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Heerenduinweg dicht
IJmuiden - De Heerenduinweg is over een lengte van 2 kilometer afgesloten wegens wegwerkzaamhe-
den. Het kruispunt met de Grote Beerstraat wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt een nieuw kruis-
punt aangelegd dat de Heerenduinweg aansluit op het Gijzenveltplantsoen. Ter hoogte van de ingang 
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt een nieuwe oversteek voor fietsers. Het doorgaande ver-
keer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via het centrum. De omleidingsroute geldt ook voor fiet-
sers en bromfietsers. De werkzaamheden duren naar verwachting vijf weken. (foto: Reinder Weijdijk)

Driehuis - Dinsdag is op 71-
jarige leeftijd onze oud-colle-
ga Mats van der Wal overleden. 
Mats was vanaf de oprichting 
van de Jutter en de Hofgeest in 
1992 bij ons werkzaam als free-
lance journalist. Voor die tijd was 
hij jarenlang onderwijzer op de 
Jan Campertschool in Driehuis. 
Elders in deze editie: In memori-
am Mats van der Wal

Mats van der 
Wal overleden

IJmuiden - Een 26-jarige au-
tomobilist uit IJmuiden heeft 
in de nacht van maandag op 
dinsdag een enorme ravage 
veroorzaakt in de Huygens-
straat. 

De man reed met een 22-jari-
ge inzittende over de rotonde en 
raakte de macht over het stuur 
kwijt. Hij heeft in totaal drie ge-

parkeerde auto’s zwaar bescha-
digd. De geparkeerde auto die 
vooraan stond is door de aan-
rijding naar voren geschoten en 
kwam tegen een voorgevel van 
een woning terecht. De twee in-
zittenden zijn door het ambulan-
cepersoneel gecontroleerd maar 
hadden verder geen letsel. De 
politie onderzoekt de precieze 
toedracht van de aanrijding.

Automobilist (26) 
veroorzaakt ravage

Velsen - De gemeenteraads-
verkiezingen kent winnaars 
en verliezers. Wij hebben de 
opvallendste uitkomsten voor 
u op een rij gezet.

De VVD kreeg 4.796 stemmen, 
beduidend meer dan de PvdA 
(3.781), Velsen Lokaal (3.653) en 
D66 (3.429). Collegepartij CDA 
bleef steken op 2.375 stemmen. 
Nieuwkomer ZEN moest het 
doen met 420 stemmen. In totaal 
brachten 25.655 mensen een 
geldige stem uit, wat neerkomt 
op een opkomstpercentage van 
49,2 procent. In 2006 was de op-
komst 56,7 procent. De hoogste 
opkomst werd behaald in ‘t Bre-
derode Huys in Santpoort-Zuid: 
86,2 procent. Het laagste op-
komstpercentage werd geme-
ten in Bedrijfsverzamelgebouw 
IJmond in Velsen-Noord. Hier 
kwam 31.4 procent van de stem-
gerechtigden opdagen. Traditie-
getrouw was de opkomst ook 
hoog in Huis ter Hagen en Vel-
serduin (Driehuis) en de Hofste-
de (Velserbroek).
De lijsttrekker van de grootste 
partij, Andries Kouthoofd van de 
VVD, kreeg ook de meeste stem-

men: 1.991. Tweede werd An-
nette Baerveldt van Democra-
ten 66 Velsen met 1.917 stem-
men. Lijsttrekker Marianne Vos 
van Velsen Lokaal haalde 1.652 
stemmen binnen en op de kop 
af 1.500 Velsenaren kruisten het 
hokje van PvdA-voorman Ro-
nald Vennik aan.
Los van de lijstrekkers was Ma-
rianne van den Brenk (PvdA) 
met 527 stemmen de populair-
ste vrouw. Zij werd op de voet 
gevolgd door Henny Langendijk 
van de VVD: 523 stemmen. Ook 
opvallend waren de hoge aantal-
len voorkeursstemmen voor Piet 
van Deudekom (LGV, 585) en 
Johan van Ikelen (Velsen Lokaal, 
580). Oud-wethouder en Velsen 
Lokaal-raadslid Floor Bal, tegen-
woordig op de lijst bij LGV, kreeg 
269 voorkeurstemmen, voldoen-
de voor een zetel in de raad.
PvdA-raadslid Rodrigo Cruz Lin-
de, vorige week zondag nog uit-
geroepen tot Raadstalent van 
het Jaar, werd op voorkeurstem-
men voorbijgestreefd door Sedat 
Oraz. Dat overkwam ook Henk 
Wijkhuisen van Democraten 66 
Velsen. Maar liefst drie kandida-
ten die lager op de lijst stonden 

dan hij kregen meer voorkeurs-
stemmen: Arjen Uitendaal, Els 
Zorgdrager en Hulya Kat.
Door het tegenvallende resul-
taat van het CDA (van 4 naar 
3 zetels) keert Dicky Sintenie 
hoogstwaarschijnlijk niet terug 
in de raad. Zij kreeg één stem 
minder dan haar partijgenoot 
Gert Jan van der Hulst: 182 te-
gen 183.
Bij GroenLinks werd de eer-
ste vrouw op de lijst, Reina de 
Haan, op voorkeursstemmen in 
de raad gekozen, maar zij be-
sloot vrijwel direct om haar ze-
tel af te staan aan haar partner 
Ernst Merhottein, de nummer 3 
van de lijst. Van 13 raadsleden 
werd woensdagavond in het ge-
meentehuis afscheid genomen: 
Aris Blok, Rodrigo Cruz Lin-
de, Kees Stapper, Kees Hindriks 
(allen PvdA), Dennis Beekema 
(VVD), Henk van Delden, Li-
da Nijssen-Hoogerbeets, Dicky 
Sintenie-Wiegers (allen CDA), 
Don Verhulst (LGV), Jan Müter 
(SP), Edwin Dominggus (Chris-
tenUnie), Henk Wijkhuisen (De-
mocraten 66 Velsen) en Marthin 
Quist (Lijst Marthin Quist). (Friso 
Huizinga)

Winnaars en verliezers

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Primula
diverse kleuren - potmaat 10,5 cm 

per stuk van 0,99

NU 0,69

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen
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Het 
Coöperatiefonds 
keert uit aan 
het Zee- en 
Havenmuseum.

Zie bericht elders in deze krant.

Stormvogels tegen Flamingo’s 64

zondag 14 maart:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

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

www.flexicura.nl    (023) 5 100 300

Zoek je een
baan in de zorg??

Voor zowel de thuiszorg als voor
verpleeg- en verzorgingshuizen in

Haarlem en Velsen
zijn wij op zoek naar:

helpenden
verzorgenden 3 (IG)

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl
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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: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
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

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
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Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Partij Duurzaam Velsen 
wint John van Dijk trofee
IJmuiden – Terwijl elders in 
het stadhuis de stemmen wer-
den geteld, was de burgerzaal 
woensdagavond gevuld met 
scholieren. Zij presenteerden 
daar hun werkstuk, dat was ge-
nomineerd voor de John van Dijk 
trofee. De helaas veel te jong 
overleden John van Dijk was 
het jongste raadslid ooit, hij zat 
voor GroenLinks in de gemeen-
teraad. Hij wilde de kloof tus-
sen jongeren en de politiek over-
bruggen en bleef daarbij niet in 
het stadhuis zitten, maar ging 
naar ze toe. Dit leeft voort in het 
John van Dijkfonds. ‘Gemeente-
raadsverkiezing’ moest dit keer 
het onderwerp zijn van de werk-
stukken die meedongen naar de 
John van Dijk trofee. In dat kader 
bezochten diverse politici de af-
gelopen maanden de middelba-
re scholen, om over de gemeen-
tepolitiek te vertellen. Er kwa-
men ruim 40 inzendingen bin-
nen, tien daarvan werden geno-
mineerd en woensdag door de 
makers gepresenteerd. De on-
derwerpen waren heel divers. 

Er waren verkiezingsposters ge-
maakt, het kiesgedrag van de in-
woners van Velsen werd onder-
zocht, alle partijen werden door-
gelicht en er was zelfs een ei-
gen partij opgericht. De jury on-
der leiding van voorzitter Rodri-
go Cruz Linde kon moeilijk tot 
een keuze komen. 
Burgemeester Franc Weerwind 
maakte de winnaar bekend en 
prees daarbij de werkstukken 
die hij creatief, vernieuwend, di-
rect, puur en origineel noemde: 
,,Ik kan zien dat jullie het heel 
serieus hebben aangepakt en 
er veel werk van gemaakt heb-
ben, er zit diepgang en een vi-
sie in.’’ Mevrouw Post, de moe-
der van John van Dijk, overhan-
digde tenslotte de trofee. Die 
ging naar Martine van Mil, Ma-
rise van Muiswinkel en Elise Pool 
van het Gymnasium Felisenum. 
Zij bedachten een eigen politie-
ke partij: Partij Duurzaam Vel-
sen, die staat voor een groen en 
schoon Velsen, waar rekening 
wordt gehouden met het milieu. 
(Carla Zwart)

Bouw Doorbraeck gestart
Velsen - Vorige week donder-
dag is Panagro B.V. voor Wo-
ningbedrijf Velsen gestart met 
de bouw van 52 appartementen 
aan de Oranjestraat. De buizen 
voor de installatie warmte/kou-
de opslag-installatie zijn vorige 
week al aangebracht.
De handeling om de start van 
de bouw voor het hele gebied 
te markeren heeft vorig jaar 
plaatsgevonden. Cabaretier Eric 
Koller zorgde ervoor dat de start 
op een ludieke manier werd ge-
vierd. Omdat de bouw van deze 
appartementen voor Woningbe-
drijf Velsen en dit deel van Oud-
IJmuiden een mijlpaal is, heeft 
men besloten met betrokkenen 
toch even stil te staan bij deze 
stap.
Woningbedrijf Velsen is blij dat 
ondanks de crisis, die ook de 
vastgoed en woningmarkt treft, 
de bouw van de 52 apparte-
menten in twee gebouwen aan 
de Oranjestraat door kan gaan. 
Naast een kwalitatief hoog ni-
veau van het interieur is er ook 
veel aandacht geschonken aan 

de architectuur. Maar liefst vier 
architectenbureaus van naam 
hebben de gebouwen me-
de ontworpen. Samen met het 
hoogwaardige inrichtingsplan 
van de openbare ruimte krijgt 
dit deel van IJmuiden weer de 
klasse en kwaliteit die het ver-
dient.
De appartementen worden 
voorzien van een warmte/koude 
opslag-installatie. De benodig-
de bronnen zijn al tot 150 meter 
diep de bodem ingebracht. ’s 
Winters brengen zij warmte en 
zomers voeren zij die juist af. De 
nieuwste complexen van Wo-
ningbedrijf Velsen, De Planeet 
en De Meteoor, zijn voorzien 
van ditzelfde systeem. Hier is 
het voor de eerste keer dat Wo-
ningbedrijf Velsen dit systeem 
toepast in een eigen project.
Informatie over De Doorbraeck 
is te vinden op www.wbvelsen.
nl. Op de site www.oudijmui-
den.nl is informatie te vinden 
over het hele project ‘Oud-
IJmuiden, modern leven op his-
torische grond’.
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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 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren 
bij de beheerder. Kosten 6,-. Me-
nu vrijdag 12 maart: groenten-
soep, rode bietjes met speklapje 
en frambozenvla met slagroom 
as dessert. Woensdag 17 maart: 
aspergesoep, sperziebonen met 
rollade en vruchtenvla toe. Vrij-
dag 19 maart: kippensoep, huts-
pot met gehaktbal en yoghurt 
met vruchten als dessert.
Optreden vrouwenshantykoor 
Grace Darling op donderdag 11 
maart om 19.30 uur. Entree 3,50, 
incl. kopje koffie. Kaartjes nu te 
koop bij buffet.
Filmavond woensdag 17 maart. 
Film ‘I now pronounce you 
Chuck’s Larry’. Aanvang 19.30 
uur. Kosten 2,- incl. kopje kof-
fie/thee. 
Modeshow maandag 15 maart 
vanaf 10.00 uur. H + A mode.
Paaskienavond op donderdag 
25 maart met verloting en veel 
mooie prijzen. Entree 1,50 euro, 
kaartjes vanaf 8 maart te koop.
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.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: vrijdag 19 maart is 
er geen open tafel i.v.m. de voor-
bereidingen van de playback-
show.
Playbackshow vrijdag 19 
maart. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang 3,50.
Voorjaarskien vrijdag 12 maart. 
Aanvang 19.30 uur.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers gezocht voor voor-

bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.
Expositie Henk Hofstede met 
schilderijen van onder andere 
dieren. Tot en met 12 april.

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

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

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

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Matje van Edendag, optreden 
Diego’s. Zaterdag 13 maart om 
14.30 uur.
Woensdag 17 maart kienen en 
loterij. 15.00 uur.
Menu v/d Dag: Rijstebrij met 
gebakken vis. Donderdag 18 
maart. 12.30 uur.
Optreden De Twee J’s, woens-
dag 24 maart. 15.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Poten voor hefschepen 
berging Vinca Gorthon
Velsen-Noord - Vanaf de Sta-
tionsweg in Velsen-Zuid is dit 
plaatje te zien. De enorme zuilen 
aan de Nam-kade zijn de ver-
lengde poten voor hefschepen 
die het wrak Vinca Ghorton gaan 
bergen.
De Vinca Ghorton zonk in 1988 
voor de kust van Camperduin, 
gemeente Bergen. Het 166 me-
ter lange schip was geladen met 
papierrollen en papierpulp. Aan-
gezien het wrak dichtbij de vaar-
route ligt en tien meter boven 

de zeebodem uitsteekt, wil men 
het nu gaan bergen. Titan Sal-
vage, een Brits bedrijf, mag het 
schip gaan bergen. Om de ber-
ging voor te bereiden zijn on-
langs aan de Nam-kade de po-
ten voor de hefschepen verlengd 
van 41 naar 56 meter.
De Vinca Ghorton is een geliefd 
wrak bij diepzeeduikers en ligt 
op een diepte tussen 28 en 11 
meter. De berging moet voor 1 
november 2010 voltooid zijn. (fo-
to: Piet van der Bos)

Velsen - Gospelkoor is op zoek 
naar enthousiaste zangers en 
zangeressen. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op de 
speciale inloopavonden op 11 
en 18 maart. Op deze laagdrem-
pelige avonden kan men ken-
nismaken met het repertoire en 
het koor. Uiteraard mag men zelf 
ook meezingen! Het koor repe-
teert elke donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in het ge-
bouw van de IJmuider Harmonie 
aan de Tolsduinerlaan 12 in Vel-
sen-Zuid. De deur is open vanaf 
19.45 uur. Zie ook www.gospel-
koorgta.nl of bel 023-5388892.

Zangtalent
gezocht

Velsen-Zuid - Het Nederlandse 
Rode Kruis nodigt leden uit tot 
het bijwonen van de Afdelings-
raadsvergadering van de ver-
eniging Rode Kruis afdeling Vel-
sen, die zal worden gehouden op 
maandag 22 maart om 19.30 uur 
aan ’s Gravenlust 35b in Velsen-
Zuid. De op deze vergadering 
betrekking hebbende stukken 
liggen vanaf vijf dagen vóór de 
vergadering voor de leden ter in-
zage op afspraak met de secre-
taris, telefoon 0255-519812.

Afdelingsraads-
vergadering 
Rode Kruis

Velsen - Supportersvereniging 
Telstar laat naar de laatste drie 
uitwedstrijden van de club bus-
sen rijden tegen extra laag tarief. 
Om het elftal de nodige steun 
te bieden in de eindfase van de 
competitie wil zij zoveel moge-
lijk supporters meenemen naar 
FC Emmen (12 maart), Helmond 
sport (2 april) en FC Oss (16 
april). Voor iedere reis geldt een 
prijs van 15 euro voor leden en 
20 euro voor niet-leden. Hiervoor 
reist man per luxe touring car 
naar de wedstrijd en heeft men 
toegang tot de wedstrijd. Zie ook 
www.telstarfans.nl.

Met korting 
naar resterende 
uitduels Telstar

Regio - Jack Gravemaker is op 
zoek naar oud medewerkers van 
Drukkerij Vermande & Zn. uit 
oud-IJmuiden, die daar werk-
ten in de periode van 1968 tot en 
met 1975. Zoals van de afdelin-
gen Klein Offset (Bert Joosten), 
Handzetterij en Monotype. Graag 
een e-mailtje naar Jack Grave-
maker te Middelburg: jackgra-
ve@zeelandnet.nl.

Gezocht oud- 
medewerkers 
Vermande & Zn

Zanggroep Voices
in autoshowroom
Velserbroek - Toen de direc-
teur van Motorhuis Velserbroek 
vorig jaar het jubileumconcert 
van Zanggroep Voices bijwoon-
de in een uitverkochte zaal in de 
Stadsschouwburg Velsen, was 
hij verrast door het enthousias-
me van dit koor. Zo verrast, dat 
hij het koor uitnodigde om een 
optreden in de nieuwe show-
room van Motorhuis Velserbroek 
te verzorgen. Afgelopen vrij-
dagavond, 5 maart, was het zo-
ver. Zowel het Motorhuis als de 
zanggroep hadden mensen uit-
genodigd. Het resultaat was 
een spetterend optreden in een 
bomvolle showroom. Het publiek 
kreeg een volledig verzorgde 
avond aangeboden. Men werd 
ontvangen met koffie en iets lek-
kers. Zanggroep Voices zorgde 

voor de muziek, zoals bijvoor-
beeld ‘Vlieg met me mee’, ‘Livin 
la vida loca’en ‘Higo de la luna’. 
Het Motorhuis zorgde voor hap-
jes en drankjes tussen de optre-
dens door. Beiden hadden ook 
nog een primeur te melden; de 
dvd van het jubileumconcert d.d. 
31 oktober 2009 van Voices is 
net uit en het Motorhuis heeft 
net de hagelnieuwe Citroën DS-
3 binnen. Onder alle aanwezigen 
werd ook nog een weekend gra-
tis rijden in een nieuwe Citroën 
verloot. Het werd een zeer gezel-
lige avond en het publiek heeft 
kunnen genieten van een ver-
rassende en zeer geslaagde sa-
menwerking tussen Zanggroep 
Voices uit IJmuiden en Het Mo-
torhuis in Velserbroek. Zie ook 
www.zanggroepvoices.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Rabobank Velsen en Omstreken
Vrijwilligers belangrijk 
voor Havenmuseum
IJmuiden - Op 3 maart was de 
officiële uitreiking van het Coö-
peratiefonds van Rabobank Vel-
sen en Omstreken aan het Zee- 
en Havenmuseum in IJmuiden. 
De vrijwilligers van het museum 
hebben de handen ineen gesla-
gen om met beperkte middelen 
de bibliotheek in een nieuw jas-
je te steken. Rabobank Velsen en 
Omstreken draagt hen een warm 
hart toe voor hun inzet.
Tijdens de uitreiking van de bij-
drage van het Coöperatiefonds 
was het bestuur van het Zee- 
en Havenmuseum aanwezig. De 
voorzitster van het museum, Ar-
dy Zwart, sprak vol lof over de 
vrijwilligers, donateurs en spon-
sors die zorgen voor het voort-
bestaan van het karakteristie-
ke museum. Rabobank Velsen 
en Omstreken heeft bijgedra-
gen aan de restauratie en mobi-
liteit van de bibliotheek van het 
prachtige museum.
Voor het museum zijn 80 vrijwil-
ligers actief. Binnen het bestuur 
opereren naast Ardy Zwart, Nel 
Hellensmit, Emiel Schong, Joke 
Hutter en Ben van der Kolk. Nel 
Hellensmit maakt het blad ‘Stei-
ger’ voor de vrijwilligers, die 
vier keer per jaar uitkomt. Emiel 
Schong zorgt voor de technische 
diensten en grafische werk-

zaamheden. Joke Hutter draagt 
bij aan activiteiten zoals het Ha-
venfestival en Cultuurnacht, die 
beide jaarlijks in IJmuiden wor-
den georganiseerd. 
Ben van der Kolk is al jaren actief 
binnen de stichting. Hij regelt de 
Public Relations en hij is werk-
zaam binnen de inrichtingscom-
missie. Hij heeft het museum in 
de loop van de jaren zien groei-
en. Bij de bijeenkomst was ook 
Nel Willenbroek aanwezig, zij is 
lid van de ledenraad van Rabo-
bank Velsen en Omstreken. Zij is 
nauw betrokken met het muse-
um. Ardy Zwart is al meer dan 15 
jaar verbonden aan het museum 
en zij is zeer trots op wat zij tot 
nu toe gezamenlijk hebben be-
reikt. De bibliotheek is in goede 
handen door Gerard Klepper en 
Aard Bakker.
Het gecertificeerde museum 
streeft naar continuïteit om zo 
het voortbestaan van het muse-
um zeker te stellen en bij te dra-
gen aan de maatschappij. ,,Het 
laatste sluit nauw aan op de ge-
dachte van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Juist daarom zijn wij 
trots een bijdrage te mogen ge-
ven vanuit ons coöperatieve divi-
dend’’, aldus Irene Kan, teamlei-
der Marketing, Communicatie en 
Coöperatie.

EHBO voor 
paarden op de 
Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
is op manege de Groene Heuvel 
een workshop EHBO voor paar-
den. Onder begeleiding van die-
renarts Bregje Muijlaert wordt 
in het eerste gedeelte van de 
avond de theorie behandeld. Na 
de pauze wordt het geleerde in 
praktijk gebracht. In groepjes 
gaan de deelnemers een been-
verband aanbrengen, tempera-
turen, pols opnemen etc. Meer 
informatie en aanmelden voor 
deelname kan via telefoonnum-
mer 0255-534547, of per e-mail 
info@manegedegroeneheuvel.
nl. Op 27 maart komt Barbara 
Koot op de Groene Heuvel voor 
een clinic aan diverse ruiters en 
amazones. De clinic start om 
18.00 uur. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De inschrij-
ving voor de clinic met kampioe-
ne Adelinde Cornelissen is van-
wege overweldigende belang-
stelling gestopt maar het is na-
tuurlijk mogelijk om als toe-
schouwer mee te genieten. De-
ze clinic is op 10 april  en begint 
om 14.00 uur.

In memoriam 
Mats van der Wal

IJmuiden - Zondag 14 maart 
wordt een zangavond gehouden 
in de Baptistengemeente, Eem-
straat 28-30 te IJmuiden. Het 
koor van de Baptistengemeen-
te Heemskerk zal medewerking 
verlenen. Verder is er solo- en 
samenzang en zal er een gedicht 
worden voorgedragen. Het gen-
re is van Joh. de Heer tot psal-
men en gezangen, en van op-
wekking tot gospel. Een eigen 
muziekband zal de dienst bege-
leiden. De zaal is open om 19.00 
uur. Het programma begint om 
19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom.

Zing je mee?

FAT zoekt 
vrijwilligers
Velsen - Het project Financieel 
Administratie Thuis is nieuw in 
de gemeente Velsen. Zij zoeken 
vrijwilligers die kwetsbare men-
sen ondersteunen bij hun thuis-
administratie. Doel is dat deze 
mensen op den duur weer zelf-
standig kunnen functioneren. De 
klant blijft altijd zelf verantwoor-
delijk voor zijn/haar bankzaken. 
Als vrijwilliger krijgt u onder-
steuning, een onkostenvergoe-
ding en scholing. Het project FAT 
Velsen is een samenwerking tus-
sen de Stichting Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (SMD-MK) en Stich-
ting MEE gefinancierd door de 
gemeente Velsen. Belangstel-
lenden kunnen contact opne-
men met FAT coördinator Gre-
ta Petersen, SMD-MK, telefoon 
0255-533885 (bereikbaar maan-
dag tot donderdag tussen 16.00 
en 17.00) of via gpetersen@ma-
di-mk.nl.

Scootmobieldag
Velsen - Heeft u ook zulke slech-
te ervaringen met uw scootmo-
biel? Of ergert u zich aan de 
slechte stoelen of de verkeerd 
afgestelde bedieningsknoppen? 
Mist u ook een goede uitleg van 
de mogelijkheden van uw ge-
handicaptenvoertuig? Deze en 
andere problemen worden be-
sproken op de Scootmobieldag, 
woensdag 31 maart van 13.30 tot 
16.00 uur in buurthuis De Veste, 
Vestingplein in Velserbroek. Het 
Gehandicapten Beraad Velsen 
(GBV) nodigt u van harte uit om 
mee te praten over de mogelijk-
heden van gehandicaptenvoer-
tuigen met motor, elektrische 
rolstoelen, scootmobiels, fietsen 
met hulpmotor of  brommobie-
len (45 km). In de periode janua-

ri tot en met april worden er lan-
delijk bijeenkomsten gehouden 
voor en met gebruikers van ge-
handicaptenvoertuigen. Ze wor-
den georganiseerd door AN-
BO en het Programma Verster-
king Cliëntenpositie, een onder-
deel van de landelijke CG-raad, 
en voor Velsen dus het GBV. Het 
Ministerie van Verkeer en Water-
staat is benieuwd naar de erva-
ringen en wil met deze informa-
tie haar beleid aanpassen. Aan-
melden kan via e-mail; gehandi-
captenberaad@welzijnvelsen.nl 
of 0255-548548. 
Voor vragen over deze bijeen-
komst, kan men bellen met Wim 
Polman, Het Beursgebouw, Plein 
1945 nr. 84, 1972 GC IJmuiden, 
telefoonnummer 0255-548548.

Toneelgroep Suburbia 
speelt in Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 16 maart 
staat toneelgroep Suburbia met 
het stuk ‘Blackbird’, om 20.30 uur, 
op de planken  van het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat.  
In een morsige bedrijfskanti-
ne zien een man en een jongere 
vrouw elkaar na vijftien jaar op-
nieuw. Una komt Ray opzoeken 
op zijn werk. Ze wil uitleg, een 
verklaring, ze wil hem zien. Ze wil 
praten over wat er destijds tussen 
hen is gebeurd. In een kaalgesla-
gen, poëtische taal, waarin zin-
nen nooit worden afgemaakt en 
losse woorden in de lucht blijven 
hangen, trachten de personages 
het verleden te reconstrueren. 
Tussen het afval van een smeri-
ge kantine worden we deelge-
noot van de pijn van een verbo-
den liefde. Theatergroep Subur-
bia speelt hedendaags repertoi-

re, verhalen over mensen van nu. 
Verhalen die er toe doen. ‘Black-
bird’ is zo’n verhaal.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘BBlackBird’ op 16 maart 

2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Dinsdag is op 71-jarige leef-
tijd onze oud-collega Mats van 
der Wal overleden. Mats was 
vanaf de oprichting van de 
Jutter en de Hofgeest in 1992 
bij ons werkzaam als freelance 
journalist. 

Voor Renée Wouwenaar, tot 
2007 directeur van ons bedrijf, 
was de samenwerking met de 
oud-onderwijzer heel bijzon-
der. Ze zat zelf als meisje van 
11 jaar bij hem in de klas op 
de Jan Campertschool in Drie-
huis en ook haar twee kin-
deren hebben les gehad van 
Mats. Mats was ook onderwij-
zer van Friso Huizinga, onze 
chef redactie.

Toen Mats was afgekeurd en 
bij het toen nog in de huis-
kamer van Renée gevestig-
de kantoor van de Jutter en 
de Hofgeest aanklopte was hij 
zeer welkom en werd dat het 
begin van een lange periode 
van samenwerking. Het hart 
van Mats lag vooral bij alles 
wat de waterkant betrof. De 
havens, het strand, hij maak-
te veel contacten en kwam ie-
dere week wel met een leuk 
nieuwtje op de proppen.

De laatste jaren dat Mats bij 
ons werkte kreeg hij proble-
men met zijn gezondheid. Hij 
had moeite met zijn evenwicht 
en ging steeds slechter lopen. 
Uiteindelijk bleek dat hij al ja-

ren een spierziekte had. Hij 
heeft zo lang mogelijk gepro-
beerd zijn ‘stukkies’ te blijven 
schrijven. Dankzij zijn enor-
me ervaring, vele contacten en 
de digitale snelweg heeft hij 
dat nog een tijd kunnen vol-
houden. Uiteindelijk zag hij 
in 2008 in, dat het niet meer 
ging. Het werd een wat rom-
melig afscheid, omdat in dat 
jaar op ons kantoor aan de 
Zeeweg diverse kranten wer-
den samengevoegd en er veel 
veranderde. 

Mats heeft veel betekend voor 
onze weekbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Zijn vrolijke ge-
zicht was al een tijdje niet 
meer te zien aan de Zeeweg, 
maar Mats, we zullen je niet 
vergeten.
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Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“	De	rekening	van	
een	uitvaart	moet	
gewoon	kloppen.”

Coen Wegbrans, Hoofdboekhouder

IJmuiterIJ in de Brulboei
IJmuiden – Zondagmiddag 21 
maart vanaf 14.30 uur verzorgt 
IJmuiterIJ een optreden in buurt-
centrum de Brulboei, met als ti-
tel: ‘Wind, Whisky & Women’. Het 
belooft een waar muzikaal spek-
takel te worden, waarbij veel 
gasten hun medewerking zullen 
verlenen.
Volgens eigen zeggen is IJmuite-
rIJ een groep die eigenlijk geen 
groep is. Ze zijn nooit officieel 
opgericht, maar zomaar opeens 
spontaan begonnen, een aan-
tal jaren geleden. De harde kern 
bestaat uit Niza Maaskant, die 
de techniek verzorgt, Henk Vos-
se speelt gitaar, banjo en mond-
harmonica en zingt, Joke Kemp 
speelt accordeon en Leo Kemp 
zingt ook. Vaak is Rob Aland vas-
te gastzanger en dit keer is An-
dré Visser te gast, virtuoos op 
trekzak. 
Soms treden ze als duo op tijdens 
een verjaardag, maar ze zijn ook 
te zien als gezelschap van acht 
mensen, ze vragen er dan vrien-
den bij. In die samenstelling wa-
ren ze onder andere te horen tij-
dens een festival in Drachten, in 
het Zuiderzeemuseum en vorig 
jaar tijdens de Uitmarkt in Am-
sterdam. IJmuiterIJ brengt Ier-
se en Schotse traditionals, ze la-
ten ook graag nummers van Je-
roen Zijlstra horen en van Len-
nart Nijgh en de 4Tuoze Matro-

ze. Maar er kan ook zomaar een 
Oudhollands liedje voorbij ko-
men, of de blues of een gedicht, 
het is altijd verrassend en voor 
elk wat wils. De vriendschap en 
het plezier in het muziek ma-
ken staan voorop. Op zondag 
21 maart zijn er dus veel muzi-
kale gasten. Gerard Alderliefste, 
die ooit samen met Henk Vosse 
in een kerkkoor speelde, zal zijn 
lied ‘Vivre’ laten horen, waarbij 
IJmuiterIJ als achtergrondkoor 
fungeert. Roel, de zoon van Joke 
en Leo, studeert aan de Herman 
Brood Academie en komt met 
zijn band Idle. Hij is weer be-
vriend met singer/songwriter Fa-
biana Dammers, die in 2008 de 
Grote Prijs van Nederland won. 
Ook zij komt zingen. Martin Vos-
se, de zoon van Henk, gaat rap-
pen als lid van het duo Krimi 
Clowns en Ismaël, de zoon van 
Niza, treedt op als DJ S.A.I.N.T. 
Dan is ook Wim Schriekenberg 
van de bluesband Basic Station 
te beluisteren en er zijn nog meer 
verrassingen. De zaal is open om 
14.00 uur, het optreden begint 
om 14.30 uur en duurt tot 17.00 
uur. Kaarten zijn voor tien euro 
telefonisch te bestellen bij Joke 
Kemp, via 0255-532487 of, indien 
nog voorradig, verkrijgbaar in de 
Brulboei op de dag zelf. 
(Carla Zwart, foto: Selma Sche-
pel)

Playbackshow 
bij De Babbelaar
IJmuiden – Soos De Babbe-
laar organiseert regelmatig leu-
ke activiteiten voor mensen met 
een verstandelijke beperking in 
buurtcentrum De Dwarsligger. 
Al jaren is de playbackshow een 
hoogtepunt. Zaterdag 13 maart 
gaat deze weer plaatsvinden. De 
kandidaten zijn al weken lang 
vol enthousiasme aan het oefe-
nen en zien er naar uit om zich te 
mogen presenteren voor het pu-
bliek. Wie het mee wil maken, is 
van harte welkom. De toegangs-
prijs is 1,50 euro, hiervoor ont-
vangt de bezoeker ook een lot, 
voor deelname aan de loterij 
met mooie prijzen. Zaal open om 
19.00 uur, aanvang is om 20.00 
uur. Er zullen ook twee gastop-
tredens zijn. Wie die verzorgen 
blijft nog even een verrassing. 

Het organiserende team van De 
Babbelaar hoopt samen met de 
deelnemers veel bezoekers te 
mogen begroeten in buurtcen-
trum De Dwarsligger op deze za-
terdag.

IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z aan de Kromhout-
straat 50a kan men terecht voor 
een computercursus. Alle aspec-
ten van de computer kan men 
in eigen tempo beter leren ken-
nen, zoals bijvoorbeeld Word, Ex-
cel, internet en natuurlijk ook fo-
tobewerking op de computer. 
De cursusprijs is 75 euro voor 
10 lessen. Meer informatie: de 
heer van de Ven, telefoon 06-
138425555. Naast de computer 
kan men voor diverse andere ac-
tiviteiten terecht bij het Hobby-
huis.

Computer-
cursus

IJmuiden - Donderdag 11 maart 
wordt de groep Battalion live ge-
interviewd worden in het radio-
programma Velser Herrie. Deze 
Zwitserse jonge honden spelen 
trash metal alsof het de jaren ‘80 
zijn. Onlangs brachten ze hun al-
bum ‘Underdogs’ uit op Silver-
wolf Productions. Als jij vragen 
hebt aan deze keiharde band, 
mail ze dan naar kasperdekun-
stenaar@hotmail.com. Zie ook 
www.seaportfm.nl.

Metalband 
Battalion bij 
Velser Herrie

Klootschiet 
journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 6 maart 
kwamen zeventien leden van 
sportvereniging Full Speed afde-
ling klootschieten naar het club-
huis om zich voor te bereiden om 
de strijd voor de punten. Er wa-
ren vier teams geloot, dan is er 
dus van een tot en met vier pun-
ten te halen. Het weer in Spaarn-
woude was fris maar heel zonnig 
en warm in de luwte. Team 1 met 
Harm, Jan Sch., Dirk, Willem en 
Lia werd eerste met 73 schoten 
en 35 meter. Team 4 met Bertie, 
Jannie, Bianca, Nico werd twee-
de met 81 schoten en 16 meter. 
Team 2 met Astrid, Ton, Elly en 
Lina werd derde met 88 schoten 
en 45 meter. Team 3 met Bertus, 
Ingrid, Dries en Ina werd vier-
de met 93 schoten en 129 meter. 
Voor komende zondag 14 maart 
is er een marathon van 10,9 km 
op het programma, dit lijkt zwaar 
maar er zijn twee tussenstops 
waar men iets kan drinken met 
de twee ontvangen consumptie-
bonnen. Eten moet u zelf afre-
kenen. Voor info bel Nico Prins 
via 0255-518648 of Dirk Sieraad 
0255–515602.

IJmuiden - Zondag 14 maart 
kan met klaverjassen in Ca-
fé Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade 12. Inschrijven kan 
tot 10.00 uur. De kosten bedra-
gen 8,50 euro, inclusief koffie en 
maaltijd.

Klaverjassen

‘Het strand trekt altijd’
IJmuiden aan Zee – Na de 
jaarvergadering werd afgelo-
pen zondag met een receptie af-
scheid genomen van Wim Koele-
mij. Maar liefst 30 jaar lang was 
hij voorzitter van strandvereni-
ging De Schelp.
De Haarlemse Koelemij kocht 38 
jaar geleden een strandhuisje op 
het grote strand. ,,De familie van 
mijn vrouw kwam uit IJmuiden. 
Mijn schoonzus had een strand-
huisje, op een gegeven moment 
zaten wij daar vaker dan zij. Toen 
hebben we zelf maar een strand-
huisje gekocht’’, vertelt hij. ,,Het 
strand trekt altijd. De prachtige 
natuur, het is er elke dag anders. 
Leuk is ook de gezelligheid on-
der de strandbewoners, je maakt 
veel mee met elkaar.’’ 
Van april tot half augustus woont 
de familie Koelemij permanent 
aan het strand. In het begin wer-
den door strandvereniging De 
Schelp voornamelijk activitei-
ten voor de kinderen georgani-
seerd in de zomervakantie. La-
ter kwamen daar ook activiteiten 
bij voor volwassenen, zoals kla-
verjassen en darten. Wim Koele-
mij zag veel veranderen in al die 
jaren: ,,Vroeger was het hier één 
grote familie. De mensen zijn 
nu veel meer op zichzelf, het is 
moeilijk om er vrijwilligers bij te 
krijgen. Gelukkig blijven de kin-
deren altijd enthousiast en zijn 
ze tevreden met de meest sim-

pele dingen. Hou een speurtocht 
door de duinen en ze genieten er 
van.’’ Sinds de privatisering werd 
het voorzitterschap zwaarder, er 
kwamen veel taken bij. Koelemij, 
die dit jaar zijn 70ste verjaardag 
hoopt te vieren, vindt het mooi 
geweest. Michael Hagen uit Vel-
serbroek neemt de voorzittersha-
mer van hem over. Wim Koelemij 
hoopt nog lang te mogen genie-
ten van zijn strandhuisje en ver-
wacht, dat hij wel hand en span-
diensten voor De Schelp zal blij-
ven doen: ,,Ik ben er altijd, dus ze 
komen automatisch naar mij toe. 
Maar dat vind ik niet erg, ik doe 
het graag.’’ (Carla Zwart)

BB Ritz Band in Stage 
Café Witte Theater
IJmuiden - Zondag 14 maart 
speelt de B.B. Ritz Band in het 
Stage Café in het Witte Theater. 
Alkmaar is niet alleen bekend 
door zijn wereldberoemde kaas-
markt en AZ, er wonen ook vele 
uitstekende muzikanten binnen 
de stadsgrenzen. 
Vier daarvan vormen de B.B. Ritz 
Band. Deze band treedt al ve-
le jaren in het hele land op, en 
heeft daardoor een breed reper-
toire opgebouwd varierend van 
coutry-rock tot rock & roll covers 

aangevuld met rhythm-and blues 
en veel eigen nummers.
De frontlinie wordt gevormd 
door zanger en toetsenist Rob-
bert Waas, met naast hem staan 
snarentovenaar Bert de Vries de-
ze twee worden in de rug ge-
steund door de jonge en onbe-
dorven drummer Fredy Feher, die 
met basics legt onder het gitaar-
geweld, met bassist Ruud Feher 
is B.B. Ritz compleet. 
Aanvang 16.30 uur. Toegang gra-
tis.



pagina 12 11 maart 2010

in de Griffioen, Frans Naerebout-
straat 9 IJmuiden. Tussen 19.00 
en 20.00 uur inschrijven.
Bavo Cantorij in de Dorpkerk, 
burg. Enschedelaan Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Playbackshow bij Soos De Bab-
belaar in De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Bandjesavond in De Koe, Za-
delmakerstraat in Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 4,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Leids Cabaret Festi-
val, Finalistentour 2010. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Waylon en Ralp de Jongh 
& Band. 20.30 uur. Toegang 13,-. 
Beide zalen: 23.00-04.00 uur Tas-
te-It. Toegang 14,-/16,- vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: Barrelhous, cd-
presentatie Vintage Blues. 21.00 
uur. Toweang 12,50. Café: After-
Show Waylon en Barrelhouse. 
23.00 uur. Toegan g ratis.

Zondag 14 maart
IVN Zuid-Kennemerland: Kin-
der op pad met padden. Vertrek 
08.00 uur bij infopaneel parkeer-
plaats Koningshof, Duinlustweg 
in Overveen.
Klaverjassen in Kamperduin, 
Bik en Arnoldkade 12 IJmuiden. 
Inschrijven tot 10.00 uur.
Rommelmarkt in sporthal 
IJmuiden-Oost van 09.00 tot 
16.00 uur.
Vogelbeurs Fauna Felisena in 
het verenigingsgebouw, Ekster-
laan 8, IJmuiden. Van 10.00 tot 
14.00 uur.
Jaarlijkse bazaar in de Adel-
bertus Parochie, Abelenstraat 1. 
Van 11.15 tot 15.00 uur.
Gratis koffieconcert in het Fi-
delishof in IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hoosh Theater met 
‘Ben ik nou alweer Jarig?’. Aan-
vang 14.00 en 17.00 uur. Om 
16.30 uur foyeroncert met B.B. 
Ritz Band. Toegang gratis.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Concert Ruud Jansen and 
Friends in de Engelmunduskerk, 
Wilhelminakade 119 in IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Moke. Afsluiting NL tour. 
20.30 uur. Toegang 15,-. Klei-
ne zaal: At The Clos of Everyday 
en Kim Janssen. 20.30 uur. Toe-
gang 9,-. 

Dinsdag 16 maart
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Theatergroep Sub-
urbia met ‘Blackbird’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 17 maart

Kleding- en speelgoedbeurs 

De Molenweid, Sluisweid 9 Vel-
serbroek. Van 19.30 en 21.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Player’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: MKZ 
Bandjesavond. 20.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 18 maart

Get Together Again is op zoek 
naar zangtalent, zij organiseren 
hiervoor een inloopavond van 
20.00 tot 22.00 uur in het gebouw 
van IJmuider Harmonie, Tolsdui-
nerlaan 12 in Velsen-Zuid.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Maas-
tricht met ‘Geloof Liefde Hoop’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Ca-
fé: Playground Comedy presen-
teert Live Café Varié. 21.00 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00 -04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf jaar, voor studenten gratis.

Donderdag 11 maart

De Kruiswegstaties van Aad 
de Haas in het Ontmoetings-
centrum, Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan 65 in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 5,- incl. koffie of thee. 
Get Together Again is op zoek 
naar zangtalent, zij organise-
ren hiervoor een inloopavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het 
gebouw van IJmuider Harmo-
nie, Tolsduinerlaan 12 in Vel-
sen-Zuid.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Player’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Leona. 21.00 uur. Toegang 
10,-. 22.30 uur: Chapter Janua-
ry. Toegang gratis. Kleine zaal: 
24.00-04.00 uur: LOS! met dj 
Paullie & Co. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 12 maart
Kleding- en speelgoedbeurs, 
De Ark, Platbodem 201 Velser-
broek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Kleding- en speelgoedbeurs 
bij De Hoeksteen, Weid 24 Vel-
serbroek. Van 19.00 tot 20.30 
uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Leids Cabaret Festi-
val, Finalistentour 2010. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Electric Trash Schlachthof 
Bronnx. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Ir-
rational Library: Franz Nicolay. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 13 maart

Glaswerkplaats bij Kunsten-
centrum Velsen, Troelstraweg 
20 IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 
uur. Zie ook www.kunstencen-
trumvelsen.nl.
Haarlemse schrijfster Lilian 
Blom signeert haar nieuwe ro-
man ‘Strijkend Licht’ bij Brede-
ro Boeken in Santpoort-Noord. 
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Argentijns tangocafé in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. 
Toegang 50,- incl. aperitief, con-
cert en 3-gangen-diner.
Telefoonboek biljarttoernooi 

Wat is
er te 
doen

Zangeressen gezocht
IJmuiden – Erik de Ruyter is 
zanger en componist. Hij is bezig 
met het opzetten van een nieu-
we Nederlandstalige muziek-
theatergroep, die zich gaat rich-
ten op een jeugdig publiek. Hij 
is daarmee al een eind op weg: 
er zijn al een aantal zangeressen 
en er ligt ook al een gedeelte van 
het repertoire en de choreogra-
fie klaar. 
De groep is echter nog niet com-
pleet. Omdat de studio in IJmui-
den staat, hoopt Erik dat hij er 
nog wat Velsens talent aan toe 
kan voegen. Hij is daarom op 
zoek naar meiden van rond de 
20 jaar, die goed kunnen zingen, 
ook op gevoel zo de tweede of 
derde stem pakken. De kandida-

ten zien er goed uit en kunnen 
ook dansen en acteren. Zij moe-
ten natuurlijk dol op kinderen 
zijn, want dat wordt hun toekom-
stige publiek. Motivatie en erva-
ring zijn belangrijk, net zoals de 
wil om er helemaal voor te gaan 
en niet te beroerd te zijn om daar 
hard voor te werken. Er wordt 
een professionele werkhou-
ding gevraagd, ambitie en van 
de zangeressen wordt ook ge-
vraagd om af en toe met andere 
artiesten op te treden of studio-
werk te doen. Reacties met mo-
tivatie, een goed gelijkende fo-
to en zo mogelijk een mp3 met 
zang kunnen gestuurd worden 
naar erik@artivox.com. Zie ook 
www.artivox.com.

Toneelgroep 
De Veste zoekt 
jongeman
Velserbroek - Toneelgroep de 
Veste uit Velserbroek is op zoek 
naar een jongeman met een jon-
gensachtige uitstraling voor on-
ze nieuwe productie. Zij den-
ken aan een leeftijd tussen de 25 
en 40 jaar. Toneelervaring is fijn 
maar niet noodzakelijk. Belang-
rijk is wel plezier en inzet om sa-
men met de groep een mooi en 
leuk stuk neer te zetten. Aanmel-
den kan via Ivonne, telefoon 023-
5365905 of Corrie, telefoon 023-
5393860. Zie ook www.toneel-
groepdeveste.nl.

Jason wint 
judotoernooi
Regio - Afgelopen zondag werd 
het Judotoernooi West Fries-
land georganiseerd in Medem-
blik. Jason Michel uit IJmuiden 
deed hier aan mee. Hij is leerling 
van Ben Rietdijk Sport uit Velser-
broek en kwam uit in de klasse 
tot 15 jaar en lichter dan 55 kilo. 
Hij werd hier eerste. Jason was 
ook genomineerd voor de best 
technische judoka van de dag. 
Ook deze titel won hij met een 
straatlengte voorsprong op de 
andere kandidaten.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 13 maart

Gvvv-odin’59 (hoofdklasse b) - 14.30
Kennemerland (2a)-HCSC - 14.30
Jong Hercules (3a)-reiger boys - 14.30
Hellas Sport-IJmuiden (3a) - 14.30
Sporting martinus-velsen (4a) - 14.30
eDo (4a)-Kon.HFC - 14.00
ZSGo/WmS-Schoten (5b) - 14.00
Dem (5b)-bloemendaal - 14.30
vvH/velserbroek (5b)-ZrC/H’markt - 14.30

aDo’20 (hoofdklasse a)-vvSb - 14.30
KFC-De Kennemers (1a) - 14.30
Stormvogels (2a)-Flamingo’s 64 - 14.00
velsen-eDo (2a) - 14.00
Zilvermeeuwen-Dem (2a) - 14.00
WSv’30-vSv (3b) - 14.00
De Foresters-DSS (3b) - 14.00
limmen-onze Gezellen (3b) - 14.00
Zwanenburg-Schoten (4D) - 14.00
SvIJ (4D)-DSK - 14.00
alliance’22-FC velsenoord (4D) - 14.30
Geel Wit-Waterloo (5D) - 14.00
HYS-terrasvogels (5D) - 14.30
SDW-Wijk aan Zee (5e) - 14.00
beverwijk (5e)-Nieuwendam - 14.00

zondag 14 maart
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Modelappartement in nieuwbouwplan
Velsen-Zuid - In het in aan-
bouw zijnde appartemen-
tengebouw Cooyweyde aan 
de Meervlietstraat in Vel-
sen-Zuid zal op zaterdag, 27 
maart, tijdens de landelijke 
openhuizendag gedurende 
één dag een modelapparte-
ment worden opengesteld. 

Daarna is de modelwoning al-
leen op afspraak te bezichti-
gen. Het gebouw telt slechts 
drie woonlagen met in totaal 15 
woningen waaronder zes tuin-
appartementen op de begane 
grond, zes terrasappartemen-
ten op de eerste etage en nog 
drie penthouses met grote ter-
rassen op de tweede etage. De 
appartementen zijn ruim beme-
ten met een woonoppervlakte 
van 95 m2, terwijl de penthou-
ses in grootte variëren van 113–
121 m2.
Alle woningen beschikken over 
een grote living met open keu-
ken en daarnaast twee of drie 
slaapkamers en hebben tevens 

een heel ruime, externe berging. 
Ideaal voor opslag, indien men 
verhuist vanuit een grotere wo-
ning. De geschakelde bergin-
gen staan los van het woonge-
bouw, aan de achterzijde ervan, 
waar zich ook de parkeerplaat-
sen bevinden die in de koopprijs 
zijn inbegrepen. Cooyweyde 
kenmerkt zich door een robuus-
te vormgeving, die door het ge-
bruik van natuurlijke materialen 
zoals bakstenen gevels en hard-
houten balustrades, een warme 
en natuurlijke uitstraling krijgt.
Marc Angevare, hoofd project-
ontwikkeling van de Katwijk-
se Ontwikkelings Maatschappij 
(KOM) vertelt dat men dit pro-
ject destijds toegewezen heeft 
gekregen na een prijsvraag die 
door de gemeente hiervoor was 
uitgeschreven. Al vóór de start 
van de bouw heeft men, met de 
omwonenden en middels een 
maquette, een inspraakavond in 
het theehuis in Velserbeek ge-
organiseerd, ondermeer vanwe-
ge de te verwachten bouwover-

last. Ook werd hierbij toegelicht 
dat het plan zo goed mogelijk is 
afgestemd op de huidige woon-
omgeving.  
Brigitte Scholz van makelaar 
Prismaat in Beverwijk voegt 
hieraan toe dat in Velsen en 
IJmuiden steeds meer behoef-
te blijkt te bestaan aan wonin-
gen voor 50-plussers en dat dit 
nieuwbouwplan dan ook typisch 

voor Velsenaren is bedoeld. Dat 
dit appartementencomplex aan 
die behoefte voldoet blijkt wel 
uit het feit dat een deel van de 
woningen inmiddels al is ver-
kocht. De makelaars die de wo-
ningen in verkoop hebben zijn 
Prismaat in Beverwijk en Van 
Waalwijk van Doorn in Sant-
poort. Zie ook www.cooywey 
de.nl.

Open dag van de zorg
Kijken en doen in KG
Regio - Zaterdag 20 maart 
opent het Kennemer Gasthuis 
aan Vondelweg 999 in Haarlem-
Noord haar deuren voor het pu-
bliek. De open dag, die duurt van 
10.00 tot 16.00 uur, heeft een ge-
varieerd programma voor kinde-
ren en volwassenen.
Kinderen kunnen met hun knuf-
fel naar de dokter. Na afloop 
mogen ze samen met hun knuf-
fel op de foto bij Lydia van der 
Meer. Van der Meer werkt onder 
andere voor de Financial Times 
en heeft veel beroemdheden ge-
fotografeerd. Ook is er een ont-
werpwedstrijd voor een e-card. 
De winnende kaart komt in het 
assortiment van het ziekenhuis.
Volwassenen en wat oudere kin-
deren kunnen een kijkje achter 
de schermen van het ziekenhuis 
nemen. In diverse rondleidingen 
wordt een bezoek gebracht aan 
een operatiekamer, het weefsel-
laboratorium en de afdeling ra-
diologie. Ook kunnen bezoe-
kers hun eigen bloed zien stro-
men, krijgen ze een spoedcur-
sus reanimeren en kan men le-

ren hechten. In de oefenruimtes 
van onder andere de fysiothera-
peuten en logopedisten kunnen 
diverse evenwichts-, luister- en 
spraaktestjes worden gedaan. 
Ook de oefenkeuken voor reva-
liderende patiënten is openge-
steld. Stoppen met roken? Be-
vallen in een kraamsuite in het 
ziekenhuis? Beter slapen? We-
ten hoe u van uw hoofdpijn af 
kunt komen? Dit en nog meer 
komt aan bod op de informatie-
markt. In 30 kramen presenteren 
verschillende afdelingen van het 
ziekenhuis, diverse patiëntenver-
enigingen en -organisaties en de 
Haarlemse bibliotheek zich.
Het Kennemer Gasthuis is de 
grootste werkgever van Haar-
lem. Werken in dit ziekenhuis 
betekent werken in een omge-
ving met volop ontwikkelings-
mogelijkheden. Niet voor niets 
zijn zij een opleidingsziekenhuis. 
Tijdens de open dag is er infor-
matie over werken én leren in 
het Kennemer Gasthuis. Zie ook 
www.kg.nl. 
(foto: Reinder Weidijk)

Open huizenroute met 
auto van Martin Schilder
Regio - Brantjes Era Makelaars 
combineert de open huizen rou-
te op zaterdag 27 maart met een 
leuke actie voor een proefrit met 
een auto van Martin Schilder. 
Deelnemers kunnen bovendien 
een dagje rijden in een cabrio-
let winnen.
ERA-makelaar Frits Perton uit 
Beverwijk: ,,Veel mensen die 
een huis kopen, kopen ook re-
gelmatig een nieuwe of ande-
re auto. Soms gaat het dan om 
een bedrijfsauto bij een nieuwe 
baan. Als je een proefrit maakt 
op een zaterdagochtend, heb je 
niet altijd een reisdoel. Autobe-
drijf Schilder en Brantjes ERA 
Makelaars hebben daar samen 
het antwoord op gevonden. Als 
je toch op zaterdag 27 maart tij-
dens onze landelijke Open Hui-
zen Route een aantal huizen wilt 
bekijken, combineer dat dan met 
die proefrit. Zo kun je meteen de 
navigatie testen, het in- en uit-
parkeren proberen en maak je 
de auto veel meer in de praktijk 
mee dan alleen maar tijdens het 
ritje over de rondweg.” 
Martin Schilder vult aan: ,,Na 
de recessie voelen wij de markt 
weer aantrekken. Dit initiatief 
vinden wij zeer sympathiek. De 
woonconsument is serieus en 
integer en slaat met deze actie 
twee vliegen in een klap. Als pro-
motie verloten we een dagje rij-
den in een schitterende cabriolet 
onder de deelnemers.” 
Hoe werkt het? Frits Perton legt 
uit. ,,Wie een ander huis zoekt, 
maar ook de aanschaf van een 
auto overweegt, kan zich via de 
website aanmelden voor de ac-
tie, met naam, adres en rijbe-
wijsnummer. U geeft ook aan 
welke auto u graag wilt testen. 

Men  krijgt een bevestiging als 
de match te maken is. Bovendien 
krijgt men de spelregels toege-
stuurd. Op zaterdag 27 maart 
meldt men zich om 10.30 uur, 
conform instructies die u per 
mail toegezonden krijgt, bij de 
betreffende Martin Schilder dea-
ler en daar krijgt u de sleutels. 
Vervolgens gaat u huizen kijken 
tijdens onze Open Huizen Rou-
te. Er doen veel meer huizen mee 
dan alleen die bij Brantjes ERA 
Makelaars in de verkoop staan. 
Als u bij de huizen van Brant-
jes bent gaan kijken, vult u een 
formulier in. Dan dingt men ook 
nog eens mee naar een dag-
je rijden in een schitterende ca-
briolet, die door Martin Schilder 
wordt aangeboden. 
U kunt uiteraard alleen kijken bij 
huizen waar een bordje met de 
tekst open huis op het tuinbord 
staat of een raamposter met het 
Open Huizen Route logo. 
Kijk op www.brantjes.nl voor de 
deelnemerslijst. U kunt bij de 
open huizen route zonder af-
spraak terecht tussen 11.00 en 
15.00 uur. U kunt zich ook via de 
site aanmelden voor deze actie.

Regio - De politie heeft vorige 
week donderdag op de Rijks-
straatweg een 16-jarige jon-
gen uit Velserbroek aangehou-
den op verdenking van vernie-
ling van een buitenspiegel van 
een autobus. De 56-jarige bus-
chauffeur wilde wegrijden, maar 
kon dat niet omdat de verdach-
te er met zijn fiets voor stond. De 
jongen ging echter opzij, zodat 
de bus weg kon rijden. De jon-
gen sloeg toen met zijn elleboog 
de linkerbuitenspiegel kapot. Hij 
krijgt proces-verbaal voor de 
vernieling.

Spiegel van 
bus vernield

Velsen - In het radioprogramma 
Stamgasten van aanstaande zon-
dag spreekt Gerard van Broek-
huijsen met Netty Struijs. Gebo-
ren IJmuidense, opgegroeid in 
IJmuiden-Oost en al jaren voor-
lichter van de gemeente Velsen 
en zeer actief in de zwemsport. 
De muziekkeuze van Netty is 
weer zeer origineel. Stamgasten 
wordt wekelijks uitgezonden op 
zondagavond van 18.00 tot 19.00 
uur op Seaport FM.

Netty Struijs 
in Stamgasten

Velsen - Op 10 april vindt een 
reünie plaats van de examen-
klassen van de Creutzbergmavo 
uit het schooljaar 1974-1975. 
Er wordt nog gezocht naar de 
volgende oud-leerlingen: Rolf 
Hoogland, Ruud Meijer en Jack 
Folkers. Wie nadere informatie 
heeft over genoemde personen, 
kan dat melden bij Astrid en Gijs 
Kalkman, via gkalkman@dds.nl, 
0255-532362 of 06-53763935.

Reünie 
Creutzberg 
Mavo

Velsen-Zuid - Telstar speelt dit 
seizoen nog vier thuiswedstrij-
den. De club geeft fans de ge-
legenheid om deze wedstrijden 
tegen een gereduceerd tarief bij 
te wonen. Hiervoor is het zoge-
naamde Telstartout in het leven 
geroepen. Een Telstartout kost 
10 euro voor jeugd t/m 16 jaar en 
65+ en 20 euro voor volwasse-
nen, zowel voor de Oosttribune 
als de Westtribune. De Telstar-
touts kunnen vanaf heden afge-
haald worden bij het stadion. Het 
gaat om de thuiswedstrijden te-
gen Cambuur (19 maart), RBC 
Roosendaal (26 maart), Veen-
dam (9 april) en Eindhoven (23 
april). Alle wedstrijden worden 
gespeeld op vrijdagavond en be-
ginnen om 20.00 uur.

Koop nu een 
Telstartout
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IJmuiden - Na 30 afleveringen 
is zondag 14 maart de laatste af-
levering van One Way Wind te 
horen op Seaport FM, en is het 
tijd voor een nieuw thema. In het 
laatste programma komen naast 
een live-concert van Nick & Si-
mon ook vele nummer 1 hits uit 
het palingdorp voorbij. Uiteraard 
kwamen die hoofdzakelijk van 
The Cats, BZN, Nick & Simon en 
Jan Smit. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat de rest van de Vo-
lendamse artiesten niet succes-
vol zijn geweest in de loop der 
jaren. Next One, Maribelle, An-
ny Schilder en Left Side waren 
ook altijd wel goed voor Top 10 
noteringen. One Way Wind is 
as. zondag te beluisteren tussen 
16.00 en 18.00 uur. Zie ook www.
seaportplaza.nl

Laatste One 
Way Wind

Opmerkelijke resultaten 
in onderlinge competitie
IJmuiden - Het toptreffen tus-
sen de titelkandidaten Cees Pip-
pel en Casper Remeijer lever-
de, in tegenstelling bij de ande-
re wedstrijden, geen verrassing 
op. Na een hevige strijd wer-
den na vier uur spelen de pun-
ten gedeeld. Jack van Buuren 
won van Dana van der Wiele en 
Max Doornbosch. Maar vooral 
tegen Dana kwam Van Buuren 
goed weg toen hij een damzet 
moest incasseren. Met een schijf 
meer kon Dana het niet winnen 
en leed later zelfs nog een ne-
derlaag. De meest opmerkelij-
ke uitslagen vielen in de partij-
en van Rick Hartman (foto) en 
Stella van Buuren te noteren. 
Piet Kok werd het slachtoffer van 
een mooie combinatie naar dam 
en kon daarna de zaak niet meer 
redden. Stella van Buuren zag 
Joop Wind naar dam combine-
ren en leek in het vervolg kans-
loos. Stella gooide er echter nog 
een schepje bovenop en slaag-
de erin, na een minder sterke zet 
van Wind, om nog een remise te 
bewerkstelligen.
Conall Sleutel en Jan Apel-
doorn hielden elkaar aanvan-
kelijk goed in evenwicht. In het 

gevorderde middenspel blun-
derde Apeldoorn waardoor de 
punten alsnog naar Sleutel gin-
gen. Cees van der Steen moest 
met zijn flankspel steeds meer 
terrein prijsgeven aan Jacqeline 
Schouten. Op kundige wijze zet-
te Schouten het voordeel om in 
een fraaie winst. Koop de Vries 
had de winst, zo hij zelf beweer-
de,  tegen Paul Smit voor het op-
rapen. Een finesse die De Vries 
ontging hield hem af van een 
verdiende overwinning.
Nicole Schouten vocht tegen 
Stijn Tuijtel voor wat ze waard 
was, Strijdlust bleek echter niet 
voldoende om de technisch be-
tere Tuijtel van de winst af te 
houden. Jurrien Fischer maakte 
korte metten met Vince van der 
Wiele die zich beklaagde dat hij 
erg moe was. 
Fischer had daarmee niets van 
doen en won afgetekend. Een 
frisse partij met wederzijdse 
kansen was te zien in het du-
el tussen Berrie Bottelier en Jan 
Maarten Koorn. Tot een beslis-
sende verbreking van het even-
wicht kwam het niet en werden 
de punten na afloop broederlijk 
gedeeld. 

Velsen-Noord - Speel-o-theek 
Japie Krekel organiseert zondag 
21 maart van 12.00 tot 15.00 uur 
een grote tweedehands kleding-
beurs in buurtcentrum De Mel 
in Velsen-Noord. Het betreft niet 
alleen baby- en kinderkleding, 

maar ook dames- en herenkle-
ding, schoenen en jassen.
De opbrengst van de kleding-
beurs komt geheel ten goede 
aan speel-o-theek en zal wor-
den bestemd voor de aanschaf 
van nieuw speelgoed.

Kledingbeurs bij speel-
o-theek Japie Krekel

Jaarlijkse bazaar in de 
Adelbertus parochie
IJmuiden - Op zondag 14 maart 
2010 is de jaarlijkse bazaar van 
de Adelbertus parochie. De ba-
zaar vindt plaats in de Abeel, 
Abelenstraat 1 van 11.15 tot on-
geveer 15.00 uur. 
Ook dit jaar is er weer teveel 
om op te noemen, een rommel-
markt, boekenkraam, koekjes-

kraam, bloemenkraam, visstand, 
kaartenkraam, sieraden en zelf-
gemaakte jam en voor groot en 
klein een grabbelton en poffer-
tjes. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee met plak-
je cake kan u een kansje wagen 
bij het rad van avontuur, waar u 
prachtige prijzen kunt winnen.  

Gratis 
koffieconcert
IJmuiden - Zondag 14 maart 
om 12.00 uur wordt in het Fi-
delishof een gratis koffiecon-
cert gegeven. Tijdens dit con-
cert treden De Klavierschippers 
op met het shantykoor ’t Staende 
Tuygh. Beide verenigingen tre-
den alleen, maar ook met elkaar 
op met onde andere het beken-
de ‘Op de sluizen van IJmuiden’. 
Onder leiding van dirigente Aaf 
Dekker treden het Opleidings-
orkest en het Ensemble van de 
Klavierschippers tezamen op. Zij 
oefenen elke maandagavond in 
Dorpshuis De Driehoek, Driehui-
zerkerkweg 34a in Driehuis, ach-
ter de Jan Campertschool.  Met 
een tiental zeemansliederen pro-
beert ’t Staende Tuygh het pu-
bliek te overtuigen hoe fijn het is 
met elkaar muziek te maken. Het 
oudste IJmuidense shantykoor 
viert dit jaar haar derde lustrum. 
Maar liefst 26 zangers en vijf mu-
zikanten oefenen elke maandag-
avond van 20.15 uur tot 22.15 uur 
in buurthuis De Brulboei. 

Ruud Jansen & Friends 
in Engelmunduskerk
IJmuiden - Zondag 14 maart 
treedt de Ruud Jansen Band op 
in de oud katholieke Engelmun-
duskerk aan Kon. Wilhelmina-
kade 119 in IJmuiden. De aan-
vang is om 16.00 uur, de entree 
bedraagt 7 euro.  Ook Popkoor 
Si Volta zal een muzikale bijdra-
ge leveren.
Ruud Jansen (1948), de regio-
nale poplegende, verzorgt zon-
dag 14 maart een muzikale be-
levenis in de Engelmunduskerk 
in IJmuiden. Hij noemt zich ‘mu-
zikant van geloof, midden in het 
leven!’ Muziek is voor hem, tot de 
dag van vandaag, zijn leven. 
Tijdens dit concert zal een breed 
muziekrepertoire worden gepre-
senteerd met een niet alledaagse 
aanpak. Het publiek kan zich la-
ten verrassen door muziekstuk-

ken van pop tot klassiek.
Met ‘friends’ wordt Popkoor 
Si Volta bedoeld. Dit popkoor 
staat onder leiding van toetse-
nist Ruud Jansen. Haar repertoi-
re bestaat uit mooie meerstem-
mige klassiekers uit de rijke po-
phistorie, zoals van The Beatles, 
Crosby Stills and Nash, Ameri-
ca, Beach Boys, Queen en Bou-
dewijn de Groot. Geniet van een 
middag vol prachtige muziek, 
herkenning en herinnering!
Kaarten zijn verkrijgbaar op de 
volgende adressen: Radio- en 
TV-handel Tol, Lange Nieuw-
straat 1-7, 1972 GD IJmuiden; 
VVV-agentschap (in biblio-
theek), Dudokplein 16, 1971 EP 
IJmuiden; Weekblad Huis aan 
Huis, Velserduinweg 330, 1971 
ZK IJmuiden.

Dansers Ter Horst 
trekken door Nederland
IJmuiden - Zaterdagochtend 
07.00 uur. Verzamelen bij het 
danscentrum in de Trompstraat. 
Met een aantal auto’s vertrok het 
streetdance/d4f team van dans-
centrum Ter Horst naar Valken-
burg om aldaar deel te nemen 
aan een internationale wedstrijd 
die meetelt voor deelname aan 
het Europees Kampioenschap.
Juist omdat deze wedstrijd mee-
telt, waren er gigantisch veel 
deelnemers. Bij de Solo’s Adults 
gevorderden bijvoorbeeld waren 
het er al 176. Een enorme men-
senmassa dus. Het dansteam 
van ter Horst deed mee bij de 
categorie Adults gevorderden en 
behaalde een 17e plaats.
De leden van dit team deden ook 
individueel mee aan deze wed-
strijd. Bij de solo’s Adults ge-
vorderden werden Ilse Weers en 
Annelies Oldenburg 137e. Fien 
Arisz bereikte de 113e plaats. Bij 
de solo’s Adults beginners een 
iets ander verhaal. Annika Til-
ler werd 17e. Voor haar allereer-
ste wedstrijd een prima resul-
taat. Saskia van den Brink werd 
15e. Naomi Ebbeling werd 12e. 
Debbie Schaap werd 10e. Esther 
Holtz kwam net niet in de fina-

le en bereikte de 9e plaats. Na-
dat ze met z’n allen nog even bij 
McDonalds hebben gegeten, 
kon laat in de avond de terug-
reis naar IJmuiden plaatsvinden. 
Op een andere plek in het land, 
Badhoevedorp, deed het paar 
Ton Jonkman met Wilma Over-
een deed mee aan een landelij-
ke wedstrijd. Bij de senioren 1 C 
klasse kwamen zij, ondanks een 
voetblessure van Ton,  in de fina-
le en werden deze keer vijfde.
Weer op een andere plek, Heer-
hugowaard, deden vier paren 
mee aan een Krivada wedstrijd 
voor paren. Bij de tweede jaars 
leerlingen werden Ruud met 
Alice de Vries 3e en Jan Meijer 
met Mandy van der Ham 1e. Bij 
de derde jaars leerlingen werd 
het paar Michael de Boer met 
Iris Jongejan zowel bij de latijns 
americaanse dansen als bij de 
ballroom dansen 2e. Bij de vier-
de jaars leerlingen deed voor het 
eerst mee het paar Rob van de 
Berg met Linda van Walta. En zij 
deden dit niet onverdienstelijk. 
Zij werden 3e. 
Wederom dus weer mooie resul-
taten voor de paren van dans-
centrum Ter Horst. 

IJmuiden - Een 34-jarige man 
uit IJmuiden is zaterdagmid-
dag op het Moerbergplantsoen 
mishandeld door een 37-jarige 
plaatsgenoot. De IJmuidenaar 
zag rond 12.40 uur dat een man 
tegen zijn auto stond te urineren. 
Toen hij de man daarop aansprak 
reageerde hij agressief en trapte 
een deuk in zijn auto. Vervolgens 
sloeg en schopte hij de IJmuide-
naar. De agressieve man was in 
gezelschap van zijn vrouw en 10-
jarige dochter. Toen de verdach-
te wegreed probeerde hij de 
vriendin van de IJmuidenaar aan 
te rijden. Hij heeft zich korte tijd 
later gemeld aan het bureau. De 
man is aangehouden en ingeslo-
ten. Ook zijn vrouw wordt ver-
dacht van een rol in het geheel 
en is daarom ook aangehouden. 
Tegen hen wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Mishandeling
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De Voetbalquiz 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag 5 maart ver-
zamelden ruim 70 voetbalfana-
ten zich in de kantine van Storm-
vogels. De afgelopen weken was 
er de mogelijkheid om als duo in 
te schrijven voor de Voetbalquiz. 
Leden en niet-leden van de club, 
jong en oud ontvingen van pre-
sentator Andy Houtkamp (be-
kend sportverslaggever van NOS 
Langs de Lijn) 60 voetbalvragen.  
De organisatie van de Quiz lag 
in de professionele handen van 
Quiztion Productions. Gedurende 
de avond werden er drie rondes 
van 20 vragen gespeeld.  Na ie-
dere ronde werden de antwoor-
den nagekeken en besproken en 
was er ruim de gelegenheid om 
met elkaar de kennis te delen. 
Vooral de vragen begeleid door 
filmmateriaal waren hilarisch en 
konden rekenen op heel veel 
lachsalvo’s uit de zaal. Zo was er 
een filmpje waarin alle bewegin-
gen van de grensrechter minuti-
eus werden nagedaan door een 
groep supporters achter hem op 
de tribune. Het was streng ver-
boden om gebruik te maken van 
telefoons om antwoorden te ver-
garen op de veelal  lastige voet-
balvragen. Natuurlijk werd hier 

en daar wel eens samen ge-
speeld of een antwoord hardop 
genoemd. Dit alles kon de pret 
niet drukken want plezier en ge-
zelligheid was waar het deze 
avond vooral om ging. Aan het 
einde van ronde drie trok de ju-
ry zich terug en werden achter 
gesloten deuren de laatste twin-
tig vragen nagekeken. Presen-
tator Andy Houtkamp hield de 
spanning erin door eerst de poe-
delprijzen uit te reiken aan het 
duo Sebastiaan de Lijzer en Tim 
Stengs. Vervolgens werden de 
duo’s die eindigden op de der-
de plaats (Patrick en Michael 
Freriks) en tweede plaats (Tom 
Zoontjes en Jasper van der Lin-
den) geroemd waarna de uitein-
delijk winnaars bekend werden 
gemaakt. Met de derby van zon-
dag tussen IJVV Stormvogels en 
RKVV Velsen in het vooruitzicht 
was het erg leuk dat de uitein-
delijke winnaars zijn geworden 
Remco van Westen en Olaf Brui-
nenberg (beiden langdurig lid 
van RKVV Velsen).
Na afloop van de Voetbalquiz 
werden alle vragen besproken 
onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Moeizame 
overwinning 
Stormvogels
IJmuiden - Als koploper heeft 
Stormvogels zijn naaste buurman 
Velsen in de derby danig onder-
schat. Een compliment voor Vel-
sen is zeker op zijn plaats met 
de strijdlustige wijze waarmee zij 
Stormvogels bestreden. In de eer-
ste speelhelft was het Stormvo-
gels-doelman Jan Ziere die met 
een tweetal spectaculaire reddin-
gen, waarvoor hij als Man of the 
Match werd uitgeroepen, de nul 
wist te behouden. Het vertoonde 
spel van de thuisploeg was on-
rustig en onzeker. De overtuiging 
ontbrak en er werd naast de on-
zuivere passen ook onnodig bal-
verlies geleden. Velsen kreeg 
daardoor het gevoel zeker niet 
kansloos te zijn en met Mitchel 
Smithuis en Henk Martens sticht-
ten zij enkele malen gevaar maar 
wisten niet de zo begeerde afwer-
king te voltooien. Samenvattend: 
een tegenvallende eerste helft 
van de Zeewijkbewoners en een 
hardwerkend Velsen met diver-
se kansen en een geconcentreer-
de doelman aan Stormvogelzijde. 
Na de thee kreeg Velsen ook en-
kele kansjes totdat na een kwar-
tier een duidelijke overtreding op 
Stormvogels-spits Ronnie Nolles 
werd begaan en Rick Kluijskens 
uit de toegestane vrije trap via 
het lichaam van Justin Stuy wist 
te scoren: 1-0. Dezelfde Kluijs-
kens zou 12 minuten voor het ein-
de van de wedstrijd wederom uit 
een vrije trap het net vinden en 
daarmee de 2-0 scoren. De goed 
spelende Mitchel Smithuis van 
Velsen kreeg voor de gemaak-
te overtreding (jammerlijk) rood 
van arbiter De Groot wegens het 
ten val brengen van een doorge-
broken speler. De wedstrijd was 
hiermee gelopen en met tien man 
moest het team van trainer Peter 
van der Waart zich gewonnen ge-
ven. De reeks behaalde overwin-
ningen van Stormvogels heeft als 
gevolg dat men bij de inhaalwed-
strijd tegen SVW’27 bij winst wel 
eens het tweede periodekampi-
oenschap in de wacht zou kun-
nen slepen. Wanneer die inhaal-
wedstrijd gespeeld wordt is nog 
niet bekend. Komende zondag 
volgt de streekderby tegen DEM 
in Heemskerk. Dan zal Stormvo-
gels uit een ander vaatje moeten 
tappen om de top van de ranglijst 
te kunnen behouden. Voor Velsen 
is er met deze getoonde strijdlust 
nog hoop op handhaving.

Antiterreurteam 
oefent in IJmuiden
IJmuiden - Het antiterreurteam van de Koninklijke Marechaussee 
heeft dinsdagavond geoefend op het Forteiland. De Keetbergflat 
werd kort betrokken bij de oefening van de Brigade Speciale Beveili-
gingsopdrachten (BSB). Een helikopter dropte leden van de BSB op 
het dak van de flat, die sinds enkele maanden leegstaat. Daarna ging 
de oefening verder op het Forteiland en keerde de rust in Zeewijk te-
rug. (foto: Michel van Bergen)

Augustus 1919 ben ik geboren 
in de gemeente Velsen, en woon 
daar plusminus 90 jaar. Geen 
strafblad en alle verplichtingen 
nagekomen. Dus ook stemmen 
is een verworvenheid waar ve-
le mensen hard voor moesten 
knokken.
Voor mij is dus stemmen iets om 
trots op te zijn. 3 Maart ging ik 
naar het stemlokaal en hoorde 
daar dat mijn indentiteitsbewijs 
5 weken geleden was verlopen 
en mocht ik niet stemmen.
Misschien klinkt het belache-
lijk, maar mij koste het een sla-
peloze nacht. Bij ouderen komt, 
en je kunt het niet helpen, ver-
geetachtigheid voor, maar is het 
niet leuk als je daarvoor wordt 
gestraft.
Altijd heb ik hem bij mij, maar 
praktisch nooit nodig en vergeet 
je ook om op de datum te letten.
Een betalend lid van een politie-
ke parttij ben ik. Wij worden ge-

straft omdat wij door ouderdom 
iet vergeten. Maar al die ambte-
naren en wethouders in Velsen 
vergeten om met de verkiezin-
gen alert te zijn, de ouderen te 
wijzen op het gene wat voor ons 
zo belangrijk is.
Het was een kleine moeite ge-
weest om op de verkiezings-
kaarten te zetten let even op, 
kijk of uw bewijs nog geldig is. 
Of laat het weten in alle bejaar-
dentehuizen bij de directie. Mijn 
foto’s zijn al gemaak, dus vol-
gende week een nieuw pas. Dat 
alleen is al een onderneming 
voor een slechtlopende 90-ja-
rige. Maar het zal mijn geen 
tweede keer gebeuren!
Over enkele maanden mag ik 
stemmen, een belangrijke stem 
voor ons land. En ik hoop met 
meer begrip voor elkaar. Want 
dat is hard nodig.

T. Groot van Es, Velserbroek

Ingezonden brief

SC Santpoort kampioen
Velserbroek - Het eerste team 
van SC Santpoort is twee wed-
strijden voor het einde van het 
seizoen al kampioen geworden 
in de Promotieklasse. Hierdoor 
mogen ze volgend seizoen voor 
het eerst uitkomen in de lande-
lijke KNSB klasse! Santpoort 1 
die dit seizoen dood en verderf 
zaaide bleek veel te sterk, direc-
te concurrenten werden met 7-
1 in de hoek gezet.  Afgelopen 
zaterdag werd in het Polderhuis 
de Wijker Toren 2 ook met de al-
les zeggende cijfers van 7-1 af-
gedroogd.  
Doordat de enige overgebleven 
concurrent HWP 2 verloor bleek 
Santpoort niet meer te achter-
halen, op punten kunnen ze in 
theorie nog gelijk komen, maar 
doordat het aantal bordpunten 
van Santpoort (17 punten meer), 
zijn zij niet meer te achterha-
len. Verantwoordelijk voor deze 
monsterscore zijn IM Piet Pee-

len, Ilias van der Lende, Martijn 
de Roode, Peter de Roode, Rob 
lathouwers, Wim Eveleens, Xan-
der Schouwerwou, Wim Lau-
rens Gravemaker, Stefan Fok-
kink en Wim Gravemaker. Een 
groot compliment is hier op zijn 
plaats voor trainer/speler IM Piet 
Peelen die het spelpijl van Sant-
poort duidelijk omhoog heeft ge-
bracht.  De weg die het bestuur 
verleden jaar heeft ingezet om 
zo hoog mogelijk te willen  spe-
len en daarmee de talentvolle 
jeugdspelers vast te houden lijkt 
een juiste keuze te zijn  geweest.  
Zowel het tweede, derde  als het 
vierde staan ook bovenaan, het 
jeugdige vierde won afgelopen 
vrijdag met 8-0 van HWP 8! En 
u weet het wie de jeugd heeft , 
heeft de toekomst. 
Het is voor het eerst in de histo-
rie van SC Santpoort dat zij lan-
delijk gaan spelen. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

RKVV najaarskampioen
Driehuis - Ze hebben er lang 
op moeten wachten maar einde-
lijk is  zaterdag de D2 van RK-
VV Velsen gehuldigd als najaars-
kampioen 2009. Het slot van de 
competitie was rommelig, maar 
spannend. 
In december werd in een bloed-
stollende wedstrijd tegen één 
van de concurrenten van Velsen 
gelijk  gespeeld, zodoende werd 
een nipte voorsprong  behouden. 
Wat volgde was een lange perio-
de van afwachten. Er moest nog 
een wedstrijd gespeeld worden 
maar door het slechte weer werd 
deze telkens afgelast en ver-
schoven. Gelukkig kon de direc-
te concurrentie ook niet inhalen 
waardoor bij het afsluiten van de 
competitie de D2 trots bovenaan 

stond met de meeste punten. En 
dan ben je volgens de voetbal-
wetten kampioen.

Bij een huldiging horen natuurlijk 
bloemen, een medaille en patat. 
Ook hier was koning winter een 
grote spelbreker. Telkens werden 
de thuiswedstrijden weer afge-
last. Maar zaterdag 6 maart was 
het dan eindelijk zo ver en kon-
den de mannen van Rieuwert en 
Mark  eindelijk de felicitaties, 
bloemen en medailles  in ont-
vangst nemen. Genoten werd er 
van de patat  en er werd voorge-
nomen om nu ook voor het voor-
jaarskampioenschap te gaan. 
Tenslotte bleef het nog lang on-
rustig maar zeer gezellig in Drie-
huis. (Edwin Boevé)

Motorrijder 
onderuit
Haarlem - Vorige week donder-
dag omstreeks 19.45 uur ging op 
de Spanjaardslaan een motorrij-
der onderuit. De 29-jarige be-
stuurder, inwoner van Haarlem, 
raakte daarbij aan een schouder 
en zijn nek gewond. Hij ging voor 
controle met de ambulance naar 
een ziekenhuis. De motor is door 
een berger weggehaald.
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Slecht VSV
toch gewonnen
Velserbroek - Zondag stond dan 
eindelijk de eerste thuiswedstrijd 
van 2010 op het programma. ’s 
Morgens had VSV 2 de dag moe-
ten openen tegen DWS 2, maar 
de arbiter van dienst vond het 
veld te hard en te glad en keurde 
het hoofdveld af. Ook de A1 juni-
oren hadden te maken met een 
twijfelende scheidsrechter maar 
deze keurde het veld na een uit-
stel van een half uur uiteindelijk 
goed. VSV won tamelijk eenvou-
dig met 4-1 van de Westfriezen. 
Daarna was de beurt aan het 
vlaggenschip. VSV begon sterk 
en dat resulteerde in drie prima 
mogelijkheden voor Pitstra (kop-
bal) en twee maal Pascal Maat. 
Groot was dan ook de schrik na-
dat OFC bij hun eerste aanval 
gelijk doel trof. Een voorzet van 
de linkerkant werd door Robert 
Schippers totaal verkeerd inge-
schat en de OFC rechtsbuiten 
scoorde de 0-1. VSV ging niet bij 
de pakken neerzitten en al snel 
was het 1-1. Een voorzet van Pit-
stra werd door Hille niet al te 
hard ingeschoten maar met be-
hulp van de vijandelijke doelman 
werd het toch 1-1. VSV slaagde 
er maar niet in om een behoor-
lijke combinatie op het veld neer 
te leggen. De wedstrijd verzand-
de in een soort van heen en weer 
getrap waarbij gezegd moet wor-
den dat OFC nog het beste van 
het spel had. Na de pauze was 
het zo mogelijk nog slechter en 
het was OFC dat het midden-
veld in handen nam en de wed-
strijd redelijk in hun grip hield. 
VSV kwam niet verder dan een 
paar wilde trappen naar voren 
en het spel werd almaar verdrie-
tiger. Vrijwel alle spelers acteer-
den ver onder hun normale ni-
veau. Slechts Viskil, Ebbeling en 
Bouma haalden een voldoende. 
Het was dan ook wonderbaar-
lijk dat VSV toch nog drie punten 
haalde. Een steekpass van Schol 
kwam voor de voeten van Pit-
stra die zich door de OFC defen-
sie leek te worstelen en door de 
laatste man onderuit werd ge-
haald. Scheidsrechter Jans be-
sloot tot een terechte strafschop 
die door Dennis van der Ma-
nakker werd verzilverd. Zo haal-
de VSV de drie punten binnen in 
een wedstrijd van een zeer be-
denkelijk niveau. Gelukkig kan 
het zondag niet slechter dus dat 
beloofd wat tegen WSV’30.

Velsen-Zuid - Op informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude kunnen kinderen iede-
re woensdagmiddag knutse-
len. In maart en april wordt een 
leuke vogelmobiel gemaakt. Een 
mobiel knutselen kost 1,50 euro 
en kan iedere woensdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

Knutselen
op Zorgvrij

Nieuwe voorzitter
ROC Nova College
Regio - Hans Snijders is be-
noemd tot nieuwe voorzitter van 
het College van Bestuur van het 
ROC Nova College. Hiertoe is 
unaniem besloten door de Raad 
van Toezicht van het Nova Colle-
ge. Hans Snijders volgt hiermee 
Bart Bongers op die in septem-
ber 2009 om gezondheidsrede-
nen als bestuursvoorzitter is te-
ruggetreden. 
Snijders, ooit begonnen als do-
cent natuurkunde, wiskunde en 
informatica, is al lange tijd in 
dienst van het Nova College en 
rechtsvoorgangers. Hij was on-
der andere lid van de centra-
le directie van het IJmond Colle-
ge, sectordirecteur Techniek en 
Educatie en lid van de directie-
raad van het Nova College. Hans 
is vanaf februari 2004 lid College 
van Bestuur van het Nova Colle-
ge.  
De Raad van Toezicht is bijzon-
der verheugd Hans Snijders tot 
voorzitter te kunnen benoe-
men. Jan Willem Haitink, voorzit-
ter Raad van Toezicht: ,,Wij heb-
ben er het volste vertrouwen in 
dat Hans Snijders de vereiste 
bestuurskracht zal tonen om het 
Nova College in de komende pe-
riode op de juiste koers te hou-
den.” Het ROC Nova College ver-

zorgt middelbare beroepsoplei-
dingen Economie, Techniek en 
Zorg & Welzijn en onderwijs voor 
volwassenen. In de regio IJmond, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Am-
stelveen en de Duin- en Bol-
lenstreek biedt het Nova Colle-
ge meer dan 200 opleidingen en 
cursussen voor particulieren en 
bedrijven. Ruim 15.000 cursisten 
vanaf 16 jaar volgen bij het No-
va College een opleiding, waar-
in ze meer leren dan een vak al-
leen. Op het Nova College groei-
en cursisten ook als mens. Zie 
ook www.novacollege.nl. 

Jaarlijkse bazaar
in Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag 20 maart 
wordt er, in Woon- en Zorgcen-
trum Huis ter Hagen aan de Lo-
dewijk van Deijssellaan 254 weer 
de jaarlijkse Bazaar gehouden.
Van 13.00 tot 16.00 uur zal het er 
weer een gezellige drukte zijn. 
Op de dag zelf zijn er loten te 
koop, waarmee leuke prijzen zijn 
te winnen. 
Op de bazaar is van alles te 
doen. Naast een rommelmarkt, 
boekenkraam en grootmoeders-
kraam, zijn er ook verschillende 
kramen van buiten, die hun waar 
komen aanprijzen. Zo worden er 
o.a. bloembollen en plantjes, ca-
deauartikelen, kinderkamerspul-
letjes, bijouterieën en wenskaar-
ten verkocht. 
Ook worden er, door de bewo-
ners zelfgemaakte producten 
verkocht. Kinderen kunnen deze 
middag grabbelen, en meedoen 

aan de kinderronden van het rad 
van avontuur, dat de hele mid-
dag draait voor groot en klein.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. Naast een kopje koffie 
of thee met cake is er allerlei lek-
kers te krijgen zoals: poffertjes, 
vis en snacks. 
De opbrengst van de bazaar 
komt ten goede aan de activi-
teiten voor de bewoners. Dit jaar 
willen wil men een groot tele-
visiescherm in de recreatiezaal 
realiseren om gezamenlijk leu-
ke evenementen te kunnen be-
kijken.
Op deze dag zal het snack res-
taurant na vier uur gesloten zijn.
Iedereen is van harte welkom. 
Wie nog overbodige spulletjes in 
huis heeft kan dit in de week van 
17 tot 20 maart afgeven bij de re-
ceptie. Voor informatie: telefoon 
0255-548100.

Bavo Cantorij in 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 13 
maart wordt er een eenmalige 
uitvoering van de Bavo Canto-
rij in de Dorpskerk in Santpoort-
Noord gegeven. Een fantastisch 
optreden van de Cantorij waar-
bij onder andere gezongen wor-
den de Responsories van Tho-
mas L. de Victoria, de Lamenta-
tiones van Orlando di Lasso, het 
Stabat Mater van Joseph Rhein-
berger en Pange Lingua, getoon-
zet door Zoltan Kodaly.
De Bavo Cantorij is een vocaal 
ensemble dat bestaat uit ge-
middeld dertig jonge zangers en 
mannen uit het Groot Kathedra-
le Koor St. Bavo. Naast het zin-
gen van Hoogmissen en ande-
re vieringen in de Kathedraal St. 
Bavo, verzorgt dit ensemble ook 

speciale diensten zoals Engelse 
Evensongs en geeft het concer-
ten in binnen- en buitenland.
In oktober 2007 gingen zij voor 
een tournee naar Cardiff en Ox-
ford in Engeland en in 2008 naar 
het Engelse Lincoln. Vorig jaar 
concerteerden zij ter gelegen-
heid van Koninginnedag bij de 
Nederlandse Ambassadeur in 
Rome. 
De Cantorij staat onder leiding 
van dirigent/muziekdocent Fons 
Ziekman en Tom van Eck be-
speelt het orgel. 
De toegang bedraagt 10 euro. 
De kerk is geopend vanaf 19.30 
uur, het concert begint om 20.00 
uur. Reserveren kan via www.
cultuurindedorpskerk.nl of 023-
5381515.

Kaartverkoop
Caprera van start
Regio - Terwijl het Openlucht-
theater Caprera in het Bloemen-
daalse wandelpark nog maar 
net aan het bekomen is van de 
strenge winter en de sneeuw 
langzaam maar zeker helemaal 
aan het verdwijnen is, werd er in 
alle rust gewerkt aan een nieuw 
en spetterend zomer seizoen. 
Op zaterdag 13 maart aanstaan-
de start de kaartverkoop van 
het nieuwe programma van het 
Openluchttheater in Bloemen-
daal. Na het succes van vorig 
jaar lag de lat hoog: hoe moei-
lijk zou het worden de line-up te 
evenaren óf te overtreffen? 
Het is gelukt. Meer dan vijftig 
waanzinnig mooie voorstellin-
gen zullen er dit jaar de revue 
passeren. Naast de voor Capre-
ra liefhebbers bekende artiesten 
als onder andere De Dijk, Trijn-
tje, Bløf en Ilse de Lange, zullen 
er dit jaar ook een aantal grote 
artiesten voor het eerst de ma-
gie van Caprera ervaren. Zo zal 
Karin Bloemen samen met Cor 
Bakker een avondvullende voor-
stelling geven en komen jong ta-
lenten als Wouter Hamel, Waylon 
en Tim Knol hun gave op het po-

dium van Caprera met ons de-
len. Ook is de Haarlemse Brigitte 
Kaandorp weer terug in Capre-
ra, net als Frank Boeijen, Wolter 
Kroes en de 3JS.  Het lijkt niet op 
te kunnen want gezien het pro-
gramma is er ook aan alle kin-
deren gedacht, van coole hip-
hop en stoere dans shows voor 
de middelbare scholieren tot aan 
de allerkleinsten met een speci-
aal peuterfestival. En dan nog al-
les dat daar tussenin ligt. Zoals 
Bring in da Noize en Vet Kinder-
cabaret. 
Dat het Openluchttheater Capre-
ra een theater is waar voor ieder 
wat wils te vinden is, blijkt keer 
op keer weer bewezen te wor-
den. 
Een gevarieerd zomerprogram-
ma waarin Films, Tributes, Ca-
baret, Opera, Wereld-, Jazz- en 
Popmuziek voorbij komen maakt 
Caprera tot wat het is. Een uniek 
en uitzonderlijk mooi Openlucht-
theater midden in het bos, op 
nog geen vijftien minuten af-
stand van ‘de bewoonde wereld’. 
Genoeg prachtige voorstellingen 
voor iedereen om van te genie-
ten deze zomer!  
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Santpoort-Noord - Deze soort 
sleutelbloem wordt ‘stengello-
ze sleutelbloem’ genoemd. Die 
naam slaat op de bloemsteel-
tjes die vaak heel kort zijn. De 
bloemen liggen soms vlak bo-
ven het groene blad. De polvor-
mende planten worden bloeiend 
meestal niet hoger dan zo’n 10 
à 15 cm. Stengelloze sleutelbloe-
men komen oorspronkelijk uit 
Zuidwest-Europa Vroeger werd 
deze soort Primula acaulis ge-
noemd, maar de juiste naam is 
nu Primula vulgaris. De kweek-
vormen worden nog wel Acau-
lis-hybriden genoemd of primu-
la’s uit de Acaulis Groep. De-
ze sleutelbloemen bloeien ook 
in hun natuurlijke omgeving – 
berghellingen en vochtige dalen 
in de Pyreneeën – al heel vroeg 
in het jaar. De echte soort heeft 
gele bloemen. De tientallen ge-
kweekte hybridenrassen verto-
nen ook allerlei vrolijke en dik-
wijls ook warme kleuren: rood, 
roze, bruinrood, blauw, lila, wit 
en natuurlijk ook tal van gele 
tinten, van okergeel tot citroen-
geel. Maar één kenmerk hebben 
ze allemaal: iedere bloem heeft 
een stervormig, volgeel hart-
je. Daar moeten de bestuiven-
de insecten naar toe worden ge-
lokt. Stengelloze sleutelbloemen 
bloeien rijk, maar ze geuren niet. 
Kennelijk hebben ze dat niet no-
dig om te overleven. Omdat het 
eigenlijk bosplanten zijn, heb-
ben ze niet veel zon nodig. Lich-
te schaduw vinden ze prima, dus 
zijn ze ook heel geschikt om op 
een niet te donkere plek in huis 
te zetten. Zet een paar van de-
ze planten in een lage, brede pot 
of schaal en je fleurt er je he-
le kamer mee op. Als ze na een 
paar weken zijn uitgebloeid, kun 
je ze gewoon in de tuin planten. 
Plant ze beschut tussen struiken 
in niet te droge grond. Zo groei-
en ze in de natuur ook. Deze pri-
mula’s zijn volkomen winterhard. 
Vroeger golden de kweekvor-
men ervan zelfs als de belang-
rijkste tuinprimula’s. Als de plan-
ten te droog staan, kan het blad 
verbruinen, maar te veel water is 
ook niet goed. Als je de planten 
water hebt gegeven, moet je het 
doorlekkende water dat onderin 
de sierpot blijft staan, even afgie-
ten. Dat voorkomt wortelrot. Giet 
met lauwwarm water. Als het 
gietwater te kalkrijk is, kan dat 
vergeling van het blad veroorza-
ken. Giet niet op de plant, maar 
op de grond onder de bladeren. 
Te veel warmte en te droge ka-
merlucht verkorten de bloeitijd. 
Je kunt uitgebloeide bloempjes 
het beste verwijderen. Deze pri-
mula’s staan niet alleen heel vro-
lijk in de kamer, maar gaan ook 
in de tuin goed samen met plan-
tensoorten zoals anemonen, 
brunneira, tiarella of akelei. Je 
kunt dus naar hartelust combi-
neren. Kijk voor meer informatie 
op www.groenrijk.nl.

Groenrijk 
Santpoort: 
sleutelbloemen

Skeeleren en skaten 
leren in Spaarnwoude
Velsen - Skeeleren, je kunt het 
niet vroeg genoeg leren. Vanaf 
1995 geeft Skeeler.NL skate- en 
skeelerlessen in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Van jong tot oud 
is men welkom. 
De kids van 6 tot 14 jaar kun-
nen terecht op zaterdagoch-
tend, bij de fantastische Kidfit 
en Kidspeed en de volwassenen 
op de dinsdag en donderdag-
avond. Van ‘absolute beginner’ 
bij de Basisles tot supersnelle 
wedstrijdrijder bij de Tourspeed, 
iedereen kan op zijn eigen ni-
veau werken aan de techniek, 
snelheid, handigheid en natuur-
lijk conditie. Met dit jaar meer 
Haarlem Nightskates op het pro-
gramma dan ooit, is een extra 
remtechniek in de bagage altijd 
handig. Of men nu ‘skates’ heeft, 
voor het gemak, dat zijn die korte 
met vier wieltjes, of skeelers met 
vijf wielen of vier grote; lage of 
hoge schoenen, iedereen is wel-

kom en iedereen kan wat leren.
Skeeler.nl is onderdeel van Bosch 
Sport uit de Hoofdstraat in Sant-
poort, specialist in schaatsen en 
skeelers. Bij aanschaf van een 
paar skeelers verzorgt het ‘ska-
teteam’ op zaterdagochtend een 
gratis remcursus en dat is vaak 
geen overbodige luxe. ,,Ik kan 
wel skaten, maar niet remmen”, 
hoor je vaak in de winkel, zegt 
Lars Bosch, zelf leraar bij de ska-
teschool en blocker bij de Night 
Skate. ,,Nou dan kun je dus niet 
skeeleren, want remmen zal je 
toch een keer moeten en hoort 
er wel erg bij. Skeeleren is hart-
stikke leuk en in principe kan ie-
dereen het leren maar je moet 
niet vallen en daar zijn onze cur-
sussen precies op gericht, leuk 
en niet vallen.’’
Schrijf je in op skeeler.nl, en doe 
straks veilig mee met de Haar-
lem Nightskate. Zie ook www.
haarlemnightskate.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Ledenraad bekijkt nieuw interieur Dokweg
IJmuiden - Maandag organi-
seerde Rabobank Velsen en Om-
streken haar eerste ledenraads-
vergadering van dit jaar. Simon 
Heeremans heeft als vice-voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen de vergadering voorge-
zeten in het Rabobankkantoor 
aan de Dokweg in IJmuiden. De 
ledenraadsleden maakte vooraf-
gaand aan de vergadering ken-
nis met de nieuwe bankhal in-
richting. ,,Op deze manier wordt 
het voor de klant nog plezieri-
ger om naar de bank te gaan en 
kan hij of zij nog beter worden 
bediend’’, aldus Ron van der Aar, 
ledenraadslid. 
Edwin Abee leidde de leden-
raadsleden voorafgaand aan de 
vergadering rond in de nieu-
we bankhal en lichtte het nieu-
we concept toe. ,,De kleuren die 
gebruikt zijn, werken echt inspi-
rerend en wat een mooie werk-
plekken. De stoelen zitten ook 
zo lekker, ik zou hier wel aan 

het werk willen gaan’’, zei leden-
raadslid Nel Willenbroek.
Vervolgens werd de vergadering 
geopend, waarbij onder ande-
re de jaarplannen 2010 werden 
besproken aan de hand van pre-
sentaties door Franca van Win-
kel, directievoorzitter, Edwin 
Abee, directeur Particulieren, 
Stan Topouzis, interim directeur 
Bedrijven en Kees de Jong, di-
recteur Bedrijfsmanagement. 
Ook werd ingegaan op het coö-
peratief dividend en dan met na-
me op de Jongerenprijzen. Het 
werd in de discussie nog maar 
eens duidelijk, dat het goed om-
gaan met geld steeds moeilijker 
wordt voor jongeren. 
De Rabobank wil hierin een bij-
drage leveren door onder ande-
re de introductie van de Rabo 
Jongeren Ideeënprijzen en www.
baasovereigengeld.nl. Op de-
ze site kunnen jongeren alles le-
zen over geld en het leren om-
gaan met geld. Ook kan er een 

spaarplan gemaakt worden, zo-
dat de jongeren precies weten 
waar ze aan toe zijn. Deze site 
is mede ontwikkeld door battle-
blog.nl. Hier kunnen studenten 
hun ideeën aandragen voor ver-
schillende bedrijven, zo ook voor 
de Rabobank.
Na afloop van de vergadering, 
merkte De Jong, directeur Be-

drijfsmanagement op: ,,De le-
denraadsvergaderingen worden 
steeds interactiever. Door we-
derzijdse openheid tussen de 
Rabobank en haar ledenraadsle-
den kunnen we verfijnder bijstu-
ren indien nodig en kunnen we 
gezamenlijk constructief werken 
aan een nog betere klantbedie-
ning.’’

Horlings en Cox 
bundelen krachten
Regio - De accountants- en 
belastingsadvieskantoren van 
Horlings en Cox en Partners 
hebben per  januari 2010 hun 
kantorennetwerk samenge-
voegd. Gezamenlijk gaan ze 
verder onder de naam Horlings 
Accountants en belastingadvi-
seurs. Met deze krachtenbun-
deling ontstaat een van de gro-
tere accountants- en belas-
tingadviesorganisaties in Ken-
nemerland en de Haarlemmer-
meer. 
Horlings Accountants en belas-
tingadviseurs heeft door deze 
fusie toaal vijf kantoren, in Am-
sterdam, Almere, Heemstede, 
Hoofddorp en Velserbroek. Het 
bedrijf telt circa 200 medewer-
kers en richt zich op middelgro-
te en kleinere ondernemingen, 
dga’s en not-for-profit organi-
saties. Klanten profiteren van 
de voordelen van schaalver-
groting en kunnen tegelijker-
tijd blijven rekenen op een per-
soonlijke aanpak en betrokken-
heid. ,,We zijn verheugd over 

ons samengaan. We vergroten 
onze bekendheid in de regio als 
kwaliteitsspeler voor middel-
grote en kleinere ondernemin-
gen, bieden medewerkers meer 
carrièrekansen en bieden klan-
ten meer specialisaties’’, zegt 
Wim Cox, vestigingspartner van 
Horlings in Velserbroek.
Horlings heeft meer dan 35 jaar 
ervaring in accountancy en be-
lastingadvies en heeft als mis-
sie: excelleren in financiële 
dienstverlening. Niet alleen in 
Kennemerland en de Haarlem-
mermeer is Horlings één van de 
grotere accountants- en belas-
tingadvieskantoren. Als onder-
deel van Nexia Nederland gaat 
het werkgebied veel verder met 
circa 800 medewerkers en 21 
vestigingen verspreid over Ne-
derland. Zo maakt Horlings ge-
bruik van de kennis en ervaring 
van alle Nederlandse vestigin-
gen en hun medewerkers, maar 
ook van het wereldwijde net-
werk van Nexia International. 
Zie ook www.horlings.nl.
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Wijnhuis Ten Bilt nodigt 
uit tot culinair proeven
Santpoort-Noord - Zaterdag 20 
maart bestaat Wijnhuis Ten Bilt 
vijf jaar en dat wordt drie dagen 
lang op culinaire wijze gevierd.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 
maart gaan de 25 lekkerste wij-
nen van Bart en Tom open om te 
proeven. Deze wijnen zullen ze-
ker in de smaak vallen. Het wordt 
dus moeilijk kiezen. Omdat Wijn-
huis Ten Bilt jarig is, krijgt men 
deze twee dagen bij afname van 
vijf flessen uit deze top 25 de 
zesde fles cadeau. Bij afname 
van twaalf willekeurige flessen, 
mag men grabbelen in de tom-
bolamand, daarin zit onder an-

dere een Mouton Rotschild uit 
1979 ter waarde van 500 euro.
Zondag 21 maart organiseert 
Wijnhuis Ten Bilt een bijzondere 
lunch in restaurant Boschbeek 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid. De ontvangst is vanaf 12.00 
uur. De jubileumlunch bestaat uit 
vijf heerlijke gerechten, uiteraard 
begeleid door vijf prachtige wij-
nen en dat alles voor 50 euro.
Peter, Bart en Tom hopen deze 
drie feestelijke dagen veel klan-
ten te mogen verwelkomen, in de 
winkel of tijdens de lunch. Wijn-
huis Ten Bilt, Hoofdstraat 203T, 
Santpoort-Noord, 023-5376767.

Blom signeert 
bij Brederode 
Boeken
Santpoort-Noord - Ook Bre-
dero Boeken besteedt aandacht 
aan de Boekenweek. Op zater-
dag 13 maart is de Haarlemse 
schrijfster Lilian Blom te gast. 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur sig-
neert zij haar nieuwe roman 
‘Strijkend Licht’. 
Lilian Blom debuteerde in 2007 
met ‘De tuinkamer’, een aan-
grijpend verslag van de laat-
ste levensfase van haar man, de 
schrijver Louis Ferron. Het boek 
werd zeer lovend ontvangen en 
werd genomineerd voor meer-
dere debutantenprijzen. Onlangs 
verscheen Bloms tweede boek.

Velserbroek - In het artikel over 
Beauty & Afslankstudio Velser-
broek van vorige week stond 
een zinsnede die mogelijk aan-
leiding geeft tot onbegrip. Het 
gaat dan om de extra afslank-
maaltijden voor het proteïnedi-
eet die de studio onder eigen la-
bel verkoopt. Deze zijn niet van 
Pro di Med,

Pro di MedMetamorfose voor 
Van Keulen herenmode
IJmuiden – Wie nietsvermoe-
dend de herenmodezaak van 
Van Keulen aan de Lange Nieuw-
straat binnenloopt, zal denken 
zich in het winkelpand vergist te 
hebben. De zaak onderging een 
totale metamorfose. Na vijf we-
ken dicht geweest te zijn, her-
opende de zaak op 28 februari 
onder de naam Patrick van Keu-
len, Mannenmode/Casual Jeans. 
Patrick wilde al eerder uitbrei-
den. Toen zijn buurman de op-
ticien ging verhuizen, zag hij 
zijn kans schoon. Het buurpand 
werd bij de zaak getrokken en er 
ontstond een hele nieuwe ruimte 
met een aparte sfeer en een bij-
zondere uitstraling. ,,Het zijn ver-
schillende belevingswerelden. 
Als we het doen, dan doen we 
het ook goed. En het valt in de 
smaak, gezien de enthousiaste 
reacties van de klanten’’, vertelt 
Patrick. Eenmaal binnen, ontdekt 
de bezoeker steeds meer verras-
sende details. 
De ene helft van de zaak is voor 
de mannenmode en die loopt 
over in het gedeelte van de ca-
sual kleding. Rindert is hier de 
nieuwe collega, hij voelt zich er 

als een vis in het water. De nieu-
we voorjaarsmode laat veel kleur 
zien, zoals fuchsia, paars, aqua 
en appelgroen. 
Het is allemaal heel fris. Nieuw 
zijn de kleurrijke poloshirts van 
Lacoste. Het merk Pall Mall ver-
anderde in PME. Alleen de naam 
veranderde, niet de stoere mo-
de die zich laat inspireren door 
de vliegenierswereld. Er zijn veel 
jeans van Cast Iron, G-Star en 
Tommy Denim, mooie T-shirts 
van Superdry. Bij de mannenmo-
de bleven de vertrouwde mer-
ken Vanguard, Tommy Hilfig-
ger en Gardeur. Van Carl Gross 
zijn er mooie kostuums en leu-
ke colberts, die ook als zomer-
jack gedragen kunnen worden. 
Ook staan de nonchalante col-
berts leuk op een jeans of katoe-
nen broek. Circle of Gentleman 
komt met mooie overhemden 
met grappige details, zoals een 
dubbele kraag, gekleurde stik-
sel of een print aan de binnen-
kant van de boord. Jong en oud, 
met een trendy of een klassie-
ke smaak: iedereen zal dit voor-
jaar zeker slagen bij Patrick van 
Keulen.

Via Marina is open 
op vrijdag en zaterdag
IJmuiden - Mooie merkkleding 
voor dames en kinderen is vol-
op verkrijgbaar in het nieuwe 
tweedehandswinkeltje Via Ma-
rina aan Tussenbeeksweg 7, in 
het pand van Autobedrijf Geels. 
Mooie herenkleding, schoenen, 
tassen, riemen en sieraden zijn 
hier ook te koop.
,,Ja, inbreng heb ik volop,’’ zegt 
de vrolijke Marina Geels. ,,Kijk  
maar, van de week kreeg ik 
prachtige dames- en kinderkle-
ding van Esprit binnen. En al-
les wat ik verkoop is zo goed 
als nieuw en uiteraard keu-
rig schoon. We hebben zowel 
heel moderne als klassieke kle-
ding van bijvoorbeeld Gerry We-
ber.’’ Sinds kort heeft Via Mari-
na ook een kleine collectie da-
meskleding in grote maten. Ook 
hier louter mooie merkkleding.  
In de collectie is ook veel baby 
en kinderkleding. Wie prijs stelt 
op merkkleding kan in deze win-
kel zijn slag slaan. Ook de op-
groeiende jeugd houdt van mer-
ken en zal hier zeker een goe-
de keuze kunnen doen. De prij-
zen bij Via Marina worden heel 
klein gehouden, zodat voor iede-
re beurs mooie kleding beschik-
baar is. Via Marina beschikt nu 
over een handige paskamer, zo-
dat de kleding meteen gepast 
kan worden. 
Met het voorjaar op komst, 
houdt Via Marina uitverkoop op 

een deel van de wintercollectie. 
Daarom ook is nu alleen voor-
jaars- en zomerkleding welkom. 
Inbrengers kunnen na afspraak 
terecht voor het langsbrengen 
van de artikelen. Prijzen worden 
in overleg vastgesteld. Alle kle-
ding die niet wordt verkocht kan 
worden teruggenomen of gaat 
naar OIG/IHD, ook dat gaat na-
tuurlijk in goed overleg met de 
inbrenger. Uiteraard is het as-
sortiment bij Via Marina sterk 
wisselend. Daarom is het zeker 
de moeite waard om regelmatig 
binnen te stappen. Dat kan elke 
week op vrijdag en zaterdag tus-
sen tien en vier uur. 
Voor meer informatie: www.via-
marina.nl of 06-18431562.

IJmuiden - In2disco is uitver-
kocht. De eerste editie van de 
70’s en 80’s party wordt op za-
terdag 20 maart gehouden in het 
Thalia Theater. Noviteit is dat de 
dj’s uitsluitend videoclips draai-
en die op het grote filmdoek van 
Thalia te zien zijn. De dj’s van 
dienst zijn Rob Boskamp, Good 
Old Dave en Friso. Michael Jack-
son-imitator Daimyo Jackson 
verzorgt een speciale act.

In2disco 
uitverkocht

IJmuiden - Een 63-jarige IJmui-
denaar is vorige week dinsdag-
avond aangehouden voor hui-
selijk geweld. De man had thuis 
woning na een ruzie met zijn 
vriendin de boel kort en klein ge-
slagen. Zijn vriendin was de wo-
ning uitgevlucht. De verdachte is 
ingesloten. De politie stelt een 
nader onderzoek in.

Geweld in huis

Week van het 
Christelijke Boek 2010
IJmuiden - Tot en met 20 maart 
wordt de Week van het Christe-
lijke Boek gehouden. Met de-
ze promotiecampagne willen de 
christelijke boekhandels de aan-
dacht van de consument extra 
op het christelijke boek richten. 
Uiteraard doet de Gospel Boek-
tiek, Kennemerlaan 224 hieraan 
mee. Het thema van de Week 
van het Christelijke Boek 2010 
is ‘Van groen naar grijs - levens-
loop in christelijke boeken’.
Het prachtige actieboek van de 
Week van het Christelijke Boek 
zal evenals de afgelopen jaren –
zolang de voorraad strekt - gra-
tis weggeven worden bij aan-
koop van 11,50 euro aan boeken 
(na 20 maart is de prijs 4,50 eu-
ro). Het actieboek ‘De tijd dat je 
zweeft’ is speciaal voor de Week 
van het Christelijke Boek ge-
schreven door de Cees Pols. Het 

onderwerp van het actieboek is 
razend actueel.
Van dichtbij maakt de lezer mee 
hoe een Uruzganveteraan wordt 
geconfronteerd met de pijn van 
een vredesmissie. Een tocht bui-
ten de poort van Kamp Holland 
loopt voor twee bevriende mili-
tairen uit op een drama. Geno-
men beslissingen tijdens deze 
vredesmissie verscheuren ge-
zinnen en gewetens. Vrede kost 
bloed.
‘De tijd dat je zweeft’ is een ro-
man over het onvermijdelijke. 
Cees Pols (1953) debuteerde in 
2003 met de roman ‘Bewaarder 
gevangen’. Een aantal jaren la-
ter verscheen zijn novelle ‘Witter 
dan sneeuw’ en zijn roman ‘En 
het werd stil’.
Gospel Boektiek, Kennemerlaan 
224 in IJmuiden, telefoon 0255-
512355.
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100 jaar scouting
Michiel De Ruyter
Velsen - In 2010 viert Scouting  
het 100-jarig bestaan van scou-
ting in Nederland. De vijf scou-
tinggroepen in de gemeente Vel-
sen vieren dit feest volop mee 
met een gezamenlijke activiteit 
op 10 april: de Scout-it- Out. Om 
te laten zien dat scouting na 100 
jaar ook in onze gemeente nog 
springlevend is zullen alle vijf de 
groepen zich de komende we-
ken in deze krant presenteren. 
Deze keer gaan we het water op 
met de Waterscoutinggroep Mi-
chiel Adriaenszoon de Ruyter uit 
Velsen-Zuid en Velserbroek.
Veel scoutinggroepen in Neder-
land vinden hun oorsprong bij de 
kerk, zo ook de Michiel. In de ja-
ren 60 richtte Van de Nieuwen-
dijk deze waterscoutinggroep op. 
De nieuwe leden van de groep 
werden dan ook geïnstalleerd in 
de Fideliuskerk in Velsen-Zuid.
De groep was alleen voor jon-
gens en had heel lang zijn thuis-
basis aan zijkanaal B. Op het ter-
rein van de familie Bleeker lagen 
hun zeilboten en hun wacht-
schip ‘de Stamper’ en daarna ‘de 
Goede Verwachting’. Behalve dat 
men de wachtschepen gebruik-
te om op kamp te gaan waren 
ze de clubhuizen van de groep. 

Dat was ’s winters niet altijd 
even warm. Daar kwam verande-
ring in toen de Michiel samen-
ging met een andere waterscou-
tinggroep uit Velsen, de Kenne-
mers. Zij hadden een blokhut in 
het bos van Velsen-Zuid en wa-
ren een gemengde groep. 
In de kern is scouting in zijn 100-
jarig bestaan niet veranderd. 
Ook bij de Michiel niet want de 
Scouts gaan nog steeds samen 
het avontuur aan. De waterwel-
pen (8 tot 12 jaar) doen dat zo-
mers in hun kano’s en als het te 
koud wordt ruilen ze het water 
in voor het bos. De waterscouts 
(12 tot 16 jaar) trekken er zomers 
zeilend op uit in hun lelievlet, die 
ze zelf onderhouden. ’s Winters 
zijn ze op het land actief met pio-
nieren, survivaltochten, knopen-
leggen, zeiltheorie leren en nog 
veel meer. Het hoogtepunt voor 
beide groepen is het zomerkamp 
waarin ze wel tot twee weken het 
water op gaan.
Wat ook niet is verandert zijn de 
vele vrijwilligers die hun vrije tijd 
graag geven om anderen een 
mooie zaterdag te geven, zoals 
Lex Ree, Ron van Schagen, Klaas 
Blok en nog vele anderen. Zie 
ook www.de-ruyter.nl.

Volgende editie in Philharmonie
Stormloop op
tickets 2Generations
Regio - Zaterdag 27 maart vindt 
2Generations plaats in het Haar-
emse theater Philharmonie. Al-
leen al in de afgelopen week 
zijn er 400 tickets verkocht. Met 
nog een kleine maand voor de 
boeg betekent het dat de teller 
op ruim 1100 verkochte tickets 
staat. De organisatie verwacht 
dat het evenement ruim van te 
voren volledig zal uitverkopen.
Tickets zijn naast de online-ver-
koop via www.2Generations.nl 
ook verkrijgbaar bij verschillen-
de voorverkoopadressen, waar-
onder de kassa van de Philhar-
monie. Een ticket voor 2Genera-
tions geeft naast toegang tot het 
feest ook de mogelijkheid om te 
genieten van een menu bij ver-
schillende restaurants. Vijf res-
taurants in de directe omgeving 
van de Philharmonie bieden ex-
clusief het 2Generations Menu.  
Restaurants Stempels, El Pin-
cho, Grand Café Nobel, Brasse-
rie van Beinum en Grand Café 
Fortuyn bieden allemaal een ei-

gen menu. Dit maakt het voor de 
bezoekers van 2Generations ide-
aal om de avond uit te combine-
ren met een exclusief diner. Wat 
de menu’s en de kortingen pre-
cies inhouden, is te vinden op de 
website van 2Generations. Ook 
vindt men hier de andere voor-
verkoopadressen.

IJmuiden - De politie hield vo-
rige week dinsdagmiddag om-
streeks 17.35 uur een 30-jarige 
Oost-Europeaan aan voor open-
bare dronkenschap. De agenten 
kregen die middag een melding 
dat er een ruit van een horecage-
legenheid aan de Kennemerlaan 
vernield was. De dader was in-
middels vertrokken. Even daarna 
werd bij de agenten gemeld dat 
getuigen een mogelijke inbreker 
vasthielden in een woning aan 
de Kennemerlaan. Het bleek te 
gaan om dezelfde 30-jarige man. 
Hij was gewond aan zijn armen, 
was duidelijk onder invloed van 
alcohol en sprak onsamenhan-
gend. Na aan zijn verwondingen 
te zijn behandeld in een zieken-
huis is hij ter ontnuchtering in-
gesloten. Van de vernieling en de 
insluiping in de woning is geen 
aangifte gedaan. 

Openbare 
dronkenschap

Velsen-Noord – Surveillerende 
politieagenten lieten vorige week 
donderdag omstreeks 03.30 uur 
op de Wijkerstraatweg een auto-
mobilist blazen, omdat deze op-
viel door zijn rijgedrag. De be-
stuurder, een 57-jarige man uit 
Velsen-Noord, had niet teveel ge-
dronken, maar mocht geen au-
to besturen omdat hij een rijont-
zegging had. De politie heeft zijn 
auto in beslag genomen, de man 
kreeg proces-verbaal.

Rijden tijdens 
ontzegging

Velsen-Zuid - Op de Amster-
damseweg werd vorige week 
donderdag tussen 20.00 en 22.00 
uur een alcoholcontrole gehou-
den. De politie controleerde 265 
bestuurders. Daarvan moesten 
er 150 blazen. Slechts een au-
tomobilist had teveel gedronken 
en kreeg een rijverbod van enke-
le uren. Er werden twee bekeu-
ringen uitgedeeld; een omdat er 
geen rijbewijs getoond kon wor-
den, een andere omdat het rijbe-
wijs ingevorderd was. Na 22.00 
uur werd de alcoholcontrole tot 
middernacht voortgezet op de 
Parkweg. Hier moesten 225 be-
stuurders blazen, waarvan er een 
teveel had gedronken: 0,9 pro-
mille. De man kreeg een proces-
verbaal.

Alcohol-
controles

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben zondagavond een 
alcoholcontrole gehouden op de 
Hagelingerweg. Tussen 18.45 en 
22.45 uur hebben 89 bestuurders 
een blaastest gedaan. Slechts 
één bestuurder had te veel ge-
dronken. Hij is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau. 
De man heeft een bon gekregen.

Controle

Artistieke Handen niet 
alleen voor ‘crea Bea’s’
Regio - ,,Hup, weer een veulen,’’ 
zegt Hans Gaisch en knipt een 
gestold veulenmodelletje los. 
Deze hobbyist giet beeldjes van 
zilvertin (armeluiszilver) in zelf-
gemaakte mallen. Hij is een van 
de vele exposanten op Artistieke 
Handen, zondag in het Kenne-
mer Sportcenter in Haarlem.
Op een kleine gasbrander staat 
zijn pannetje met goudkleu-
rig brouwsel, waar hij de mal-
len mee vult. Gaisch is van oor-
sprong werktuigmachinebouw-
kundig ontwerper. Zijn hobby is 
het werken met zilvertin. Nadat 
een mal gevuld is, stolt het mate-
riaal in enkele minuten. Het ma-
teriaal is dan nog dof. Pas na veel 
polijsten onstaat het glanzende 
beeld. Sommige beeldjes wor-
den in etappes gemaakt en later 
gesoldeerd. Gaisch is een vak-
man, want de lassen zijn amper 
terug te vinden.
Net als Gaisch zijn de meeste 

exposanten op Artistieke Han-
den hobbyisten die uren werk 
steken in hun liefhebberij. Het 
mooiste werk mag mee naar Ar-
tistieke Handen. Ook dit jaar was 
in Haarlem een breed aanbod 
op de kramen. Uiteraard ontkom 
je niet aan het aanbod van 3D 
kaarten, maar voor de vele aan-
hangers van dit knip- en knut-
selwerk was veel leuks te koop. 
Maar ook op ander gebied was 
er veel moois: schilderijen, kera-
miek, patchwork, houtbewerking 
en nog veel meer. Hier en daar 
kon men een workshop volgen 
of je opgeven voor een cursus. 
Het leukste is natuurlijk om de 
hobbyisten aan het werk te zien. 
Alleen dat al is heel inspirerend. 
Maar ook minder ‘crea Bea’s’ 
werden gespot op de beurs: 
want sieraden en bijvoorbeeld 
heel aparte kledingstukken met 
zijde of vilt waren kant en klaar 
te koop. (Karin Dekkers)

Veel animo voor lezing 
‘Het verloren Symbool’
Velsen-Zuid - De op zaterdag 
gehouden lezing in de Engel-
mundus kerk in Oud Velsen is 
door een zestigtal mensen be-
zocht. Met een kopje koffie of 
thee ontving Loge De Hoek-
steen uit Velsen in de prachtige 
en prettig verwarmde kerk haar 
gasten.

Door parkeerperikelen in de om-
geving was de lezing een kwar-
tiertje verlaat. 
Maar om 11.15 uur kon de inlei-
der, Paul Marselje beginnen. Hij 
gaf vanuit zijn achtergrond als 
Meester Vrijmetselaar een breed 
gezichtsveld over het boek ‘Het 
verloren Symbool’ en de context 
waarin het geschreven is. De in 
het boek beschreven (Ameri-
kaanse) vrijmetselaarsrituelen 
en -gebruiken werden toegelicht 

en vergeleken met de Neder-
landse Vrijmetselarij. Verschillen, 
overeenkomsten en vrijheden 
die de schrijver zich heeft geper-
mitteerd geven het boek duide-
lijker zijn plaats. 
Uit vele vragen na afloop aan de 
inleider bleek dat de interesse 
zeer groot is en dat de vergelij-
king tussen boek en Vrijmetse-
larij veel duidelijkheid heeft ge-
bracht. Onder het genot van een 
kopje koffie en thee is nog ge-
noeglijk nagepraat.
Ook was er voor diegenen die 
het wilden een bezoekje aan 
het naast gelegen Logegebouw 
en tempelruimte mogelijk. Velen 
hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en de gelegen-
heid genomen om vragen over 
de inrichting en andere gebrui-
ken te stellen.
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Journalist in de dop
IJmuiden - Mijn naam is Gizem 
Erdogan. Ik ben 12 jaar en zit in 
groep 8. Op basisschool de Klip-
per Zeewijk. 
Wij hadden als thema beroepen. 
En omdat ik graag journalist wil 
worden heb ik Carla Zwart ge-
interviewd.
Ik wil graag journalist worden 
omdat ik dan weet wat er om 
me heen gebeurd. En omdat ik 
het leuk vind om het nieuws bij 
te houden. Ook vind ik het leuk 
om stukjes te schrijven.

Tijdens de interview heeft een 
vriendin van mij Tessa ( 11 jaar) 
mij geholpen. Ik ben tijdens de 
interview veel meer te weten ge-
komen wat een journalist moet 
doen. Carla is ook bij mij in de 
klas geweest en de kinderen 
hebben haar vragen gesteld.
Ik vond het heel leuk en wil Car-
la graag bedanken dat ze ge-
komen is. Want ik weet nu veel 
meer over journalistiek. 
Dank u wel Carla! (Gizem Er-
dogan.) 

IJmuiden – ‘Groot is het wonder, 
jij bent zo klein, dankbaar zijn wij 
dat jij ons kindje mag zijn’, staat 
er op het geboortekaartje van 
Michelle te lezen. En niet zon-
der reden. Na acht jaar was het 
Tosca niet gelukt om spontaan 
zwanger te raken, zonder aan-
wijsbare reden. Daarom gingen 
zij en Werner aan het begin van 
dit jaar de medische molen in. 
Na een eerder mislukte poging 
slaagde de tweede ICXI behan-
deling en was Tosca zwanger. Ze 
had een goede zwangerschap, 
alleen de laatste twee maanden 
last van rugpijn en een blaas-
ontsteking. De baby werd rond 
25 december verwacht, dus het 
had een kerstkindje kunnen zijn. 
Maar Michelle liet op zich wach-
ten. Op 3 januari braken de vlie-
zen en Tosca en Werner gingen 
naar het Rode Kruis Ziekenhuis, 
voor een CTG-scan. Alles bleek 

Aangenaam

Geboren: Michelle Erica Lanfer-
meijer
Dochter van: Tosca en Werner 
Lanfermeijer–Kurpershoek
Geboren op: 5 januari 2010 om 
1.22 uur
Geboortegewicht: 3290 gram

goed te zijn met de baby en om-
dat Tosca nog geen weeën had, 
mocht ze weer naar huis. De vol-
gende dag herhaalde zich dit. 
Toen werd besloten om de be-
valling de volgende dag in te lei-
den, als die dan nog niet spon-
taan op gang op gang gekomen 
was. Zo werd Tosca op 5 janua-
ri rond het middaguur in het zie-
kenhuis aangesloten op het in-
fuus. Dit deed al gauw zijn werk 
en de weeën waren direct al be-
hoorlijk heftig. Een lange, zwa-
re bevalling volgde. ,,Ik had veel 
steun aan Werner. Samen met 
mijn moeder, die ook bij de be-
valling was, waren we een goed 
team. Ik heb ze geloof ik bont en 
blauw geknepen’’, vertelt Tos-
ca. ,,Maar wat er gezegd wordt, 
is waar: als je daarna je baby in 
je armen krijgt, dan ben je alles 
zo weer vergeten.’’ Eenmaal weer 
thuis ging alles goed: Michel-
le doet alles volgens het boekje, 
ze slaapt ’s nachts al door en het 
is een heel lief, rustig en tevre-
den meisje. 
De oma van Tosca, die op 90-
jarige leeftijd overgrootmoeder 
werd, was de enige die wist, dat 
het een meisje zou worden. Dat 
had ze gezien op de echo. Vol-
gens Tosca heeft ze al die maan-
den keurig haar mond gehou-
den, want zij en Werner wilden 
zich laten verrassen. Michel-
le is geboren op de verjaardag 
van haar andere oma, de over-
leden moeder van haar vader. 
Ze heeft Ercia als tweede naam 
en hiermee is ze vernoemd naar 
Eric, de broer van Werner die vier 
jaar geleden te jong overleed na 
een hartstilstand. Tosca en Wer-
ner zijn dolblij met hun dochter, 
ze zijn voor hun gevoel aan een 
nieuw, groot avontuur begon-
nen. (Carla Zwart)

Beroofd van 
mobiele telefoon
IJmuiden - De politie is op 
zoek naar twee verdachten die 
vorige week woensdag om-
streeks 15.00 uur op de Lange 
Nieuwstraat een telefoon af-
pakten van een 36-jarige vrouw 
uit IJmuiden. De vrouw liep met 
haar toestel in de hand toen zij 
van achteren een duw kreeg. 
Het toestel viel uit haar hand. 
Toen zij het wilde oprapen werd 
zij tegen haar arm geschopt. 
Een van de twee verdachten 
pakte het toestel op en samen 
met de ander ging hij er van-
door. De politie is op zoek naar 
beide verdachten, waarvan het 
signalement als volgt luidt: Sig-
nalement verdachte 1: man, 
18-19 jaar, mager postuur, 1.75 
tot 1.80 meter lang, zwart haar, 
donker getinte huidskleur, hij 
droeg een zwart jas, parka mo-
del, trui onder de jas met met 
een blauwe capuchon over de 
jas gedragen. Signalement ver-
dachte 2: man, 18-19 jaar, ge-
zet stevig postuur, 1.75 tot 1.80 
meter lang, zwart in een staart 
gedragen haar, donker getinte 
huidskleur, zwart jack met een 
trui onder het jack waarvan de 
capuchon, roodkleurig, over de 
jack gedragen werd. Gebreide 
blauwe muts voorzien van een 
goudkleurig ster op de voor-
zijde. Bent u getuige geweest 
van dit voorval of heeft u an-
derszins informatie die de po-
litie kan helpen bij het oplos-
sen van de zaak, dan wordt u 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in IJmuiden, via 
0900-8844 (lokaal tarief). Ano-
niem iets melden kan ook, via 
Meld Misdaad Anoniem, op te-
lefoonnummer 0800-7000.

IJmuiden - Een 18-jarige vrouw 
uit IJmuiden heeft zondag aan-
gifte gedaan van mishandeling 
en vernieling door haar vriend, 
een man uit IJmuiden. De vrouw 
vertelde de laatste maanden vijf 
keer te zijn mishandeld en in een 
ziekenhuis te zijn behandeld aan 
haar verwondingen. Politiemen-
sen hebben de verdachte zon-
dag aangehouden en ingesloten. 
Er wordt een onderzoek inge-
steld naar de mishandelingen.

Huiselijk
geweld

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week vrijdag-
avond een snelheidscontrole ge-
houden op de Amsterdamseweg. 
Hierbij zijn tussen 19.15 en 21.45 
uur 429 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er 96 snel-
ler dan de toegestane 80 kilome-
ter per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 116 kilometer per 
uur. Alle betrokken bestuurders 
krijgen hun bekeuring thuisge-
stuurd.

Snelheids-
controle

Al 50 jaar recreatief 
volleybal in IJmuiden
IJmuiden - In 1960 is in IJmui-
den een recreatief volleybalclub-
je ontstaan, OMC, dat het ook 
vandaag de dag nog steeds pri-
ma doet. Dit jaar viert de vereni-
ging haar 50-jarig jubileum, in 
deze tijden een prestatie van for-
maat! 
Door de jaren heen heeft OMC 
altijd een bezetting van 15 le-
den gehad, allemaal heren vanaf 
zo’n 30 jaar oud en woonachtig 
in IJmuiden, Driehuis, Santpoort, 
Haarlem en Spaarndam. Er wordt 
één avond (sinds lange tijd is de 
dinsdag de vaste sportavond) in 
de week van 19.00 tot 21.00 uur 
gespeeld in de Heerenduinen-
sportzaal in IJmuiden (tegenover 
het zwembad). De sfeer is ont-
spannen, geen competitie- en 
geen opkomstdwang. Ieder jaar 

wordt er van het contributieover-
schot een gezellig etentje in een 
restaurant gehouden, waarbij de 
partners ook aanwezig zijn. 
Hoewel er regelmatig nieuwe le-
den bij komen, is door omstan-
digheden het aantal leden re-
centelijk wat teruggelopen. De 
club heeft dan ook vers bloed 
nodig. De vereniging is op zoek 
naar mannen die één avond in 
de week lekker ontspannen wil-
len sporten, bijvoorbeeld om 
daarmee hun conditie op peil te 
houden. Geïnteresseerden kun-
nen vrijblijvend langs komen 
om een kijkje te nemen of mee 
te doen. Voor meer informatie 
of de aankondiging van een be-
zoekje Dennis Meyer (voorzit-
ter), telefoon 023-5257397 of 06-
50526519. 

Recht op kwijtschelding?
Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de waterschaps- 
en gemeentelijke belastingen 
weer ontvangen? En twijfelt u of 
u misschien recht heeft op kwijt-
schelding? De Formulierenbri-
gade Velsen kan u hierbij hel-
pen. Zij kijken samen met u kij-
ken of u mogelijk in aanmerking 
komt voor kwijtschelding van de 

belastingen. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijn-
straat 2 in IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00-17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en via 
formulierenbrigadevelsen@ma-
di-mk.nl. 

Zwemmen in warm
water met OIG/IHD
Velsen - Voor wie graag wil 
zwemmen in extra warm water, 
maar door een beperking niet in 
staat is zelfstandig te zwemmen, 
is er goed nieuws. Stichting OIG/
IHD verzorgt elke dinsdagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur zwemac-
tiviteiten voor mensen met een 
beperking.
Vrijwilligers staan daarbij klaar 
om eventueel te helpen bij het 
uit- en aankleden en er zijn rol-
stoelen beschikbaar voor het ver-
voer van de kleedkamer naar het 
zwembad en terug. Het zwem-
bad beschikt over een tillift bij 

het zwembad.
Men kan desgewenst mee-
doen aan aquarobics, dat door 
een van de vrijwilligers verzorgd 
wordt. Maar men kan ook vrij 
zwemmen. De begeleiding door 
de vrijwilligers in het zwembad is 
van binnenkomst tot vertrek. 
Momenteel zijn er nog enkele  
plaatsen vrij. Wie belangstelling 
heeft voor het zwemmen, kan 
voor meer vragen of aanmel-
den contact opnemen met Mar-
jan Buitenhek, telefoonnummer 
0255-522476 of Elly via 0255-
526466.
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Prijsuitreiking aan winnaars 
John van Dijkfonds
Energie besparen, CO²-uitstoot ver-
minderen en minder afval: met dat 
plan vielen Martine van Mil, Mari-
se van Muiswinkel en Elise Pool op 
3 maart in de prijzen. De drie leerlin-
gen van klas 5A van het Felisenum 
wonnen met glans de scholenwed-
strijd van het John van Dijkfonds met 
als thema ‘Gemeenteraadsverkiezin-
gen’.

De winnaars hadden een plan geschre-
ven voor de Partij Duurzaam Velsen, 
waarin zij pleitten voor diverse maatre-
gelen om de gemeente Velsen duurza-
mer te maken. Kernpunten waren ener-
giebesparing, minder CO²-uitstoot en 
minder afval. De presentatie bestond uit 
een filmpje van ca. vijf minuten. De jury-
leden – Rodrigo Cruz Linde, René Rutte 
en burgemeester Franc Weerwind (voor-
zitter) – waren onder de indruk van het 
hele project en met name van de profes-
sionele presentatie ervan.

Op de foto feliciteert burgemeester 
Weerwind de dames met hun prijs – een 
avondje Witte Theater voor 25 personen. 
Van links naar rechts: Martine van Mil, 
Elise Pool en Marise van Muiswinkel. 
Marise heeft de wisseltrofee vast, die zij 
heeft ontvangen uit handen van de moe-
der van John van Dijk, mevrouw Post. De 
feestelijke avond werd afgesloten met 
een ter plekke gecomponeerd gedicht 
van stadsdichter Jantje Bosch.

Naast de hoofdprijs waren er nog drie 
groepen winnaars in categorieën Actu-
aliteit, Diversiteit aan standpunten, en 
Creativiteit. Een groep die een stripver-
haal had gemaakt over de gemeente-
raadsverkiezingen kreeg een eervolle 
vermelding.

In totaal hebben ca. 750 leerlingen van 
vijf scholen in het voortgezet onderwijs 
aan het project meegedaan. Alle werk-
stukken zijn te vinden op www.velsen.nl 

(bestuur en organisatie > gemeenteraad 
> john van dijkfonds > inzendingen > 34 
Felisenum Plan partij Duurzaam Velsen) 
en op www.john-van-dijkfonds.hyves.nl. 
Het winnende filmpje staat op www.vel-
sen.nl/contentpage.asp?objectid=53272 
(klik rechts op download dit document).

Het John van Dijkfonds is in april 2002 
opgericht door de gemeenteraad van 
Velsen om jongeren bij de politiek te be-
trekken. Het fonds is vernoemd naar John 
van Dijk, die vanaf 1990 raadslid was in 
Velsen. ‘Jongeren bij de politiek betrek-
ken’ was een belangrijk thema voor hem. 
John van Dijk overleed in april 2001. (fo-
to: Ton Vink)

Verhalen in tijdcapsules
Bibliotheek Velsen 100 jaar
De bibliotheek van Velsen bestaat in 
2010 honderd jaar. Hoe de leeszaal er 
in 2110 uitziet, mogen honderd Vel-
senaren op papier zetten. Over een 
eeuw worden die verhalen weer ge-
lezen.

Hoe denk je dat ik er over honderd jaar 
uitzie? Geen alledaagse vraag, maar wel 
als het over de bibliotheek van Velsen 
gaat. Honderd Velsenaren mogen op één 
blaadje verwoorden wat hun ervaringen 
met de bibliotheek van nu zijn en welke 
ideeën ze hebben over ‘een bibliotheek 
over honderd jaar’. Ze mogen hun fanta-
sie de vrije loop laten en illustreren met 
plaatjes, foto’s en tekeningen. De mate-
rialen worden in zogenaamde tijdcap-
sules gesloten (foto). Het zijn luchtdich-
te metalen kokers, die verzegeld in een 
kluis worden bewaard, om over honderd 

jaar geopend te worden. Voordat dat ge-
beurt, krijgen de aangezochte schrijvers 
in april een workshop ‘schrijven aan de 
toekomst’ aangeboden. De kokers gaan 
pas dicht na een tentoonstelling van de 
honderd fantasieën in november, zodat 
andere Velsenaren er kennis van kunnen 
nemen. Tot slot krijgen de schrijvers een 
speciale rol tijdens het lezersfeest in de-
cember, als het jubileumjaar wordt afge-
sloten.

De enthousiaste organisatoren van de bi-
bliotheek, Maaike Cortlever, coördinator 
leesbevordering en cultuurparticipatie 
en pr, en Larissa Streppel, medewerker 
educatie en jeugdpromotie, zijn heel be-
nieuwd wat de inventarisatie zal opleve-
ren. Het enige wat ze betreuren is dat ze 
er over honderd jaar niet bij kunnen zijn 
als de kokers worden geopend.

Groenwerkzaamheden 
Parkweg en Amsterdamseweg
Vanaf maandag 15 maart worden aan de 
Amsterdamseweg en Parkweg in Velsen-
Zuid diverse bomen gekapt. Deze werk-
zaamheden vinden plaats zoals gepland; 
ze staan in de notities Vervangen laan-
bomen 2009-2010 en Renovatie plant-
soenen 2009-2010. Na de rooiwerkzaam-
heden wordt nieuwe beplanting aange-
legd.

De wegafzettingen voor het werk aan de 
Amsterdamseweg gaan als volgt:

De rechterbaan tussen de Velsertunnel 
en ‘s-Gravenlust vanuit de richting Am-
sterdam wordt afgesloten. Ook wordt de 
linkerrijstrook voor de verkeerslichten 
vanuit de richting Beeckestijn afgesloten. 
Op het fietspad aan de Amsterdamseweg 
komen rijplaten te liggen en de fietsers 
worden door verkeersregelaars begeleid.

De rooiwerkzaamheden duren ongeveer 
een week. Daarna is de weg weer vrij.

John van Dijk †
kleurrijk en vindingrijk
inspireerde tot deze ereblijk
namens hem prijs ik jullie rijk

vier scholen deden mee
presentatie aan iedereen
de waarheid in een werkstuk
projectie van de werkelijkheid
in letters en licht
op papier, op een scherm
in enquête en strip:
‘saai’ is maar een vorm

de meningen gevangen
de kiezer verleid
politici ontleed
het programma opgesteld

we zijn vrij om te kiezen
we weten waarom
wie er ook wint

3 maart 2010
Jantje Bosch

De wisseltrofee
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Even voorstellen

De 33 gezichten 
van de nieuwe 
gemeenteraad PvdA, 1, Ronald Vennik, 

1500
PvdA, 2, Marianne van den 
brenk-Steijn, 527

PvdA, 6, Sedat Oraz, 454

PvdA, 4, Karel Ockeloen, 
401

PvdA, 3, Ben Hendriks, 99 VVD, 1, Andries Kouthoofd, 
1991

VVD, 3, Henny Langendijk-
Meijer, 523

VVD, 2, Arjen Verkaik, 370

Eerste overzicht gekozen raadsleden

Verkiezingen Gemeenteraad 2010
Op 3 maart is door bijna 50 procent 
van degenen die mochten stemmen 
een stem uitgebracht voor de ver-
kiezing van de raadsleden. Net voor 
24.00 uur kon woensdag de uitslag 
bekend worden gemaakt:

VVD  6 zetels
PvdA  5 zetels
Velsen Lokaal  5 zetels
LGV  4 zetels
D66Velsen  4 zetels
CDA  3 zetels
GroenLinks  3 zetels
SP 2 zetels
ChristenUnie  1 zetel
ZEN  0 zetels

Het is de nieuwe partij ZEN niet gelukt 
om een plek in de raad te krijgen. We 
gaan de volgende periode door met de-
zelfde partijen die ook de afgelopen pe-
riode in de raad zaten. Een aantal raads-
leden is met voorkeurstemmen gekozen. 
Het resultaat van de verkiezingen zier er 
daarom als volgt uit:

Opkomst: 49,21%.

Kiesdeler: 25.655 : 33 = 777,42 (het aan-
tal uitgebracht stemmen gedeeld door 
het aantal beschikbare raadszetels).

Voorkeursdrempel: 25% = 194,36 (het 
minimum aantal voorkeursstemmen dat 
iemand moet hebben voor een raadsze-
tel).

Het is nog niet direct duidelijk hoe de raad 

er uit gaat zien. Daarvoor moeten nog wat 
formaliteiten doorlopen worden. Eerst 
moeten degenen die gekozen werden 
hun benoeming aannemen; dat is op vrij-
dag 5 maart gebeurd. Daarbij heeft me-
vrouw Reina de Haan (GroenLinks) aan-
gegeven dat ze haar benoeming niet aan-
neemt waardoor de volgende op de lijst 
van gekozenen werd benoemd, de heer 
Ernst Merhottein. 

De kandidaten die gekozen en benoemd 
zijn en waarvan de geloofsbrieven in orde 
zijn bevonden, worden in de raadsverga-
dering op 11 maart geïnstalleerd. Na het 
afleggen van de eed of belofte kunnen ze 
echt als raadslid aan de slag.Ongetwijfeld 
zal er nog het een en ander veranderen in 
de samenstelling van de raad. Immers, na 
de coalitieonderhandelingen worden de 
nieuwe wethouders benoemd en de kans 
is heel groot dat een aantal van hen wordt 
gevonden onder de nu gekozen raadsle-
den.

De vacatures die dan in de raad ontstaan, 
worden opgevuld door de kandidaten die 
als eerstvolgende op de lijst van gekozen 
kandidaten staan.

Naar verwachting zal het college in de 
loop van april door de raad benoemd wor-
den. Dan wordt ook duidelijk hoe de de-
finitieve samenstelling van de gemeente-
raad er uitziet.

In de Infopagina een overzicht van de 
raadsleden die nu gekozen zijn: hun par-
tij, hun plek op de kieslijst, hun naam en 
het aantal stemmen dat ze kregen. (foto’s: 
Foto Gans)

Politieke partij Nr.  Gekozen kandidaten  Aantal
      stemmen

PvdA 1  Ronald Vennik   1.500
2  Marianne van den Brenk-Steijn 527
6  Sedat Oraz   454
4  Karel Ockeloen   401
3  Ben Hendriks   99

VVD 1  Andries Kouthoofd  1.991
3  Henny Langendijk-Meijer  523
2  Arjen Verkaik   370
5  Beryl Dreijer   319
4  Paul de Bruijn   312
9  Tilly Mastenbroek-Wesseling 207

SP 1  Mireille Koedijker   920
2  Frits Vrijhof   151

CDA 1  Robert te Beest   1.173
2  Annekee Eggermont  347
3  Gert Jan van der Hulst  183

Velsen Lokaal 1  Marianne Vos-Vester   1.652
2  Johan van Ikelen   580
4  Lieneke Teske-Post  357
3  Tineke van Ombergen-Vester 212
5  Martin Gregoire   130

LGV 1  Gerard Vosse   1.096
3  Piet van Deudekom  585
8  Floor Bal    269
2  Leo Kwant   146

D66Velsen 1  Annette Baerveldt   1.917
5  Hülya Kat   437
4  Els Zorgdrager-van Laar  268
3  Arjen Uijtendaal   200

GroenLinks 1  Marc Hillebrink   1.014
2  Wim Westerman   315
8  Reina de Haan   252

ChristenUnie 1  Frits Korf    637
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Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-43-2010  Waterloolaan 6 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning
BP-44-2010  Hoofdstraat 236 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een trap en een muur
BP-45-2010  Boerhaavestraat 12 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-46-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 23 woningen en 
9 appartementen (blok 8A)

BP-47-2010  Frogerstraat ong. te IJmuiden; het oprichten 
van 25 eengezinswoningen (blok 7)

BP-48-2010  Breesaapstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 33 appartementen, 
commerciële ruimte en parkeer-
voorzieningen

BP-49-2010  Oude Pontweg 161 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen

BP-50-2010  Klompenmakerstraat 3 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-51-2010  Esdoornstraat 4 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-3-2010  Hoofdstraat 290 te Santpoort-Noord; het 

oprichten van een loods

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- het rechte deel van de Tolsduinerlaan (tussen de 

Van Hogendorplaan en de Minister van Houtenlaan) 
aan te wijzen als een verplicht fiets-/bromfietspad 
door middel van het plaatsen van de borden G12a 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- een deel van de Tolsduinerlaan (het onverharde deel 
vanaf perceeladres Tolsduinerlaan 1 tot het verharde 
deel van de Tolsduinerlaan tussen de Minister van 
Houtenlaan en de Van Hogendorplaan) aan te wijzen 
als een verplicht fietspad door middel van het plaatsen 
van de borden G11, zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.   

 
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekendgemaakt, schrif telijk bezwaar worden 
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

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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Velsen, 11 maart 2010

 
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-39-2010  Linnaeusstraat 60 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging
BL-40-2010  Van den Vondellaan 19 te Driehuis NH; 

het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager)

BL-41-2010  J.T. Cremerlaan 71 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BL-42-2010  Tollenslaan 7 te Driehuis NH; het plaatsen 
van een erfafscheiding (groendrager)

BL-43-2010  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 
plaatsen van imagoversterkende borden 
(tijdelijk)

BL-44-2010  Heerenduinweg ong. te IJmuiden; het 
plaatsen van imagoversterkende borden 
(tijdelijk)

BL-45-2010  Dokweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van imagoversterkende borden (tijdelijk)

BL-46-2010  Badweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van imagoversterkende borden (tijdelijk)

BL-47-2010  Parkweg ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van imagoversterkende borden 
(tijdelijk)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
18 maart 2010.
B1-2-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van de uitbreiding op de 
1e verdieping

B1-3-2010  Hoofdstraat 290 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een loods

BL-26-2010  Thorbeckelaan 44 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met 2 erkers en een uitbouw

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

BP-43-2010  Waterloolaan 6 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-44-2010  Hoofdstraat 236 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een trap en een muur

BP-45-2010  Boerhaavestraat 12 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-46-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 23 woningen en 
9 appartementen (blok 8A)

BP-47-2010  Frogerstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van 25 eengezinswoningen 
(blok 7)

BP-48-2010  Breesaapstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van 33 appartementen, 
commerciële ruimte en parkeervoor-
zieningen

BP-50-2010  Klompenmakerstraat 3 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-51-2010  Esdoornstraat 4 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-22-2010  Parkweg ong. te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van een full colour evenementen-
display

BL-23-2010  Santpoortse Dreef ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een full colour 
evenementendisplay

PS-6-2010  Wijk aan Zeeërweg 76 te IJmuiden; 
verzoek vrijstelling voor het openstellen 
van een woning voor logies en ontbijt

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 maart t/m 22 april 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-135-2009  Velserduinweg 19 en 21A te IJmuiden; 

het veranderen van een woonwinkel/
bedrijfsruimte naar kantoorruimte 
(tijdelijk)

BP-136-2009  Velserduinweg 21 te IJmuiden; het 
veranderen van een woning naar kantoor-
ruimte (tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 maart t/m 22 april 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-1-2010  Duinvlietstraat 13 te Velsen-Noord; het 

legaliseren van een berging
BL-2-2010  Terrasweg 56 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-9-2010  Plein 1945 ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van 6 lichtmasten

BL-20-2010  J.T. Cremerlaan 71 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een woning (inpandig)

BP-24-2009  Middenduinerweg 2 en 6 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (nr. 2) en 
het oprichten van een garage (nr. 6)

BP-227-2009  Trawlerkade 80 te IJmuiden; het veranderen 
van een restaurant

BP-242-2009  Alexander Bellstraat 30 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en balkon

BP-243-2009  Casembrootstraat 40 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woon-
winkelhuis

 
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:
BP-171-2008  Spaarnestraat ong. te IJmuiden; het 

oprichten van 3 woontorens met een 
ondergrondse parkeergarage

BP-220-2009  J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten 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-21-2010  Hoflaan 1 te Velsen-Noord; het slopen 

van een gasflesberging
SL-22-2010  Hoflaan 1 te Velsen-Noord; het slopen 

van een schoorsteen
 
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).
 
AANLEGVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-5-2009  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 

aanleggen van een vrijliggend fietspad
 
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).


