote Beerstraat; 
• aanpassing fietsoversteek Heerenduin-

weg ter hoogte van de entree van het ge-
bied van Natuurmonumenten.

De Heerenduinweg wordt afgesloten tus-
sen de Spaarnestraat en Kruisberglaan. 

Het tankstation Q8 langs de Heeren-
duinweg blijft bereikbaar vanaf de Kruis-
berglaan. De verbinding tussen de Gro-
te Beerstraat en de Heerenduinweg wordt 
permanent afgesloten. 

Het doorgaande verkeer inclusief (brom-)
fietsers op de Heerenduinweg richting 
Zeewijk wordt met borden omgeleid via de 
Zeeweg, Lange Nieuwstraat, Planetenweg, 
Kruisberglaan en vice versa. De ANWB 
route wordt in de omleiding meegenomen.

Aannemersbedrijven Dura Vermeer Infra-
structuur B.V. en MNO Vervat voeren de 
werkzaamheden uit, die ongeveer vijf we-
ken gaan duren, onder voorbehoud van 
weersomstandigheden.
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Na afloop van de raadsvergadering is er in de 
Burgerzaal gelegenheid afscheid te nemen van de 
raadsleden die niet terugkeren in de raad.
 
RAADSPLEIN 11 MAART 2010
 
Donderdag 11 maart 2010 vanaf 19.30 uur wordt de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945, 
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal.
 
De agenda is als volgt:
 
Punt Onderwerp
 
1 Opening
2R Installatie nieuwe raadsleden:
 Afleggen eed of belofte
3R Vaststellen:
  werkwijze Raad 2010-2014 met bijbehorend 

vergaderschema.
4R Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter 

van de gemeenteraad.
 Voorgedragen:
5R Aanwijzing 1e en 2e waarnemer van het ambt 

van burgemeester bij verhindering of ontstentenis 
van Burgemeester en Wethouders.

 Voorgedragen:
6R Benoeming van leden Algemene Besturen, 

commissie Onderzoek Geloofsbrieven, 
Rekenkamercommissie en van sessievoorzitters.

 Sluiting
 
 
Na afloop van de raadsvergadering is er in de 
Burgerzaal gelegenheid de nieuw toegelaten raads-
leden te feliciteren. 

RAADSPLEIN 10 MAART 2010
 
Woensdag 10 maart 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad.
 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945, 
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal.
 
De agenda is als volgt:
 
Punt Onderwerp
 
1 Opening
2R Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 11 februari 2010
 - besluitenlijst raadsvergadering 11 februari 

2010
3R Bekrachtigen geheimhouding opgelegd ten 

aanzien van stukken met betrekking tot het 
Winkelcentrum

4R Beoordeling rechtmatigheid van de verkiezingen 
die op 3 maart 2010 zijn gehouden. 

5R Beslissing tot toelating als raadslid van de 
benoemd verklaarde personen aan de hand van 
de resultaten van het onderzoek van de 
Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.

6R Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren 
in de raad. 

 Sluiting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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AFSCHEIDSRECEPTIE 
LEDEN GEMEENTERAAD
 
Woensdag 10 maart wordt afscheid genomen van 
raadsleden die niet terugkeren in de Gemeenteraad. 
Hun afscheid staat centraal in de raadsvergadering van 
woensdag 10 maart aanstaande, die om 19.00 uur begint.
 
Aansluitend, naar verwachting vanaf 20.30 uur, wordt 
in de Burgerzaal van het stadhuis (ingang Plein 1945) 
een openbare afscheidsreceptie gehouden.
Tijdens deze receptie kunt u de vertrekkende raadsleden 
persoonlijk de hand drukken.
U bent van harte welkom.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:
 
- Eenhoornstraat 10 J te IJmuiden
- Appelboomstraat, nabij de poort/roldeur van 
  Pruimenboomplein 22 te IJmuiden
- Ossenland 51 te Velserbroek
 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen. 
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 
2 maart 2010 bekendgemaakt.
 
Nadere informatie
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
TOESTEMMING GEBRUIK 
FOTO KUNSTWERKEN
 
De gemeente Velsen is voornemens het gemeentelijk 
kunstbezit voor de burger toegankelijk te maken. De 
nadruk in dit proces ligt op het bereiken van de jeugd 
(kunsteducatie). Enkele te ontwikkelen zaken zijn: een 
kunstrouteboekje (Beelden van Velsen) en het leggen van 
een link tussen een database en de gemeentelijke website. 
 
Alvorens deze stappen te zetten vragen wij de (erven 
van) kunstenaars, van wie wij werk in eigendom hebben, 
om toestemming voor het gebruik van foto’s van hun 
kunstwerk(en). 
Wij pogen alle (erven van) genoemde kunstenaars 
persoonlijk aan te schrijven, maar het ontbreekt ons 
veelal aan actuele adresgegevens. De namen van 
(erven van) kunstenaars waarvan wij niet beschikken 
over adresgegevens zijn opgenomen in onderstaande 
ljsten.  
Wij vragen u ons uiterlijk op 5 april 2010 te berichten 
of wij voor genoemde publicaties gebruik mogen maken 
van foto’s van uw kunstwerk(en). U kunt, schriftelijk of 
per mail, reageren naar: Gemeente Velsen, Afdeling 
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling, Mevrouw 
E. Muntendam, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
kunst@velsen.nl 

 
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2010-2011

De schoolbesturen in Velsen hebben de vakanties in 
het schooljaar 2010-2011 conform de landelijke 
adviesdata vastgesteld. Bijgevoegd rooster geldt voor 
alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in 
Velsen. Een groot aantal scholen heeft daarnaast nog 
één of meerdere margedagen, die naar eigen inzicht 
kunnen worden ingezet. De schooldirecteuren van de 
afzonderlijke scholen kunnen vragen over de specifieke 
vakantieroosters van hun school beantwoorden.  
 
De vakantieroosters 2010-2011 van het onderwijs in 
Velsen zijn:
 
Basisonderwijs + Voortgezet Onderwijs: 
Herfstvakantie:  25 oktober t/m 29 oktober 2010

Kerstvakantie:  20 december t/m 31 december 2010
Voorjaarsvakantie:  21 februari t/m 25 februari 2011
 
Paasvakantie:
Basisonderwijs:  22 april t/m 25 april 2011
Voortgezet onderwijs: 25 april 2011
 
Basisonderwijs + Voortgezet Onderwijs:
Meivakantie:  2 mei t/m 6 mei 2011
Hemelvaart:  2 + 3 juni 2011
Pinksteren:  13 juni 2011
 
Zomervakantie:
Basisonderwijs:  25 juli t/m 2 september 2011
Voortgezet Onderwijs: 18 juli t/m 2 september 2011
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort           
Spitsaak 55  1 conifeer  
 
Dagtekening van deze kapvergunning is 2 maart 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunning kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-38-2010  Schiplaan 4 t/m 146 en 182 t/m 324 te 

IJmuiden; het plaatsen van een rookgas-
afvoerkanaal langs de gevel

BP-39-2010  Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een partytent op dakterras 
1e verdieping (tijdelijk)

BP-40-2010  Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een brug

BP-41-2010  Vissershavenstraat 35 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-42-2010  IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het 
legaliseren van een dubbel woonhuis

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-2-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van de uitbreiding op de 
1e verdieping

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-34-2010  Velserduinweg 52 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging
BL-35-2010  Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging

Driedimensionaal werk:

Namen kunstenaars  
L. Droppert  G. Pheil 
E. Claus  J. Vas-Ras
A. Spronken  W. Duller 
H.M. Wezelaar  P.J.M.C. van Crimpen
G. Rubinstein  A. van Aarsen 
J. Wong  N. van Lith

G. Zijlstra  N. Kok 
P. Boolman  G. Romijn
P. Chinni  M. Manche 
P. Janssen Groesbeek  N.A. van der Kreek 
M. Lutterhoven  G. Bolhuis
J. van Rijn  H. de Moor 
M. Somers  P. van Crimpen
S. Zijlmans  V.P.S. Esser 
H. Luik  W. Jonker
H. Visch  F.M. Verwer-Heil 
D. van Golberdinge  P.M. Zwaanswijk
J. v.d. Laar  H. de Ru 
R. Verhagen  L. Tollenaar
B. Vaessen  C. van Pallandt
M. Souwerbren  M. Andriessen

Tweedimensionaal werk:

Namen kunstenaars  
C.M.(N.?) Strooker  R.J.L. Poppe
S. Bakker  M. Hammer
W. Kunst  J. Klap
V. Komarek  J. Zimmerman-Gor
L. Lievaart  S.M. ten Bosch
G. van Dijk  J. Lok
R. Clous  A. de Vries
F. Benjamin(s?)  C. Rodenberg
G. v. ’t Hof  M. v.d. Meij
T.A. Ros  J.M. Meurice
S. Belem (P. Jansen)  G. Goedheer
S.P. Warmerdam  J. de Jong
M. Dekker  F. Gude
J. Tollenaar  R. Bruyn
P.C. Lont  A. Nagelkerke
M. Groeneveld  T. Kuypers
J. Verkruysen  L. Wijker
A. Berkowitz  A. van Loo-de klerk
G.T. Benner  Herrera-Luján
C. Butheling  J.G. de Haan
G. de Kuyer  P.J. Huyzer
M. d’Hont  H. de Moor
L. van Es  G. de Kuijer
A.J.F. de Jong  P. Defesche
R.C. Verkerk  V. Vasarely
J. van Amsterdam  L. Molin
J. Hoffman  F. Klement
E.J. Kragter  C. v.d. Meulen
R.C. Verkerk  C.N. Storm van ‘s Gravesande
S. Vlag  B. Westendorp-Osieck
P. van Leeuwen  K. Jansen
D. Humair  Lucebert
M. Smit J. Marten
G.L. van den Eerenbeemt  M.E.V. da Silva
P. Müller  P. Damave
F. van Hemert  J. Makkes
E. de Nie  S. Tajiri
K. Jansen H. Stammeshaus
P. Bes  J.R. Soto
A.E. van Kesteren  J. van der Schoor
R. Wong  J. Mooij
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BL-36-2010  Brederoodseweg 31 te Santpoort-Zuid; 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BL-37-2010  Bakkerstraat 14 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning

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

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-13-2010  Passtoorsstraat 3 te Santpoort-Zuid; het 

oprichten van een berging
BL-15-2010  Wijnoldy Daniëlslaan 9 te Santpoort-

Zuid; het veranderen van een balkonhek
BL-16-2010  J.T. Cremerlaan 75 te Santpoort-Noord; 

het gewijzigd uitvoeren van BP-294-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
dakopbouw)

BL-17-2010  Harddraverslaan 56 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond voor-, achter- en 
zijgevel)

BL-28-2010  Bloemendaalsestraatweg 132 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen van de 
achtergevel en het uitbreiden van het 
dakterras

BP-4-2010  Oude Pontweg 143 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen

BP-13-2010  Lange Nieuwstraat 753 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een 
bankgebouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 

op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-206-2009  Hofgeesterweg 79 en 81 te Velserbroek; 

het plaatsen van een erfafscheiding bij 
2 woningen

BP-201-2009  Burgemeester Enschedélaan 41 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en ver-
groten van de 2e verdieping van een 
woning

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-7-2010  Fahrenheitstraat 6te IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil
SL-8-2010  Reggestraat 72 te IJmuiden; het ver-

wijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-9-2010  Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-10-2010  Kotterkade 4 te IJmuiden; het verwijderen 
van diverse asbesthoudende materialen

SL-14-2010  Radarstraat 18 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbestresten zeil

SL-15-2010  Plutostraat 2 t/m 28 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudende 
ontluchtingskanalen bij 25 woningen

SL-16-2010  Snippenbos 1 t/m 81 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen bij 41 woningen 

SL-17-2010  Kortenaerstraat 2, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 
22, 23, 24, 30, 32, 47, 49, 51 ,52, 53, 54, 
56 en IJmuiderstraatweg 103 en 104 te 
IJmuiden; het verwijderen van asbest-
houdende materialen bij 22 woningen

SL-18-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
beplating aan de malerij van de 
Pelletfabriek (2C)

SL-19-2010  Merwedestraat 98 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudend zeil

SL-20-2010  Raafstraat 62 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbesthoudend zeil

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning worden 
ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
 
MONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-1-2010  Driehuizerkerkweg 111 te Driehuis NH; 

het restaureren van de vieringtoren
MO-2-2010  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het wijzigen van de indeling 
3e verdieping en het plaatsen van 3 
nieuwe dakramen

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

Loulou Rhemrev nieuwe 
regisseur Eigenwijs Musicalkids
IJmuiden – Op dinsdagavond 
repeteert Eigenwijs Musicalkids 
Velsen in het Kunstencentrum. 
,,We horen paardenhoeven, ge-
hinnik van paarden en dan ge-
jank van wolven. De sfeer is ge-
zet. We gaan het wolvenlied zin-
gen’’, roept regisseur Loulou 
Rhemrev. ,,Probeer groot te spe-
len, praat niet te snel.’’ Als de re-
petitie afgelopen is: ,,Vanaf vol-
gende week wil ik geen tekst-
boeken meer zien. Het komt 
goed, we gaan straks knallen.’’ 
De Haarlemse Loulou is de nieu-
we gastregisseur. Marja Lind-
hout, vanaf het begin betrok-
ken bij Eigenwijs, is nu produc-
tieleider. Aanvankelijk zou acteur 
Bram Bart uit Driehuis de regie 
van haar overnemen. Tot hij tot 
zijn schrik ontdekte, dat hij twee 
klussen tegelijk had aangeno-
men. Hij had op de toneelschool 
in de klas gezeten met Lou-
lou, die eens iets anders wilde 
dan acteren en toe was aan een 

nieuwe uitdaging. Samen met 
Marja bewerkte ze de tekst van 
de musical ‘De betovering van 
Belle en het beest.’ Deze musi-
cal is op vrijdag 9 en zaterdag 10 
april in Stadsschouwburg Velsen 
te zien. Ook hebben ze de mu-
sical gedeeltelijk herschreven. 
,,Er zijn meer rollen bijgeschre-
ven, zodat elk kind iets te doen 
heeft’’, vertelt Loulou. ,,Ik speelde 
zelf twee keer in dit stuk en wil-
de de oorspronkelijke dramatur-
gie en de humor er in terugbren-
gen. Marja en ik zitten behoor-
lijk op één lijn, ik hoef maar iets 
te zeggen en ze begrijpt met-
een wat ik bedoel.’’ Ze vervolgt: 
,,Ik heb het hier naar mijn zin, er 
gaat een goede energie uit van 
de groep. Ik moest wel wennen 
aan de grote groep, ik kan niet 
iedereen de aandacht geven die 
ik zou willen. Maar hierbij heb 
ik een grote steun aan Marja en 
aan choreografe Pattie Boeske. 
Samen met muzikaal leider Olaf 

Windey zijn we een goed artis-
tiek team.’’
Ze besluit: ,,De productie gaat 
nu echt groeien. De kinderen 
kennen voor het grootste ge-
deelte de tekst en de pasjes. 
Ze komen nu aan spelen toe, ze 
gaan natuurlijk op elkaar reage-

ren. Als ze durven, dan wordt het 
iets heel bijzonders.’’ Marja rea-
geert: ,,Als ze straks op het podi-
um staan, dan valt het muntje en 
gaan ze als een speer. Het komt 
er straks echt allemaal uit, dat 
is iedere keer zo gegaan.’’ (Car-
la Zwart)

Regio - Jongeren met ambitie 
in de wereld van entertainment, 
vrije tijd en evenementen kun-
nen vanaf september bij ROC 
Nova College de opleiding van 
de Cosmo Academy volgen. Be-
langstellenden zijn welkom tij-
dens het open huis op 7 april 
van 18.00 tot 21.00 uur in Bever-
wijk, Haarlem en Hoofddorp. De 
opleiding van de Cosmo Acade-
my Entertainment, Vrije Tijd en 
Evenementen leidt op tot uitvoe-
rende én leidinggevende taken. 
Bij entertainment gaat het om 
bijvoorbeeld internationaal ho-
tel entertainment, recreatiepar-
ken en campings, attractiepar-
ken, themarestaurants en the-
ater. De vrijetijdsbranche is een 
sterk groeiend werkveld, bijvoor-
beeld: vrijetijdsbesteding van fa-
milies met kinderen, jongeren 
en een steeds groter worden-
de groep 65+. De evenementen-
branche biedt werk bij evene-
mentenbureaus, voetbalstadia, 
theaters, beursgebouwen of bin-
nen een groot bedrijf op de eve-
nementenafdeling. Zie ook www.
novacollege.nl/cosmo.

Nieuw: Cosmo 
Academy


