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Diamanten echtpaar
IJmuiden - Burgemeester Cammaert kwam maandag hoogstpersoonlijk het diamanten echtpaar Bart
en Annie de Vlieger-de Jonge feliciteren met hun 65-jarig huwelijk. Daar hoorde uiteraard een feestelijk bloemetje bij. Het echtpaar trouwde op 9 maart 1944 en behoorde tot de eerste bewoners van de
Noordoostpolder. Niet zo gek, want de heer de Vlieger was opzichter bij de Zuiderzeewerken. In augustus 1944 betrokken zij een houten keet, zoals door de eerste bewoners van de polder werden betrokken. Het huwelijk werd bekroond met vier zoons. En zij zorgden weer voor negen kleinkinderen en een
achterkleinkind. Sinds 1964 woont het echtpaar in IJmuiden. Lezen is een van de grote hobby’s van de
heer de Vlieger. Vier jaar geleden schreef hij een autobiografie. Mevrouw de Vlieger speelt orgel en tekent graag. Het diamanten huwelijksfeest is zaterdag in familiekring gevierd.

Telstar op sponsorjacht
IJmuiden - Maandagavond
organiseerde Telstar een theateravond met de naam ‘Telstar in de steigers’. Hoofdonderwerp was het werven van
nieuwe sponsors om de doelstelling - binnen vijf jaar doorstoten naar de eredivisie - te
realiseren.
In een goed gevulde Stadsschouwburg Velsen werd dan
ook een dringend beroep gedaan op potentiële sponsors om
rijkelijk te doneren. Dat hiervoor

een zeer aanzienlijk bedrag nodig is bleek wel uit de rekensom
die het bestuur heeft gemaakt:
anderhalf miljoen euro op korte termijn en drie miljoen over
een aantal jaren. Of de actie van
maandagavond succes heeft gehad zal eerst over enkele weken
blijken.
Mede aanleiding voor deze avond
is de bouw van de nieuwe tribune die in juli gereed moet zijn en
die dan eindelijk de mogelijkheid
biedt aan sponsors en hun gasten op een comfortabele manier

van de wedstrijden te genieten.
Ook de gemeente heeft, om het
goede voorbeeld te geven, een
min of meer symbolische bijdrage gedaan door vijf vaste plaatsen op de nieuwe tribune te kopen, aldus burgemeester Cammaert en sportwethouder Korf.
Steef Hammerstein hield een
inspirerend betoog hoe mooi
IJmuiden er binnenkort uit kan
zien als de Lange Nieuwstraat
wordt omgetoverd in een soort
Ramblas. ,,De Ramblas stinkt
naar Barcelona; de Lange Nieuw
moet stinken naar Telstar”, aldus
Hammerstein. Niet alleen toekomstplannen kwamen aan bod,
maar ook het verleden werd niet
vergeten. Ruim dertig oud-spelers kwamen, waaronder Heinz
Stuy, Fred André, Jan Nederburgh en Paul de Lange, kwamen op het podium. Telstar wil
oud-spelers meer betrekken bij
het reilen en zeilen van de club.
In 2013, wanneer Telstar vijftig
jaar bestaat, wordt het beste elftal ooit bekendgemaakt. De supporters kunnen de komende jaren hun stem uitbrengen. (Joop
Waijenberg)
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Politie zoekt getuigen
van overval juwelier
IJmuiden - Dinsdagochtend
hebben drie mannen een gewelddadige overval gepleegd
op Juwelier Robin aan de Planetenweg. Rond 10.00 uur waren
de eigenaresse en haar dochter bezig in de werkplaats achter de zaak. Een klant stond voor
de toonbank te wachten. De daders kwamen de zaak binnen en
voordat de eigenaresse op de
winkelbel kon reageren, stonden
zij al in de werkplaats. De vrouw
kreeg een mes op haar keel, terwijl er om geld geroepen werd.

Op dat tijdstip was er nog niet
veel in kas. Hierop werden de eigenaresse, haar dochter en de
klant geboeid. De klant werd
hierbij geschopt en geslagen. De
daders deden een greep uit het
winkelaanbod en gingen er met
een onbekend gebleven buit sieraden vandoor. De politie heeft
de zaak in onderzoek en vraagt
eventuele getuigen zich te melden via telefoonnummer 090088444 (lokaal tarief). Anoniem
melden kan via Meldt Misdaad
Anoniem, telefoon 0800-7000.
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‘Fijne vakantie in Velsen’

Reisgids 2040 wint prijs
John van Dijkfonds
IJmuiden – De jury van het
John van Dijkfonds maakte
zaterdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis de winnaar van het scholenproject
bekend. Dit project wil jongeren en de politiek nader tot
elkaar brengen.
Zes middelbare scholen deden
hier aan mee. Vorige week hielden zij een presentatie van het
lokale probleem, dat zij onderzocht hadden. De scholieren
maakten ook een werkstuk. Uiteindelijk waren er drie scholen
die de werkstukken instuurden:
het Ichthus Lyceum, het Tender
College en het Gymnasium Felisenum.
Van deze laatste school mochten de leerlingen Mara Willems
en Ilène Baltus de wisselbokaal mee naar huis nemen. Alleen Mara was aanwezig, zij ontving de bokaal uit handen van de
moeder van John van Dijk, mevrouw Post. Van burgemeester
Peter Cammaert kreeg ze vrijkaarten, ze mag met de hele klas
naar het Witte Theater.
Mara en Ilène maakten een reisgids voor het jaar 2040, die de titel ‘Fijne vakantie in Velsen’ meekreeg. ,,Dit paste heel goed bij
het onderwerp: ‘Wat is belang-

rijk voor Velsen in 2040?’, vertelt juryvoorzitter Rodrigo Cruz
Linde. ,,Zij hadden het jaar 2040
als uitgangspunt en keken vandaar achterom hoe de ontwikkeling van de toeristische markt in
Velsen had plaatsgevonden. Dat
deden ze heel creatief en vindingrijk. In de gids is ook sprake
van een standbeeld voor Michael
Jackson in Santpoort, omdat hij
daar ooit tijdens het dorpsfeest
had opgetreden. Geweldig bedacht.’’
De tweede prijs was voor een
groep leerlingen 4VWO van het
Ichthus Lyceum. Zij hadden het
centrumplan als onderwerp en
hadden hier veel werk van gemaakt: zij betrokken de politiek,
de media en de burgers op straat
er bij.
Een eervolle vermelding was er
voor alle werkstukken die leerlingen van het Tender College hadden ingezonden. Die vielen op door de creativiteit en de
oplossingsgerichtheid. Alle winnaars kregen ook kaarten voor
het Witte Theater. Stadsdichter
Joris Brussel besloot de bijeenkomst: ,,Mooi om te aanschouwen, hoe de jongeren aan de
toekomst bouwen.’’
De werkstukken zijn nog te zien
in de centrale bibliotheek aan
het Dudokplein. (Carla Zwart)

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken 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 ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 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
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
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale 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,
ongenoegens 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.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Op dit moment zijn er twee belangrijke zaken in de Velsense
politieke arena,
namelijk het Centrumplan
IJmuiden en de Grote Buitendijk/Hofgeest in Velserbroek.

Rabobank Velsen en Omstreken

Ledenraad en directie
worden steeds concreter
Velsen - Maandag organiseerde
Rabobank Velsen en Omstreken
haar eerste ledenraadsvergadering van dit jaar. Harry Scheeper,
voorzitter van de Raad van Commissarissen, leidde de ledenraad door haar agenda. Duidelijk
wordt dat de ledenraadsleden
en de directieleden van de lokale bank steeds concreter naar elkaar worden, wat het oppakken
van de signalen van de achterban ten goede komt.
Het eerste deel van de vergadering betrof het officiële gedeelte, waarin onder andere de notulen van de vorige ledenraadsvergadering werd doorgenomen
en goedgekeurd. Ook werd teruggeblikt op de bijeenkomst
die de vrijdag ervoor had plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst, op het hoofdkantoor van
Rabobank Nederland in Utrecht,
maakten de ledenraadsleden
van Velsen en Omstreken kennis
met ledenraadsleden van andere
lokale banken. In groepjes werden verschillen en overeenkomsten tussen de diverse ledenraden besproken en ieder kon zijn
eigen ervaringen delen en nieuwe ideeën opdoen. Ledenraadslid Margreet van der Meer zei
hierover: ,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat ‘onze’ bank het
lang nog niet zo gek doet in vergelijking met de andere lokale
banken. Met de signalen van on-

ze achterban wordt wel degelijk
wat gedaan en ook ons advies
wordt serieus genomen. Hier
krijg ik dan echt energie van.
Onze inspanningen zijn dus niet
voor niets.”
Uiteraard is er ook stil gestaan
bij de kredietcrisis. Kees de Jong,
directeur Bedrijven, gaf een presentatie over de gevolgen van de
economische recessie met als
thema ‘Business as usual’. Naar
aanleiding van deze presentatie werden pittige vragen door
de ledenraadsleden gesteld wat
leidde tot een interactieve discussie.
Zo werden er vragen gesteld
over de verschillen tussen de debet- en spaarrente. Mede door
een signaal uit de ledenraad,
heeft de bank het mogelijk gemaakt dat klanten via internet
hun bestaande spaarrekening
kunnen omzetten naar Internet
Loyaal Sparen.
Al met al werd door de ledenraad geconcludeerd dat er niet
helemaal sprake was van ‘Business as usual’ vanwege de moeilijkere economische tijd waarin
we ons begeven, maar dat hun
Rabobank goed uit de bus komt
en haar afspraken nakomt.
Voor al uw bankvragen kunt u
contact opnemen met Rabobank
Velsen en Omstreken via 0235133715 of www.rabobank.nl/
velsen bezoeken.

Zorgen over lucht
Velsen - De VVD-fractie in Velsen neemt de klachten van scholen en ouders over de slechte luchtkwaliteit op scholen serieus en vraagt om onderzoek
en maatregelen. Landelijk maar
ook op veel scholen in Velsen
is de luchtkwaliteit slecht. Dit is
niet goed voor de gezondheid
van de kinderen en leerkrachten. Het concentratievermogen
gaat achteruit en mogelijk zijn
de leerprestaties slechter. Diverse scholen binnen de gemeente
Velsen hebben metingen verricht
en om maatregelen gevraagd.
De VVD wil van het college we-

ten op welke scholen de luchtkwaliteit verontrustend is. Voorts
wil de VVD weten wie verantwoordelijk is voor schone lucht
in scholen. Als dit de gemeente
is dan vraagt de VVD of zij budget willen vrij maken om dit probleem snel op te lossen maar
ook om erbij de Rijksoverheid
op aan te dringen om middelen
beschikbaar te stellen. ,,Kinderen en leerkrachten moeten in
een gezonde omgeving werken,
het is zaak om de luchtkwaliteit
op scholen snel te verbeteren’’,
aldus het VVD raadslid Henny
Langendijk.

Centrumplan
Het college kan maar geen beslissing nemen over welke van
de vier ingediende plannen het
zal worden. De LGV vindt deze plannen niet getuigen van realiteit.
In den lande is
er al sprake van
aanzienlijke leegstand van winkels. En IJmuiden telt maar ongeveer 33.000 inwoners, zodat de
koopkracht beperkt is. Wij hebben steeds gepleit voor het inrichten van het
Marktplein en
het Velserduinplein gecombineerd met het opknappen van de tussenliggende winkels. Dat is meer dan voldoende. De LGV is van mening
dat sloop of nieuwbouw van woningen een zaak is voor de eigenaren en de huurders, maar is
tegen het slopen van goede betaalbare huurwoningen.
Op de twee pleinen zal ook horeca moeten komen met terrassen in de zon en uit de wind.
Het college lapt overigens alle
democratische beginselen aan

de laars. Het college beschikt en
de raad en burgers moeten het
maar slikken. Is dit burgerparticipatie? Er is inmiddels al meer
dan een miljoen euro besteed
aan het Centrumplan en er is
nog steeds niets besloten.
Grote Buitendijk/Hofgeest
De LGV is voorstander van het
ingediende model van de Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en
Westwijk. Verhuizing van VSV en
het zoveel mogelijk groen houden van het gebied Grote Buitendijk met beperkte woningbouw en de mogelijkheid van
(gemengde) woningbouw op het
huidige complex
VSV en mogelijk in het gebied
van de Hofgeest.
Hierdoor kan een
maatschappelijke sociale taak van VSV voor
Velsen worden gerealiseerd. De
LGV vreest ook hier dat de collegepartijen (PvdA, VVD ,CDA
en D’66 Velsen) voor model 3
van het college zullen stemmen.
Dit om de coalitie zo in stand te
houden. De participatie van burgers wederom naast zich neer te
leggen. De consequenties zullen
zijn dat er ca. 450 woningen zullen worden gerealiseerd.
Don Verhulst, LGV

Internet Bankieren
voor Turkse vrouwen
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken hecht grote waarde
aan het maatschappelijk betrokken ondernemen. In dat kader
worden regelmatig evenementen georganiseerd, zoals op 24
februari jl. toen in buurthuis De
Brulboei een workshop Internet
Bankieren werd gehouden voor
het vrouwenplatform Medina. Dit
zijn negen Turkse vrouwen die
zich inzetten voor vrijwilligerswerk binnen hun gemeenschap.
Rabobank medewerker René van
der Linden gaf die middag een
demonstratie van het Rabo Internetbankieren. Na een algemene
introductie namen de cursisten

plaats achter de computers om
een aantal praktijkopdrachten
uit te voeren. Rabobank Velsen
en Omstreken houdt al jaren bewust rekening met ieders belangen en behoeftes. ,,Wij willen als
bank graag dichtbij, betrokken
en toonaangevend zijn’’, zegt directievoorzitter Franca van Winkel. ,,Maatschappelijk betrokken
ondernemen zit in onze coöperatieve genen.’’ Informatie over Rabo Internetbankieren is te vinden
op www.rabobank.nl/velsen. Hier
kunt u tevens informatie vinden
over onder meer de vestigingen,
openingstijden, lokale acties en
evenementen.

Concert in Naaldkerk
Santpoort-Noord - De Velser
Gemeenschap organiseert zondag 15 maart een concert in de
Naaldkerk. Naast gospelkoor Get
Together Again zal ook het Concertorkest van de IJmuider Harmonie van zich laten horen.
Het repertoire van het gospelkoor onder leiding van Chris
Frӧlich bestaat naast de traditionele gospels ook uit Afrikaanse gospels en uit nummers die

meer in de richting van de moderne pop-ballads gaan. Tijdens dit concert zal Get Together Again samen met de IJmuider Harmonie een wel heel swingend nummer ten gehore brengen.
Kortom, voor een boeiend concert moet men beslist op zondag
15 maart in de Naaldkerk zijn. De
entree is gratis en de aanvang is
om 12.30 uur.

Snuffelmarkt
Tanzania
IJmuiden - De jaarlijkse snuffelmarkt van Werkgroep Tanzania
van de RK parochies IJmuidenOost en IJmuiden-West wordt
gehouden op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart van 9.30 tot 16.00
uur. De opbrengst gaat naar
kleuter- en lagere scholen in Dar
Es Salaam en Bukoba en naar
een school annex internaat voor
dove kinderen. Op de Tanzania
markt is van alles te koop: houtsnijwerk uit Tanzania, een grote
sortering tweedehands kleding,
veel speelgoed, boeken, platen,
cd’s en dvd’s, schilderijen, snuisterijen etcetera. Er is voor iedereen wel iets te snuffelen. Er is
een rad van avontuur met uiteraard mooie prijzen. En ook voor
de inwendige mens wordt gezorgd en de toegang is gratis. De
markt vindt plaats in de Laurentiuskerk aan de Fidelishof, achter de Rabobank aan de Lange
Nieuwstraat. Een van de milleniumdoelen is goed onderwijs voor
kinderen op de hele wereld. De
snuffelmarkt draagt daar zeker
haar steentje aan bij.

Kim-Lian
in Velserbroek
Velserbroek - De aflevering van
NCRV’s Hider in the House, komende zaterdag, speelt zich af
in Velserbroek. In dit familieprogramma gaat het erom dat kinderen een dag lang een bekende Nederlander in huis moeten
verstoppen, zonder dat óf de vader of de moeder hiervan afweet.
Musicalster Kim-Lian van der
Meij zal zich deze aflevering in
allerlei bochten moeten wringen
om niet ontdekt te worden door
vader des huizes: Rob Hilterman.
Gelukkig heeft ze bij de musicals
‘Fame’ en ‘Footlose’ veel ervaring
opgedaan met allerlei bijzondere
sprongen. Ze is lenig en begint
vol goede moed aan haar Hidermissie. Presentator Jochem van
Gelder heeft de zusjes Emma en
Demi samen met hun buurmeisje Félice speciaal uitgezocht voor
de negende editie van Hider in
the House. Het programma is zaterdag te zien om 19.00 uur, op
Nederland 3.

Geslagen
met glas

Regio - Zondag omstreeks 03.15
uur vingen politieagenten op de
Langebuurt in Uitgeest nabij een
horecagelegenheid een 17-jarige Velsen-Noorder op met een
bloedende hoofdwond. Hij vertelde op zijn hoofd te zijn geslagen met een glas. Korte tijd later
droegen beveiligingsmedewerkers een 19-jarige Heemskerker
als verdachte over aan de agenten die hem daarop aanhielden.
Hij is voor nader onderzoek ingesloten. De oorzaak van de
mishandeling is nog onbekend.
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Donderdag 12 maart
Klaverjassen voor goed doel
(Spieren voor Spieren) bij Otte
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur,
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg
Velsen:
Hans Liberg. Aanvang 20.15
uur. Voorstelling is uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Changeling’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
23.00-04.00 uur. LOS! met dj
Paullie en Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor studenten.
Café: Daybroke. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 13 maart
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kienen klaverjasvereniging Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Dienstencentrum Watervliet in
Velsen-Noord.
Stadsschouwburg
Velsen:
Het Nationale Ballet en Don’t Hit
Mama m.m.v. leerlingen van Vellesan College in unieke streetdance-hip hop-versie van ‘Het
Zwanenmeer’. 20.15 uur.
Paul Kaser (klarinet) en Patrick Hopper (piano) in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 20.15 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Duda Paiva Pupperty
& Dance. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Kleine zaal: nicotine (Gotcha!), Shyrock, Sugacane e.a. 20.30 uur.
Toegang 15,-. Dommelsch zaal:
Girls Love dj’s. 23.00-04.00 uur.
Toegang 14,-/16,- vanaf 18 jaar.
Café: Swelter. 23.00 uur. Toegang gratis.

12 maart 2009
den via www.pwn.nl/activiteiten
of 023-5413289.
Filmdiner in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 19.00 uur. Kosten 44,50
incl. film, aperitief, 3-gangen diner en koffie.
Stadsschouwburg Velsen: Jubileumconcert Malando Orkest.
Aanvang 20.15 uur.
Van Swieten Society in de
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan
67 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Didier Laloy: s-tres.
Aanvang 20.30 uur.
Optreden Crackin Up in de
Zeewegbar, Zeeweg in IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: Vive La Fete en Ravage! Ravage!. 20.30 uur. Toegang 15,-.
23.00-04.00 uur Technovision &
Secret Cinema invite Len Faki.
Toegang 12,50 vanaf 18 jaar. Café: Pubstep ft. dj Elected. 23.00
uur. Toegang gratis.

Zondag 15 maart
Grote rommelmarkt in sporthal IJmuiden-Oost. Van 09.00 tot
16.00 uur.
Klaverjassen bij Otte, Bik en
Arnoldkade 7 in IJmuiden. Zaal
open 09.00 uur, inschrijven kan
tot 10.00 uur. Kosten 8,50 inclusief lunch.
Springwedstrijd bij De Hofgeestruiters. Deelname 4 euro
leden, niet-leden 5,-.
Voordracht door dr. Hendrik Jan
Houthoff in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Thema:
Heb u zelve lief. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Koffieconcert Velser Gemeenschap in de Naaldkerk in Santpoort-Noord. 12.30 uur. Toegang
gratis. Na afloop wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Jubileumshow Gerard van
Maasakkers in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 15.00 uur.
Het Amphion Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Kamermuziekconcert in de
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 15.00 uur. Toegang 8,50.
Jamsessie in De Veste, Vestingplein Velserbroek. Aanvang
15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert Van Nature. 17.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: Cheap
Tim ft. Jeffrey Novak. 21.30 uur.
Toegang gratis.

Aanvang 14.00 uur.
SP houdt Informatiebijeenkomst over armoede en het
armoedebeleid in Velsen. Van
20.00 tot 22.00 uur in de Delta,
Rijnstraat 2 in IJmuiden. Toegang
is gratis.

Dinsdag 17 maart
Informatiebijeenkomst
tieners en alcohol in het Spaarne
Ziekenhuis in Hoofddorp, 20.00
uur. Info: 023-8908360.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘high School Musical’. Aanvang
19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Keesen & Co. ‘Richard
I, dicht op de bezwete huid van
politici’. Aanvang 20.30 uur.
Comedy Explosion in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 18 maart
Stadsschouwburg
Velsen:
‘High School Musical’. Aanvang
15.00 en 19.00 uur.
Kleding- en speelgoedbeurs
bij Het Anker, Grote Buitendijk
48 Velserbroek. Van 19.00 tot
20.30 uur.
Zomer kinderkledingbeurs in
St Bavoschool, Reviusstraat 13 Haarlem. Van 19.00 tot 20.30
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Changeling’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: MZK
bandjesavond: Diversion, Motif, Seven Fingers, Smoking Dice.
20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 19 maart
MS-inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.0011.30 uur. Info: 023-8908360.
Wel Zijn Markt in de Philharmonie Haarlem, Lange Begijnestraat 11 Haarlem. Van 11.00
tot 17.00 uur. Toegang gratis.
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder Stichting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info
en aanmelding: 023-5307400.
Klaverjassen voor goed doel
(Spieren voor Spieren) bij Otte Verhuur, Bik en Arnoldkade 7
in IJmuiden. Zaal open 19.00 uur,
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: Het
Nationale Toneel met ‘Romeo en
Julia’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Lenneke Maas met
‘Allemaal 37’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
Amsterdam Klezmer Band. 21.00
uur. Toegang 10,-. 23.00-04.00
uur: LOS! met dj Paullie & Co.
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis. Café: Michael Fracasso. 21.30 uur. Toegang gratis.

Alles over egels bij
boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid – Informatieboerderij Zorgvrij opende vrijdag een
nieuwe tentoonstelling: ‘De egel
het hele jaar rond.’ Kinderen vanaf acht jaar kunnen hier van alles te weten komen over het leven van deze beestjes.
De Nederlandse Zoogdiervereniging riep het jaar 2009 uit tot het
Jaar van de Egel. Per jaar worden
ongeveer 100.000 egels doodgereden. De vereniging wil dit jaar
kijken hoe het met de egelstand
is en onderzoeken of het beest
op de lijst van bedreigde diersoorten moet komen.
Marleen Janssen schrijft wekelijks een column voor het weekblad Libelle. Hierin beschrijft zij
de overgang na haar verhuizing
van de stad naar het platteland.
Haar column over egels vormde voor de educatieve medewerkers van Zorgvrij een inspiratiebron tot het inrichten van de tentoonstelling.
Vrijdag las Janssen haar column voor aan het aanwezige
publiek, waaronder een aantal
klassen van basisscholen uit Vel-

Uitweek in Dwarsligger

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

Nieuws
Zaterdag 14 maart
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Actie A4 (Actief Administratie Aanpakken actie) in RC de
Ruimte, J.P. Coenstraat 51-55
IJmuiden. Van 10.00 tot 15.30
uur. Meer info: www.opruimen.
org.
Kleding- en speelgoedbeurs
bij Olleke Bolleke, Frans Netscherlaan 4c Santpoort-Noord.
Van 10.00 tot 11.30 uur.
Handen uit de mouwen in het
duin. Verzamelen parkeerplaats
Koevlak in Overveen om 10.00
uur. Rond 16.00 uur eindigen
de werkzaamheden. Aanmel-

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Maandag 16 maart

Geen krant gehad?

Inloopuur hartfalen in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 10.30-11.30 uur. Info: 0238908360.
Informatiebijeenkomst
OVchipcard in zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden.

Bel 0255-533900

IJmuiden - De week van 21 tot
en met 27 maart staat in buurtcentrum De Dwarsligger bol van
de activiteiten. Er is dan een Uitweek, met als thema: vriendschap.
Zaterdag 21 maart staat in het
teken van schilderijen en mozaïeken. Mensen kunnen vanaf
13.00 uur schilderijen inbrengen.
Desgewenst kunnen zij ze laten
beoordelen door deskundigen.
De expositie start om 14.00 uur.
Van 14.00 tot 15.00 uur gaat de
jury zich beraden. Daarna worden de schilderijen per opbod
door José verkocht, het geld is
voor kinderen met taaislijmziekte. Bezoekers kunnen deze middag ook zien hoe mozaïeken gemaakt worden.
Zondag 22 maart is er een korenfestival. Van 14.00 tot 17.00
uur treden de volgende koren
op: De Raddraaiers, Grace Darling, smartlappenkoor De Tweede Stem en een gelegenheids-
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

serbroek. ,,Vroeger zag ik alleen
dode egels langs de weg. En als
ik buiten eens een levend exemplaar hoorde, dan schrok ik van
de geluiden die het maakte en
ging ik gauw naar binnen’’, vertelt ze. ,,Nu heb ik twee egels in
mijn tuin waar ik dol op ben. Ik
zag ineens hoe mooi ze zijn.’’
De genodigden gingen hierna de
tentoonstelling bekijken, de kinderen genoten van een optreden
van goochelaar John Negenkerken. ‘De egel het hele jaar rond’
is eigenlijk een soort minimuseum voor de egel. Kinderen leren
hier onder andere dat ze een egel
nooit melk mogen geven en hoeveel maanden het dier in winterslaap is. Ook zullen er allerlei activiteiten rond het dier gehouden worden en voor de kleuters
wordt binnenkort een Egelpad
uitgezet. Zij leren hier op een
speelse manier van alles over de
ontwikkeling van de egel.
De tentoonstelling ‘De egel het
hele jaar rond’ is tot eind september bij Zorgvrij te bezoeken.
(Carla Zwart)

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

koor van de Dwarsligger. Meezingen mag.
Maandag 23 maart is er van
20.00 tot 22.00 uur een vrouwenavond. Deze is gratis, wel wordt
aan de bezoekers gevraagd iets
lekkers mee te nemen. Rebecca tracht via interviews het wonderlijke van vriendschap te ontrafelen.
Ook is er aandacht voor dans en
kleding uit andere culturen.
Woensdag 25 maart is er van
14.00 tot 16.15 een kinderfestival. Voor een euro kopen zij een
stempelkaart waarmee ze kunnen deelnemen aan onder andere gelukspoppetjes maken en
het kliederatelier. Afsluiting met
pannenkoeken.
Tot slot is er op donderdag 26
maart een disco: jongeren en
ouders ontmoeten elkaar eens
anders.
Bel voor meer informatie met
De Dwarsligger, telefoon 0255512725.
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Klaverjassen

Nieuwste trends voor
stralende voorjaarslook
IJmuiden - Annabelle en Jacky
Hart showen zaterdag de nieuwste trends voor dit voorjaar.
Als het mooie weer nadert krijgen we er weer zin in. De vrolijke en frisse kleuren in zowel kleding als make-up brengen u onmiddelijk in een voorjaarsstemming. Luchtige make-up voor
op het terras, of wat spannender
voor een zwoele zomeravond.

Zaterdag 14 maart zullen de visagisten van Annabelle van
13.00 tot 17.00 uur bij Jacky Hart
in de winkel klaar staan. Zij demonstreren de nieuwste kleuren
en technieken en geven handige tips and tricks voor de nieuwste lentelook. Ook krijgt men op
deze dag een voorproefje op de
lentemake-up met een cadeautasje.

IJmuiden - Zondag 15 maart is
er een klaverjastoernooi bij Klaverjasclub Otte Verhuur. De zaal
gaat om 9.00 uur open. Inschrijven kan tot 10.00 uur. De kosten van het klaverjassen zijn 8,50
per persoon, inclusief lunch. Er is
ook een mooie loterij met mooie
prijzen. Kosten van een lootje zijn
0,50 euro. Op donderdagen 12,
19 en 26 maart is er klaverjassen
voor Spieren voor Spieren. Kosten zijn 2,50 per persoon. Lootjes
voor de loterij kosten 0,50 euro.
Op 26 maart is een grote loterij
met mooie prijzen. Loten kosten
dan 1,50 euro. Het klaverjassen
is steeds bij Otte Verhuur aan Bik
en Arnoldkade 7. Voor informatie
en inschrijven kunt u bellen met
0255-518355 of 06-53395296.

Strandroute dit
jaar aangepakt
Velsen - De werkzaamheden om
de route naar het IJmuiderstrand
te verbeteren, gaan voor het einde van dit jaar van start. Dat
heeft wethouder Arjan Verkaik
vorige week gezegd. Het college van B en W heeft een voorbereidingskrediet van 200.000 euro beschikbaar gesteld. Het herinrichtingsvoorstel is inmiddels
klaar.

Vellesan College
opent nieuw BètaLab
IJmuiden - Bij monde van de
heer Boelsma, rector van het Vellesan College werd deze week
de aftrap gegeven voor de officiële opening van het nieuwe BètaLab. Het Lab bestaat uit
een aantal compleet verbouwde lokalen voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde
en techniek voor Mavo, Havo en
VWO en zijn erop gericht om de
leerlingen enthousiast te maken
voor de exacte richtingen.
Eén van de uitgangspunten hierbij is dat in veel gevallen praktijkgericht onderwijs een uitstekende aanvulling blijkt te zijn op
het theoretische gedeelte. In zijn
openingstoespraak
beschreef
Boelsma deze opening als de
kroon op het werk van vele jaren onderzoek en hard werken
en noemde in dit verband het
nieuwe Lab een ‘centre of excel-

lence’. Aansluitend benadrukte
dr. Ed van den Berg, lector Wetenschap en Techniek, het belang van praktijkgericht onderwijs, zeker op het gebied van natuurwetenschappen wat hij, ten
overstaan van een volle zaal met
belangstellenden met vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
verduidelijkte.
Daarna was het de beurt aan
leerlingen en leraren om in de
nieuwe lokalen een veelheid van
proefopstellingen te demonstreren.
Ook was het mogelijk voor de
aanwezigen om middels een scorekaart deel te nemen aan één
de vele proeven waarbij, met een
viertal goed volbrachte opdrachten, aan het eind van de middag
een leuke attentie te verdienen
viel. Zie ook www.vellesancollege.nl. (Joop Waijenberg)

Velsen - Het rampenplan van
de gemeente Velsen voldoet aan
de eisen. Dat heeft de provincie
Noord-Holland vastgesteld.
Velsen maakt deel uit van de
veiligheidsregio Kennemerland
waarin tien gemeenten participeren. In maart 2008 heeft er
een Algemene Doorlichting van
het Rampenplan (ADR) plaats-

gevonden. In zijn brief constateert Hooijmaijers dat het regionaal opgestelde rampenplan
een verbetering ten opzichte van
het vorige rampenplan heeft geboekt. Uit de rapportages van
de inspecties over de regionale (voorbereiding op) rampenbestrijding blijkt, dat de regio goed
scoort.
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De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
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Paasworkshop dinsdag 7 april van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten 20,inclusief materiaal. De inschrijving is al begonnen.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
ZoMiPo met optreden van de Klavierschippers. Aanvang 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur. Toegang 3,-.
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Cursus Blindtypen voor kinderen vanaf 10 jaar. Donderdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur. Kosten 60 euro voor 10 lessen. All in the
Game woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor kinderen
van 9 tot 12 jaar. Toegang 0,50 per keer. Arti-kind (7 tot 10 jaar),
donderdagmiddag van 15.45 tot 17.15 uur. Kosten 25 euro voor 10
lessen.

Nieuws voor
de schoter?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

info@deschoter.nl
De
Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@

dekoe.nl
Tienerdisco vrijdag 13 maart van 20.00 tot 23.00 uur. Toegang 1,50
euro.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter
.nl
De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,

telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Rommelmarkt zaterdag 14 maart van 09.00 tot 12.30 uur. Spaans
voor gevorderden. Op woensdag van 09.00 tot 10.30 uur. Kennis van de verledentijd is gevraagd. Kosten 59,- voor 13 lessen. Een
lesmap kunt u kopen voor 4,- bij de docent. Opgeven d.m.v. inschrijfformulier bij de Dwarsligger. Spaans voor op reis. Dinsdag
van 13.45 tot 15.15 uur. Kosten 57,- voor 15 lessen. Cursus start bij
voldoende deelname.

De
Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon
023-5388830

Stamppotbuffet zondag 5 april van 17.00 tot 19.00 uur. Kosten 7,50.
Men kan zich van te voren inschrijven bij het buurthuis.
telefoon 0255-520850
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Velsen - Wat moet ik doen om te
kunnen reizen met de OV-chipcard? Hoe reis ik met de OVChipcard en wat kost dat? Is de
OV-chipcard wel veilig en gemakkelijk in het gebruik? Op deze en vele andere vragen over
de OV-Chipcard wordt antwoord
gegeven tijdens een door de LSBO-Velsen georganiseerde informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag
16 maart in zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 te IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. De informatie wordt verzorgd door
een speciaal daarvoor toegeruste medewerker van vervoersbedrijf Connexion. Tevens zal een
demonstratie bus aanwezig zijn
waarmee de werking van de OVChipcard in de praktijk kan worden toegelicht. De bijeenkomst
is gratis toegankelijk voor leden
van de ANBO, KBO en PCOB in
Velsen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Dossier bijna afgesloten
Geen krant gehad?
Velsen-Zuid - Als alles volgens plan verloopt zal Beeckestijn per 1 mei in gebruik worden gegeven aan Natuurmonumenten. Huize Beeckestijn werd
in 2007 met landerijen verkocht
aan de Dienst Landelijke Gebieden (DLG). DLG levert Beeckestijn door aan ideële organisaties
volgens vastgestelde voorwaarden. Zo blijven de tuinen openbaar toegankelijk.
Deze organisaties zijn Hendrik
de Keyser en Natuurmonumenten, die binnenkort een business- en beheersplan aan de
provincie Noord-Holland zullen
voorleggen. Na goedkeuring zal
de overdracht door DLG aan de-

Bel 0255-533900

Winkeldief
aangehouden

IJmuiden - De politie heeft vorige week donderdag een 64-jarige man aangehouden nadat hij
zonder te betalen een flatscreen
TV uit een winkel aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden wilde meenemen. De man is overgedragen aan de politie en kreeg
op het politiebureau een procesverbaal.

ze partijen plaatsvinden. De gemeente Velsen speelt hierin geen
rol.
Beeckestijn werd voor een bedrag van 3.410.000 euro verkocht. In 2008 zijn nog kosten
voor Beeckestijn gemaakt, voornamelijk door begrote onderhoudstaken. Het ging om een
bedrag van totaal 62.073 euro.
In 2009 zijn alle begrotingsposten van Beeckestijn verwijderd
en verwerkt. Zolang de overdracht van de tuinen aan Natuurmonumenten nog niet is afgerond, voert Velsen de onderhoudswerkzaamheden uit. Deze kosten worden gedeclareerd
aan DLG.
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

Eerste prijswinnaars
jubileumactie Deka
Velsen – Vorige week donderdag werden de eerste prijzen aan
de winnaars van de jubileumactie van supermarkt DekaMarkt
overhandigd. Dit bedrijf bestaat
60 jaar en hield daarom een speciale actie voor de klanten.
Al jaren wordt het boodschappenspel Super6 gehouden. Bij
een bepaalde aanbesteding
krijgt de klant een zegel met een
afbeelding van een product. Wie
een spaarkaart met zes dezelfde zegels inlevert, mag dit product gratis meenemen. Ter ere
van de Deka’s Super60 jubileumactie ontving de klant bij een
volle spaarkaart een voucher
met een speciale actiecode. Die
moest via internet op een speciale site ingevoerd worden en de
klant maakte dan kans op één
van de vele prijzen. De eerste
trekking is verricht en een klant
van het filiaal aan de Planeten-

weg had een prijs gewonnen.
Mevrouw Martha de Kort is hier
een trouwe klant: ,,De winkel is
niet te groot en overzichtelijk. Ik
ken het personeel, dat maakt het
boodschappen doen hier vertrouwd en gemoedelijk.’’ Zij was
er van overtuigd dat ze een slagroomtaart had gewonnen. Mevrouw de Kort was dan ook even
helemaal beduusd, toen ze van
de bedrijfsleider, de heer Rijksschroef, een LCD tv kreeg overhandigd.
Na een korte stilte zei ze: ,,Wat
prachtig, die komt goed van
pas. Zo’n mooie tv had ik nog
niet. Geweldig, ik ben er erg blij
mee.’’
Ook in het filiaal in Velserbroek
was een prijs gevallen. Hier overhandigde de bedrijfsleider, de
heer van Vliet, een Nintendo Wii
aan een blij verraste familie Vossen.

Technisch College neemt
deel aan ‘Verlicht Milieu’
Velsen - Net als vorig jaar heeft
de Technisch College Velsen zich
ingeschreven voor het project
‘Verlicht milieu’. Dit project wordt
georganiseerd door de stichting
Alkmaarse natuur- en milieu-organisaties en wordt gesponsord
door het afvalverwerkingsbedrijf NV Huisvuilcentrale HVC uit
Alkmaar. Er doen ongeveer tien
scholen mee.
Het project is een wedstrijd,
waarbij leerlingen van vmboscholen worden uitgedaagd om
mooie, maar ook duurzame lampen te maken van restmaterialen, oude spullen en ander ‘afval’. Het licht komt van door de
firma HVC beschikbaar gestelde
spaar- en led-lampen.
Op het Technisch College Velsen
hebben de leerlingen de afgelopen weken, in groepjes, hard gewerkt om hun product klaar te
maken. Er zitten zeer innovatieve ideeën bij.
Zo heeft een groepje leerlingen
een maquette van een weggedeelte gemaakt, compleet met

lantaarnpalen. Het bijzondere daarvan is dat de led-lantarenpalen pas aanspringen als er
een auto onderdoor rijdt. Andere ontwerpen zijn: de disco ‘tlbuis’ die ook met behulp van
led’s werkt, een miniatuur-kotter
als verlichtingsarmatuur en een
kunstwerk van gevlochten metaal als wandverlichting. Zo zijn
er nog veel meer.
Vorig jaar heeft het Technisch
College Velsen een prima resultaat gehaald. In de categorie ‘teams’ haalden ze de eerste prijs! Bij de individuele ontwerpen werd een verdienstelijke
derde plaats behaald.
Vrijdag 13 maart zal de jury van
de wedstrijd het Technisch College bezoeken om de ontwerpen te
bekijken. Als de jury van mening
is dat een ontwerp het waard is
om genomineerd te worden voor
een prijs, wordt het ontwerp tentoongesteld in één van de bedrijfsruimtes van de firma HVC.
Later dit jaar zullen de winnaars
worden bekendgemaakt.

Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Klaverjasmiddag zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen
kan doen wat hij/zij leuk vindt,
zoals b.v. creatief bezig zijn, spelletjes et cetra.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 13 maart:
champignonsoep, pilaf met perziken en rijst en vla met vruchten toe. Woensdag 18 maart:
groentesoep, rode bietjes met
speklapjes en vla toe. Vrijdag 20
maart: gebonden tomatensoep,
broccoli met kaassaus en runder tartaar, frambozenvla toe. Altijd een kopje koffie/thee. Kosten
5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren
opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur.
Aanmelden niet nodig.
Voorlichting Bijzondere Bijstand. Elke 4e woensdag van de
maand tussen 13.30 en 15.00 uur
in de hobbyruimte.
Modeshow H en A Mode.
Maandag 30 maart om 10.00 uur.
Daarna is tot 12.00 uur mogelijkheid om kleding te kopen.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling. Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Paaskien woensdagavond 8
april. Kaartverkoop start maandag 30 maart om 09.00 uur.
Paasbrunch maandag 13 april.

Aanvang 11.00 uur. Kosten 8,.Aansluitend optreden van de
Belanda’s.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel vrijdag 20 maart: aspergesoep, gebakken bloedworst, aardappelen, rode kool,
vruchtenvla met slagroom en
een kopje koffie toe. Opgeven
maandag 16 maart tussen 11.00
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Koersbal zoekt nog enthousiaste deelnemers op maandagmiddag vanaf 10.00 uur.
Cinema: Vrijdag 13 maart de film
‘De Kleine Wereld van Don Camillo’. Aanvang 19.30 uur. Kosten
2,- incl. kopje koffie of thee en
een hapje.
Voorjaarskien vrijdag 20 maart.
Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,30
euro. (incl. koffie/thee, twee
kienronden en een hapje).
Expositie van mevrouw Bloemendal haar aquarellen. Elke
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op zondag van 11.30 tot 14.00
uur. Toegang gratis.
Vrijwilligers gezocht: kok voor
de open tafel en een tweetal voor
de felicitatiedienst.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Spelmiddag woensdag 18
maart. 14.30 uur. Menu van de
dag Stamppot hutspot. 12.30
uur.
Creatievemiddag Eieren schilderen. Woensdag 25 maart.
14.30 uur.
Menu van de dag Thaise maaltijd. Donderdag 26 maart. 12.30
uur.
Rollatorshow en checkdag,
dinsdag 31 maart. Van 10.00 tot
16.00 uur. U kunt zich inschrijven
voor de show en gratis rollatorchek bij de receptie.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor info-

ramtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is
nog plaats voor leden: Koersbal (maandagochtend), sjoelen
(maandagmiddag), darten (dinsdagmiddag), en klaverjasles op
donderdagmiddag.
Modeshow vrijdag 13 maart
van Modehuis H en A. Aanvang
11.00 uur.
Belastingformulier.
WonenPlus helpt u graag. Vrijwilligers
komen ouderen aan huis helpen
om het belastingformulier in te
vullen. Kosten 1,5- per formulier,
inclusief reiskosten.
Paaskien zondag 5 april. Kaartverkoop start 20 maart vanaf
10.00 uur.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
Paasworkshop
donderdagmiddag 19 en dinsdagavond 24
maart. Kosten 24 euro. Aanvang
19.30 uur. Info en reserveren via
023-5384845.
Kienen, donderdag 2 april. Aanvang 13.30 uur. Kaarten 1,50 euro.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Busreis naar Streekmuseum
oudheidkamer Reeuwijkse plassen Grootmoeders tijd. Dinsdag 31 maart. Vertrek Hofstede,
09.00 uur, rotonde 09.05, Vondellaan 09.10, Zeewijkplein 9.15,
Moerberg 9.20, Marktplein 9.25
en Plein 45 9.30 uur. Kosten 35
euro.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.

Te veel op
IJmuiden - Maandag werd een
man door surveillerende politieagenten gecontroleerd op de
Lange Nieuwstraat. De 75-jarige
automobilist uit Haarlem had te
diep in het glaasje gekeken.
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Runnersworld
Spaarnwoudeloop
Velsen-Zuid - Als eerste loop
van het lenteseizoen wordt op
zondag 22 maart voor de 20e
keer de Runnersworld Spaarnwoudeloop gehouden. Getuige
de uitstekende reputatie werd
deze in 2008 opgenomen in het
boek ‘De 30 mooiste’, over grote en kleine loopevenementen
in Nederland. Het is de tweede loop van het BDO Run2Day
Loopcircuit, een reeks van acht
regionale lopen in Zuid-Kennemerland.
Voor iedere loper is er een afstand naar keuze: 5, 10, 20 of 30
kilometer. Voor de jeugd is er een
kinderloop van plusminus 1500

meter. De Runnersworld Spaarnwoudeloop gaat over een ronde van tien kilometer van mooie,
stille fietspaden in het recreatieschap Spaarnwoude, de groene
long tussen Amsterdam, Haarlem en IJmuiden.
De start en finish zijn bij het Buitenhuis van het Spaarnwoude
Resort.
Op elke vijf kilometer is er een
drinkpost. Na de finish ligt er als
herinnering voor iedere deelnemer/ster een functioneel running
shirt klaar.
Men kan zich inschrijven via
www.spaarnwoudeloop.nl en op
de dag zelf.

Junioren Akrides
winnen in Weert
IJmuiden - Afgelopen zaterdagmiddag stond de wedstrijd tegen Basketball Stars Weert in de
eredivisie jongens onder 20 jaar
op het programma van Akrides.
Weert staat op de laatste plaats
van de ranglijst en de thuiswedstrijd werd gemakkelijk gewonnen.
Na de lange autorit naar Weert
werd de wedstrijd slap begonnen door Akrides en al snel
stond Akrides vijf punten achter. In het vervolg van het eerste kwart begon Akrides steeds
beter te spelen en ging met een
vijf punten voorsprong het tweede kwart in.
Het tweede kwart ging gelijk
op. Akrides verdedigde ongeconcentreerd en gaf veel aanvalsrebounds weg. De ruststand
was 26-30 in het voordeel van

Akrides. Het derde kwart begon Akrides slordig en liet Weert
door matig verdedigen terugkomen en Weert pakte zelfs een
voorsprong van één punt.
Het einde van het derde kwart
werd er wat beter gespeeld
en Akrides ging met een 3943 voorsprong het vierde kwart
in. Het laatste kwart viel Akrides zorgvuldig aan en pakte een
paar goede aanvalrebounds. Ook
werd er goed verdedigd.
De wedstrijd werd rustig uitgespeeld en Akrides sloot de wedstrijd af met een 49-63 overwinning.
Zaterdag 14 maart spelen de junioren van Akrides thuis tegen
de koploper EclipseJet MG Amsterdam in sporthal IJmuidenOost. De wedstrijd begint om
17.00 uur.

Klootschietjournaal

The Smugglers wint van
sterk West Friesland

Velserbroek - Begin dit seizoen meldde zich een groep jonge spelers bij The Smugglers, die
weken later hun eerste wedstrijd
speelden en verloren tegen West
Friesland. Een week voor de revanche was de stemming goed
bij The Smugglers. Snel na het
startsignaal wisten The Smugglers met prachtig samenspel
de bal over de trylijn van West
Friesland te drukken. De conversie werd benut. 7-0. West Friesland werd wakker en zette het
offensief in. Dit duurde echter
niet lang.
Na een lange schop naar voren
wisten de snelle backs van The
Smugglers de bal te vangen en
via scrumhalf Alastair Wise weer
tussen de palen te drukken. Wederom werd de conversie benut. 14-0. West Friesland verzette zich prima tegen de sterke
Smugglers voorwaartsen maar
kon in de laatste minuten van de
eerste helft een goed opgezette
aanval niet verhinderen. Met een
lange run vanaf de eigen verdedigingszone drukten The Smugglers de bal weer tussen de pa-

len via winger Steve Carless. Flyhalf Vincent van Heusen benutte weer de conversie. 21-0. West
Friesland kwam de tweede helft
sterk terug. Vrij snel volgde hun
try.
De nul was weg maar de conversie werd gemist. 21-5. Lange tijd werd er op het middenveld heen en weer gestreden.
Een doorbraak van de Smugglers werd tien meter voor de trylijn verhinderd door een bliksemsnelle speler van West Friesland.
Een kwartier voor tijd scoorde West Friesland via een doorbraak langs de lijn. De conversie
werd niet benut. 21-10. Vijf minuten later scoorde west Friesland weer. De conversie was nu
raak 21-17.
The Smugglers zetten succesvol alle zeilen bij om in de laatste
tien minuten geen score tegen
te krijgen en wonnen de wedstrijd. De derde helft werd ingezet met harmonica, zang en bier.
Steve Carless werd ‘Man of The
Match’. Zondag 15 maart speelt
The Smugglers om 14.30 uur
thuis tegen The Pink Panthers.

Tien mijl van IJmuiden

SVIJ F1 in het nieuw
IJmuiden - De spelers van SVIJ F1 hebben na de winterstop allemaal een schitterend trainingspak met gouden opdruk gekregen.
Deze trainingspakken zijn geschonken door Oscar Schilderwerken
uit IJmuiden. Voor de winterstop was de F1 iets te hoog ingedeeld
waardoor nogal wat wedstrijden verloren gingen. Uiteraard gaan de
nieuwe trainingspakken geluk brengen en zal SVIJ F1 in de voorjaarscompetitie hoog eindigen. De eerste punten zijn inmiddels al
binnen!

IJmuiden - Gezelligheid en
spektakel, inspanning en ontspanning, de sloepenrace heeft
het allemaal. Zaterdag 18 april
wordt alweer de negentiende
IJmuider Noordzeekanaal Sloepenrace geroeid. Een familieevenement dat van dichtbij meegemaakt moet worden!
De doorgewinterde sloepenrace-fan is het bekend wat voor
een fantastische happening zich
bij de Loswal achter de Kleine
Sluis afspeelt. Voor de mensen
die nog geen ervaring hebben
met dit bruisende roeifeest is het
een echte aanrader.
Ruim zestig roeiteams met mannen en vrouwen vanuit het hele
land doen mee aan de traditionele opening van het sloeproeiseizoen.
De IJmuider Noordzeekanaal
Sloepenrace is een sfeervol evenement, dat een extra dimensie
krijgt door muziek verzorgt door
dj Keece en het optreden van de
band De Rebellies (voorheen de

Fat Bastards), In de grote feesttent aan de Loswal spelen zich
talloze activiteiten voor kinderen af onder andere is er de mogelijkheid om de kinderen gratis
te laten schminken en kunt u tevens de innerlijke mens van lekkernijen voorzien.
Er is één roeitraject voor alle categorieën met start en finish op
dezelfde plek bij de Loswal bij de
Kleine Sluis. De deelnemers roeien eerst naar de Kruithaven en
stevenen na het keerpunt weer
volle kracht op de Loswal af. De
totale afstand bedraagt zo’n zestien kilometer.
De prijzen worden verdeeld in
een algemeen klassement dames- en herenteams. Tevens is
er een ‘speedcup’ voor de snelste dames en herensloep.
Het eerste startschot wordt om
12.00 uur gelost. De prijsuitreiking zal rond 18.00 uur plaatsvinden. Informatie is te vinden
op www.federatiesloeproeien.nl
of www.10mijlvanijmuiden.nl.

Velsen-Zuid - Deze week kwamen er veertien klootschieters
af op het mooie weer. Er waren
twee teams van vier spelers en
twee teams van drie spelers.
Zij gingen naar Spaarnwoude om de koeienroute te gooien. Harm en Jan St. gooiden hun
kloot om de beurt de sloot in.
De uitslag: vierde werd team 3
met Dries, Bertus, Sonja en Joke
met 76 schoten en 6 meter. Als
derde eindigde team 1 met Jan
St., Harm, Ina en Willem met 73
schoten en 21 meter. Tweede
werd team 2 met Jan Sch., Bianca en Dirk met 68 schoten en 19
meter.
De eerste plaats was voor team 4
met Cees, Elly, en Nico: 65 schoten en 7 meter. Bel voor info:
Dirk Sieraad 0255 515602 of Nico Prins 0255 518648 of kijk op
www.sv-fullspeed.nl.

Flater wordt
VSV fataal
Velserbroek - Na de desastreuze nederlaag in de sleutelwedstrijd tegen Flamingo’64 was de
vraag of VSV zich zou kunnen
herpakken tegen koploper Purmersteijn. De centrale posities
op het middenveld werden nu
ingenomen door Metgod, Abdelaziz en Jacob en verder nam Michiel Spaans weer zijn vertrouwde positie centraal in de verdediging in. Een tegenvaller was dat
Orlando Williams niet kon spelen
en daardoor kwam Bob Schol
weer in de ploeg als laatste man.
Alle mooie voorbespiegelingen
ten spijt , al na één minuut stond
VSV met 1-0 achter. Een vrije
bal werd door Yilmaz Akin heel
slecht weggewerkt en zijn directe tegenstander, Brown, strafte
dit van dichtbij eenvoudig af.
Na deze tegenvaller was VSV zeker gelijkwaardig aan de tegenstander zonder tot echte kansen
te komen.
Ook Purmersteijn kon geen vuist
maken zodat er veel strijd en
middenveldspel was maar weinig spektakel. De tweede helft
was VSV de bovenliggende partij. Verdedigend stond VSV goed
maar aanvallend was er te weinig dreiging tegen een defensief sterk Purmersteijn. Wederom
was er van krachtverschil geen
sprake, maar wederom stond
VSV met lege handen. Positief
was de enorme werklust van de
VSVers en de gedegen verdediging en het degelijke middenveldspel.
Dit zijn zeker punten die een
aanknoping vormen voor de volgende sleutelwedstrijd tegen
de Westfriezen uit Hoorn. Deze
ploeg die het hele seizoen onder VSV heeft gestaan is door de
3-0 overwinning op de Foresters
voor het eerst over de Velserbroekers heengesprongen.
Het is voor VSV zaak om de
broodnodige punten uit Hoorn
mee te nemen.
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Rommelmarkt

Geen koffie
met cake
Het is een eeuwenoud gebruik
om na een uitvaart samen iets
te eten en te drinken. Tot in de
19de eeuw was iedereen uit de
lokale gemeenschap welkom
om, ter ere van de dode, samen
een rouwmaaltijd te gebruiken en daarbij ‘troostbier’ te
drinken. Men kon zoveel eten
en drinken als men wilde en er
werd niet op de klok gekeken.
Niet zelden leidde dit tot grote
uitspattingen en daardoor zelfs
tot faillissement van de nabestaanden.
Reden om dit langzaamaan aan
banden te leggen. Dat leidde
tot versobering van de condoleance. Het begin was geboren
van het tot nu toe nog steeds
bekende kopje koffie met een
plakje cake. Cake vult immers
goed de maag en iedereen lust
het wel. Dat het nog steeds
populair is bleek wel uit de
Nationale Crematorium Cake
Contest die tijdens de Uitvaart Vakbeurs dit jaar werd
gehouden. Culinair journalist
Johannes van Dam leidde
daarbij de jury.
Na de begrafenis of crematie is
het troostend voor de naasten
iedereen even te ontmoeten
en te merken dat het verdriet
gedeeld wordt. Dit helpt bij de
verdere verwerking. Hierna zal
meestal iets worden aangeboden. Steeds vaker is het geluid
te horen dat liever geen koffie
met cake is gewenst. Er is dan
behoefte om een persoonlijk
accent aan te brengen door te
kiezen voor iets dat heel direct
met de overledene verbonden
was. Bijvoorbeeld de stroopwafels van bakker X, die vader
altijd in huis had. Of appelge-

Alice Loeters
bak, omdat zij dat zelf zo vaak
bakte. Of, zoals iemand in de
wilsbeschikking schreef: na
afloop verse jus d’orange met
een mueslibol. De aanwezigen
herkenden dit bij het horen
ervan. ‘Typisch iets door haar
bedacht...’zoemde het rond in
de condoleanceruimte.
Iemand die van oorsprong
Engelse was, had de wens een
high tea aan te bieden. Hierbij
is het wel erg belangrijk om
goed het aantal te verwachten
mensen in te schatten, zeker
gezien de te maken kosten.
Als het passend is kan ook een
drankje worden aangeboden.
Gezamenlijk daarbij een toast
uitbrengen op de overledene
kan een groots moment van
verbintenis met elkaar oproepen. Ook kan een drankje tot
uiting brengen dat naast het
verdriet, het leven ook doorgaat. De kunst hierbij is om het
niet tè gezellig te laten worden.
Zo’n stemming sluit dan niet
aan bij het gevoel dat de naasten zelf kunnen hebben.
Samen eten en drinken na de
uitvaart geeft troost en helpt bij
het gezamenlijk rouwen.
Maar zeker ook als wordt gekozen voor koffie… met cake.
Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg
0255-517452

Tweede whiskyproeverij Zeewijck
IJmuiden - Woensdag 18 maart
wordt het weer whisky ontdekken en proeven. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert, in samenwerking met whiskyimporteur DIAGEO Nederland, hun
tweede proeverij van het seizoen. Dat whisky nog steeds aan
populariteit wint in Velsen bewijzen zij wel. De proeverijen zitten altijd vol en nog steeds zijn
er veel nieuwe genieters te vinden die via deze gezellige leerzame avonden dit Schotse vloeibare goud ontdekken. Inmiddels
heeft Slijterij & Wijnhuis ruim 350
whisky’s op voorraad staan. Tevens hebben zij, door hun nauwe
contacten in de whiskywereld,
de nieuwste bottelingen voorhanden. In het sfeervolle Café
Restaurant IJmuiden aan Zee op
de Kennemerboulevard in IJmui-

den kunnen 50 gasten zich gaan
op maken voor een ontdekkingstocht door de heel Schotland via een aantal nieuwe single malt whisky’s van de Classic
Malts. Diverse smaaksensaties
uit de regio’s The Highlands, Islay, Speyside en Isle’s zullen vergezeld worden van heerlijke bijpassende hapjes. Onder andere ‘Singleton of Dufftown’, (voorheen alleen te verkrijgen op de
duty free markt), Coal Ila Distillers Edition met moscatel finish,
de zeer toegankelijke Cardhu, de
nieuwe Talisker 57°North en nog
enkele single malts zullen klaar
staan. Voor meer info of reserveren bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck; info@zeewijck.nl, www.
zeewijck.nl of telefoonnummer
0255-540331. Plaatsen kosten
17,50 euro per persoon.

IJmuiden - Zondag 15 maart
wordt in sporthal IJmuiden0oste
van 09.00 tot 16.00 uur een grote rommelmarkt georganiseerd.
Kom eens kijken en vind er dat
oude stukje gereedschap of dat
boek wat u altijd al had willen
hebben. De toegang is slechts 2
euro per persoon, kinderen gratis. De sporthal vindt men op
het Tiberiusplein 6 in IJmuiden
(naast het politiebureau), telefoon 0255-517821.

Roel Huisman
voorzitter
MKB-IJmond
Regio - Rob van der Heijden, exburgemeester van de gemeente Zandvoort, heeft tot zijn spijt
het besluit moeten nemen wegens drukke werkzaamheden
het voorzitterschap van MKBIJmond neer te leggen. Per heden treedt Van Der Heijden af
als voorzitter van de ondernemersvereniging in de IJmond en
zal vicevoorzitter Roel Huisman
de taken voorlopig waarnemen.
Huisman is geen onbekende in
de regio en is ondermeer elf jaar
managing director geweest van
DFDS Seaways waar hij in november 2007 met pensioen is gegaan. Zijn pensioen betekende
voor Huisman, als een man met
echt ondernemersbloed, echter niet op zijn lauweren rusten
maar actief blijven binnen verschillende vrijwillige bestuursfuncties in de IJmond.
Van Der Heijden heeft in zijn periode als voorzitter naast de lancering van de regionale mkbvereniging een actief en gemotiveerd achtkoppig bestuur neergezet waarbinnen de verschillende dossiers duidelijk zijn verdeeld en professioneel worden
behartigd. Door tijdgebrek was
het echter voor hem niet meer
mogelijk zijn functie uit te oefenen. Het bestuur van MKBIJmond is de heer Van Der Heijden erkentelijk voor zijn bewezen diensten en verwacht met
het aantreden van de heer Huisman verder te kunnen werken
aan een optimaal ondernemersklimaat in de IJmond waarbinnen zij de belangen van de ondernemers in de IJmond zal behartigen.

Kop-staart
Velsen - Dinsdag omstreeks
09.30 uur vond er in de Velsertunnel (richting Beverwijk) een
kop-staart aanrijding plaats. De
veroorzaker, een 19-jarige man
uit Zaandam, had te laat in de
gaten dat het verkeer vóór hem
stilstond en reed tegen een stilstaande auto aan. Deze werd bestuurd door een 60-jarige plaatsgenoot. Beide voertuigen werden
weggesleept. De politie maakt
proces-verbaal op. Het verkeer
heeft enige tijd hinder ondervonden van de aanrijding.

Algemene Auto Service
wordt James Autoservice
IJmuiden - Goed nieuws voor
de particuliere en zakelijke automobilist in de regio: op donderdag 12 maart zal Algemene Auto
Service te IJmuiden haar James
Autoservice vestiging openen
aan Dokweg 6. James Autoservice is de klantgerichte serviceformule die zich door kwaliteit
en extra service onderscheidt
op het gebied van automobiliteit.
Met persoonlijke service wordt
de klant op zijn of haar wenken
bediend. Alleen bij Bovag aangesloten autobedrijven worden
toegelaten.
Michel Koese en Sander Burgersdijk, eigenaren van James
Autoservice IJmuiden: ,,Door
de nieuwe Europese wetgeving staat het iedere autobezitter vrij om service en onderhoud
door een onafhankelijk garagebedrijf te laten verrichten zonder de aanspraak op garantie te
verliezen. Technische specificaties en onderdelen zijn niet langer het monopolie van de merkdealer. Door het openbreken van
die markt is het van belang je
nadrukkelijk te onderscheiden
in de geboden diensten en producten.
Algemene Auto Service heeft in
de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd als regionale specialist in autoservice.
Door te kiezen voor de landelijke
franchiseformule James Autoservice staan we sterker en kunnen we een nog grotere groei
meemaken door de professionele organisatie die achter dit uit-

gebreide concept staat.’’
Op donderdag 12, vrijdag 13
en zaterdag 14 maart is er gratis controle van onder andere
bandenspanning en -profiel, de
remmen, schokdempers, accu
en verlichting van de auto. Bovendien vullen de monteurs, indien nodig, de vloeistoffen gratis
bij. Daarnaast krijgt iedere klant
een leuke, gratis attentie mee, is
er voor de kinderen op vrijdag en
zaterdag een springkussen en is
er voor iedereen een drankje en
een lekker hapje.’
James Autoservice is gespecialiseerd in groot en klein onderhoud, APK en reparaties. Alle typen en merken auto’s worden
perfect onderhouden. James
Autoservice biedt, naast allround
auto-onderhoud, standaard extra service. Geen tijd om langs te
komen? James Autoservice biedt
de haal- & brengservice: James
haalt de auto op en brengt
hem schoongemaakt weer terug. Dit alles conform heldere
en vooraf gemaakte prijsafspraken waar deze extra service gratis is inbegrepen. Daarnaast is
James 24/7 bereikbaar voor alle (auto)vragen. James. At your
service!
James Autoservice B.V. is onderdeel van The Alwaysbemobile
Company en is gevestigd te Veenendaal. The Alwaysbemobile
Company is de merkonafhankelijke internationale franchiseorganisatie op het gebied van banden, velgen- en fullservice autoonderhoud voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Bedreiging in verkeer
IJmuiden - De politie onderzoekt
een geval van agressie in het verkeer en is op zoek naar getuigen.
Woensdag tussen 0800 en 08.15
uur is een 59-jarige bestuurder
van een blauwe Volvo type V70
in de Zoutmanstraat met een
mes bedreigd door de bestuurder van een zilverkleurige BMW
type 316. De bestuurders hadden kort daarvoor onenigheid
gekregen op de Parkweg en bij

de verkeerslichten op het Pontplein. In de Zoutmanstraat stopte
de BMW-bestuurder plotseling
midden op de weg en bedreigde
het slachtoffer. Het kenteken van
de BMW is bekend en de politie
gaat er van uit binnen afzienbare
tijd de verdachte te kunnen aanhouden en verhoren. Getuigen
van de voorvallen worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.
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Sharon van der Kolk
in Europees BMX Team
IJmuiden - Free Agent en Kenda zijn verheugd om een nieuw
Europese BMX Race Team voor
2009 voor te stellen.
Het team zal in beginsel bestaan
uit vier renners uit Engeland,
Noorwegen, Letland en Nederland, en is op zoek naar uitbreiding in de toekomst.
Free Agent heeft een geweldige
relatie met Kenda in de loop der
jaren opgebouwd.
Zo steunen ze zowel het Free
Agent BMX team en het KHS
Mountainbike team volgens
Team Manager Dale Holmes. Ze
hebben besloten dat het alleen
zinvol is om gezamenlijk een
team op te starten in Europa om
een rol van betekenis te spelen
in de Europese competitie.

Het Europese BMX team van
Free Agent en Kenda 2009 bevat de volgende rijd(st)ers: Kelvin Batey uit Engeland, Sebastian
Kartfjord uit Noorwegen, Kristers
Lejins uit Letland en Sharon van
der Kolk uit Nederland. De teamleden zullen in Europa op alle
Europese en Nationale wedstrijden aanwezig zijn.
Bovendien zal het team samen werken met het team van
Free Agent in de Verenigde Staten van Amerika, en het Wereld
Team.
Het eerste grote evenement zal
de eerste twee rondes van de
Europese
kampioenschappen
in Nederland, Zwolle, zijn in het
weekend van 3, 4 en 5 april. Zie
ook www.FreeAgentBMX.com.

SC Santpoort
verliest

IJmuiden D2 kampioen
Velsen-Zuid – IJmuiden D2 is
kampioen geworden van de pupillen derde klasse KNVB (najaarscompetitie). Door alle afgelastingen in de laatste twee
maanden kon dit heugelijke
feit pas afgelopen zaterdag gevierd worden. In de kantine van
IJmuiden reikte jeugdcoördinator Ruud van Beilen het team namens het bestuur de kampioensbekers uit.
Al van het begin van de competitie leek het erop dat dit team
kampioenskansen zou hebben.
Een spannende uitwedstrijd tegen Blauw Wit Wormerveer eindigde echter in 1-1 waarna de
spanning terug was. Ook de D4
van Velsen mengde zich nog in

de strijd om de eerste plaats. Uiteindelijk trok IJmuiden toch aan
het langste eind, onder meer
door een 15-0 overwinning op
Velsenoord wat het doelsaldo
natuurlijk zeer ten goede kwam.
Uiteindelijk werden zeven van de
negen wedstrijden gewonnen en
twee gelijk gespeeld.
De ongeslagen status werd bekroond met een doelsaldo van
40 voor en slechts zeven doelpunten tegen.
De topscorer van het team werd
met 12 doelpunten aanvoerder
Arthur Boldewijn die afgelopen
zaterdag ook meteen afscheid
nam van de D2 en in de voorjaarscompetitie met de D1 mee
gaat spelen.

Akrides wint van Giants

Hockeyers herdenken
overleden teamgenoot
Regio - De hockeywedstrijd tussen Overbos 4 en Strawberries
2 stond zondag volledig in het
teken van Maurits Hollaar. De
Driehuizenaar kwam een half
jaar geleden om het leven bij
een verkeersongeval op de A22,
nadat hij met zijn vrienden had
gehockeyd in Uithoorn. Maurits
werd slechts 34 jaar.
Maurits Hollaar speelde sinds
2007 in Overbos 4, een vriendenteam dat beter bekend staat
als de Oranje Hijgers. In de jaren daarvoor droeg hij lange tijd
het shirt van Strawberries. Bij die
vereniging was Maurits ook bestuurslid.
De Oranje Hijgers hadden zondag flink uitgepakt. Voorafgaand
aan de wedstrijd, die werd bijgewoond door ongeveer 100 familieleden, vrienden en (oud-)leden
van beide verenigingen, werd
het Siem Hollaar Fonds opgericht, vernoemd naar het zoontje
van Maurits en zijn partner Inge Steensma. De eerste donaties
waren afkomstig van de Oranje Hijgers en Strawberries 2. Het
geld uit het fonds wordt gebruikt
om ‘stoere mannendingen’ te
doen die Siem anders met zijn
vader gedaan zou hebben. Als

voorproefje ontving Siem uit
handen van aanvoerder Jan Paul
de Wildt een klein hockeystickje.
Dit was tevens een verjaardagscadeautje, want Siem werd afgelopen maandag één jaar.
De wedstrijd werd begonnen
met een minuut stilte om Maurits te herdenken. Bijzonder was
dat de wedstrijd onder leiding
stond van de vader en oom van
Maurits, Cees en Peter Hollaar.
Het duel, dat uitermate sportief
verliep, werd met 2-1 gewonnen
door de Beverwijkers. Maar om
de uitslag maalde eigenlijk niemand. Na afloop van de wedstrijd werd een prachtig boek
overhandigd waarin de Oranje
Hijgers hun herinneringen aan
Maurits hadden verzameld. Ook
ontving Inge een ingelijst shirt.
Een tweede shirt, met daarop in
grote letters de naam van Maurits, kreeg een mooi plekje in
het clubhuis van de Beverwijkse
hockeyclub. De Oranje Hijgers
zijn van plan om eenmaal per
jaar een herdenkingswedstrijd
te organiseren voor hun overleden teamgenoot. Daarmee heeft
Overbos er een trieste, maar tevens zeer waardevolle traditie bij.
(Friso Huizinga)

IJmuidden - De heren van Select Windows Van der Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdagavond in Sporthal IJmuiden-Oost
met 90-72 gewonnen van Red
Giants uit Meppel. Akrides liet
in de wedstrijd tegen Red Giants
dertien driepunters op het wedstrijdformulier noteren. Vier Akridessers eindigden qua punten in
de dubbele cijfers en captain Bas
van Riessen werd met 35 punten
topscoorder van de wedstrijd.
In het openingskwart kwamen
vijf spelers van Akrides tot scoren waarvan Bas van Riessen
met acht punten de meeste punten voor zijn rekening nam. Ralf
de Pagter en Rani Chaoui produceerden beiden vier punten.
En Red Giants kreeg in het eerste kwart zeven punten van Rikus ten Napel. Na de eerste periode van tien minuten had Akrides een voorsprong van 21-15.
In het tweede kwart vergrootte
Akrides de voorsprong tot een
stand van 47-35 bij rust. Bas van
Riessen voegde in dat kwart vijftien punten toe aan zijn puntentotaal. Zijn punten kwamen voort
uit een driepunter, vier lay-ups
en vier vrije worpen. Naast die
vijftien punten pakte hij ook drie
rebounds en zorgde hij voor drie
intercepties.
Lennart Meijland was door ondermeer twee driepunters goed
voor acht punten in kwart twee
en pointguard Rani Chaoui gaf

vier assists. Red Giants maakte in het tweede kwart overigens
achttien punten inside en bleef
daarmee enigszins in de wedstrijd.
Na de pauze in het derde kwart
produceerde Akrides vier driepunters. Center Bas van Willigen was in kwart drie goed vijf
rebounds en drie assists waarvan twee assists op driepunters van Bas van Riessen. Akrides had na drie gespeelde kwarten een ruime voorsprong opgebouwd van 66-48. In het vierde
en laatste kwart probeerde Red
Giants nog terug te komen in de
wedstrijd maar het kwam niet
dichterbij dan elf punten verschil. Bas van Willigen kwam in
het laatste kwart tot vijf punten
en vier rebounds en Rani Chaoui
was goed voor zeven punten en
drie assists. Wim van der Kamp
scoorde voor de bezoekers elf
punten in kwart vier. Het afsluitende kwart eindigde in 24-24
waardoor Akrides de wedstrijd
won met 90-72.
Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club
Select Windows Van der Vlugt
Akrides wederom een thuiswedstrijd. Akrides speelt zaterdagavond tegen Groninger Studenten Basketbal Vereniging De
Groene Uilen. De wedstrijd in
Sporthal IJmuiden-Oost begint
om 19.30 uur en de toegang is
gratis. (WB)

Velserbroek - SC Santpoort 1
werd in het Polderhuis in Velserbroek tegen medekoploper
de Waagtoren 2 met de minimale cijfers (4,5-3,5) verslagen. Ilias van der Lende aan bord één
liet zien hoe het moest hij offerde twee pionnen en maakte met
een mooi Dame offer de partij uit.
Wim Laurens Gravemaker speelde aan bord acht een knappe remise en IM Piet Peelen vluggerde met een stuk meer zijn tegenstander van het bord 2,5-0,5, dat
alles na oneveer drie uur spelen.
Dat zag er goed uit, uit de overige vijf borden hoefden slechts
1,5 punt gehaald te worden.
Hoewel de tegenstander van Peter de Roode de hele partij heel
benauwd keek en dik in tijd achterstond, wist hij toch door één
foute zet van Peter de overwinning naar zich toe te trekken.
Xander Schouwerwou die nog
geen enkele partij voor de bond
had verloren en ook nu weer
goed stond, gaf het een beetje
knullig weg en verloor ook. Gerard van Es dacht een winnende aanval te hebben, maar de
dreiging van mat achter de paaltjes, werd hem noodlottig 2,53,5. Hierdoor moesten de twee
resterende partijen van Martijn
de Roode en Stefan Fokkink minimaal 1,5 punt op leveren, Stefan stond gewonnen en Martijn
moest remise kunnen houden.
Martijn maakte tegen de op papier sterkste tegenstander Henry Veneman 2149 knap remise 34, zou het dan toch nog gebeuren! Helaas, Stefan stond een Toren voor maar liet zijn eigen pionnen door de Koning van zijn
tegenstander opeten, meer dan
een remise zat er niet meer in
3,5-4,5.Een enorme domper voor
Santpoort, ze zijn in een rechtstreeks duel afgetroefd en hebben het niet meer in eigen hand.
Op het Ichthus College Schaaktoernooi 3,4 en 5 april in Driehuis zijn hoge geldprijzen te verdienen. Verder worden er vier ratingsprijzen en twee jeugdprijzen
beschikbaar gesteld!
Aanmelden kan via www.
schaakclubsantpoort.nl of telefonisch bij Hans Kors, telefoon
06-18449649.

Getuigen
ongeval gezocht
IJmuiden - Op de Kennemerlaan vond vorige week donderdagmiddag omstreeks 15.30 uur
een ongeval plaats. Daarbij werd
een 51-jarige vrouw uit Velserbroek van haar fiets gereden. Dit
gebeurde door een snorfietser,
die haar van achteren naderde.
De vrouw raakte licht gewond
aan haar hoofd. De politie is op
zoek naar de snorfietser, die is
doorgereden in de richting van
de Kerkstraat. Indien u iets hebt
gezien kunt u bellen met de politie in Velsen, telefoon 0900-8844
(lokaal tarief).
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DCIJ–nieuws

Antoine de Bodt komt
naar Groene Heuvel
Velsen-Zuid - De manege is
héél trots dat deze bijzondere
man uit België, die al honderden
paarden van hun kreupelheid
heeft genezen komend weekend
clinics en lessen komt geven.
Antoine’s bijzondere aandacht
gaat uit naar de zogenaamde
‘probleempaarden’, om deze volgens de methode van de klassieke rijkunst weer goed te krijgen. De oplossing voor hoefkatrol, spat, kissing spine, artrose,
headshaking en rugproblemen,
maar ook voor verlies van takt en
problemen in balans en nageeflijkheid, enz. Keer op keer worden de ruiters verrast door de
vooruitgang van hun paard wanneer zij de aanwijzingen van Antoine opvolgen. Antoine heeft inmiddels een ‘systeem’ ontwikkeld, waarbij alle onderdelen uit
de klassieke dressuur stammen.
In de basis wordt er veel aandacht besteed aan de ‘natuur-

lijke scheefheid’ van het paard,
omdat alleen een rechtgericht
paard op den duur gezond blijft.
Zie voor meer informatie www.
hoefkatrol.be.
Op vrijdag begint de avond om
17.30 uur met een gratis kopje
koffie of thee. Van 18.00 tot 19.00
uur is de theorieles in de kantine,
aansluitend zijn er tot 23.00 uur
acht privé-lessen van 30 minuten. Toeschouwers zijn van harte
welkom, voor 5 euro heb je een
zeer interessante avond én een
gratis consumptie. Meld je per
mail aan bij Frédérique van Weering: fvanweering@hotmail.com.
Op zaterdag is de gehele dag
gereserveerd voor de lessen die
Antoine aan diverse combinaties
met verschillende ‘problemen’
geeft. Uiteraard zijn ook hier toeschouwers van harte welkom op
VarioHippique de Groene Heuvel, Amsterdamseweg 30 in Velsen-Zuid (Spaarnwoude).

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 14 mAART
Huizen-odin’59 (1a)
HCSC-Kennemerland (2a)
IJmuiden (3a)
Jong Hercules (3a)-bol
eDo (3b)-rKavIC
velsen (4D)-Sporting martinus
vvH/velserbroek (4D)-De meer

- 14.30
- 14.30
vrij
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30

ZonDAG 15 mAART
FC Hilversum-aDo’20 (hoofdklasse) - 14.00
De Foresters-Dem (2a)
- 14.00
Westfriezen-vSv (2a)
- 14.00
velsen (3b)-WSv’30
- 14.00
oSv-FC velsenoord (4C)
- 14.00
Schoten (4D)-Concordia
- 14.00
Graftdijk-beverwijk (5C)
- 14.00

IJmuiden - Harrie van der Vossen behoort tot de vaste spelers
die het eerste tiental vormen.
Hij staat bekend om zijn secure spel en vermijdt zoveel mogelijk risico’s. Tegen de 19-jarige Jan Maarten Koorn ging het
mis. Al in de opening liep Van
der Vossen in een combinatie
wat hem een schijf koste. Koorn
zette, met goed geconcentreerd
spel, het voordeel op fraaie wijze om in een verdiende overwinning. Jurrien Fischer en Vince van der Wiele knokten, in een
partij met wisselende kansen,
om de punten. Toen de rook, na
een onoverzichtelijke stand, was
opgetrokken bleek Van der Wiele over gewonnen spel te beschikken. Hij won daarna. Berrie Bottelier moest aantreden tegen Conall Sleutel. Sleutel, die
een week eerder DCIJ, na een
enerverende strijd, behoedde
voor degradatiewedstrijden, kon
maar geen vat krijgen op het
spel van Bottelier. Na een mooi
klassiek gevecht werden de punten gedeeld. Kees van Nie lukte
het niet om, na het winnen van
een schijf, de partij tegen Piet
Kok te winnen. Naar gelang de
wedstrijd duurde verzandde het
voordeel en werden de punten
gedeeld. Feroz Amirkhan en Casper Remeijer slaagden er geen
van beiden in het evenwicht te
verbreken en na drie uur spelen kwamen ze remise overeen.
Na een moderne opening verkreeg Jan Apeldoorn de betere
stand tegen Jacqeline Schouten.
Naar gelang de partij vorderde,
kantelden de kansen. Apeldoorn
moest daarna nog knokken om
een punt uit de ontmoeting te
halen. Nicole Schouten speelde een wereldpartij tegen Cees
van der Steen. Vasthoudend en
strijdlustig boekte ze een mooie
overwinning. Koos de Vries liet er
geen twijfel over bestaan dat hij
de meeste aanspraak mocht maken op een overwinning tegen
Cees van der Vlis. Jelmer Gouda
liet zich te veel imponeren door
het spel van Leo Binkhorst. Zijn
spel was onrustig en bepaald
niet foutloos. Een goede les voor
de volgende keer. ,,Rustig spelen
en goed opletten”, is het motto.
Rick Hartman ging er volop tegenaan in zijn partij tegen leermeester Willem Winter. Na een
mooie partij moest hij in Winter
zijn meerdere erkennen.

Klaverjasclub
Stormvogels

IJmuiden - Vrijdag waren er
acht tafels bezet bij klaverjasclub
Stormvogels. De hoofdprijs ging
naar mevrouw J. Kossen. Vrijdag
13 maart om 20.00 uur is iedereen weer welkom om te komen
klaverjassen in de kantine van
IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruisstraat. De hoofdprijs in de
loterij is dan een boodschappenmand. Meer informatie bij Henk
Retz via 06 34040940 of mail
naar hj.retz@quicknet.nl. Zie ook
www.kvl-stormvogels.nl.

Lenteprijzen
voor Ter Horst
IJmuiden - Een weekeinde met
mooi weer en wederom prijzen voor de dansers van danscentrum ter Horst. Op de zaterdagavond vertrok een paar naar
Heerhugowaard. Ton Jonkman
met Wilma Overeem deden mee
aan een Krivada wedstrijd voor
paren in de open klasse. Al met
al een gezellige avond. En met
recht want zij behaalden ook
nog eens de eerste plaats.
Op de zondag hebben drie paren van danscentrum ter Horst
deelgenomen aan een landelijk
N.A.D.B. wedstrijd te Badhoevedorp. Het paar Andre Quak met
Esther v.d. Brink, nog niet zo lang
bij elkaar, dansten hun eerste
wedstrijd als nieuw paar. Omdat
Andre al eerder N.A.D.B. heeft
gedanst, startten zij bij ballroom
in de (hogere) debutanten 2
klasse en bij latin in de debutanten 3 klasse.
Op zich deden zij het niet onverdienstelijk, maar te merken was
dat dit paar nog de nodige wedstrijd ervaring mist. De nervositeit
was goed te merken. Toch bereikten zij de tweede ronde. Met
meer ervaring zal dit paar zeker
verder kunnen komen. Het twee-

de paar, Tom Mantje met Naomi
Ebbeling kwamen uit in de debutanten 4 klasse. Zowel bij de latin als bij de ballroom werden zij
gelijk doorgeplaatst naar de halve finale. Tot verbazing van hun
trainers, bleef het bij de latin
hierbij. Bij de ballroom wel de finale en een vierde plaats. Helaas
net geen punten voor promotie.
Wel weer promotiepunten voor
het derde paar van danscentrum ter Horst, Vincent Mars met
Marloes van Hamburg. Ook zij
deden mee in de Debutanten 4
klasse. En zij hadden, net als de
weken daarvoor, weer succes. Bij
de latin werden zij vierde.
Bij de ballroom bereikten zij de
finale en werden tweede. en behaalden twee punten voor promotie naar de debutanten 3
klasse. Om te promoveren heb
je acht punten nodig. Zij hebben nu totaal zeven punten verdiend. Promotie is dus niet meer
ver weg. Ze waren hier ook behoorlijk blij mee.
Na de successen van de voorgaande weken, ook deze week
dus mooi lenteweer en weer succes voor de wedstrijdparen van
dans- & partycentrum ter Horst.

Voorjaarstoernooi
klootschieten
Velsen-Zuid – Sportvereniging
Full Speed organiseert al jaren
een klootschiettoernooi voor familie en kennissen. Bedrijven
zijn dit jaar ook welkom. Het zal
plaatsvinden op zondag 5 april,
aanvang 10.00 uur.
Deelnemers dienen ploegen van
drie of vijf personen samen te
stellen. Zij hoeven geen inschrijfgeld te betalen, alleen de drankjes zijn voor eigen rekening.
De organisatie zorgt voor een
hapje (koud buffet) na afloop. Er
is ook een loterij met leuke prijzen.
Klootschieten is een balspel. De
bal is van hout en is met lood
verzwaard. Het parcours is in
Spaarnwoude. Voor vervoer is
een auto nodig.
De bal wordt onderhands ge-

gooid, de spelers wisselen in de
ploeg om toerbeurt. Na vijf minuten begrijpt iedereen het spel.
De bedoeling is dat de ploegen
in zo min mogelijk worpen de
eindstreep halen.
Een begeleider turft op een formulier het aantal schoten dat
de ploegen nodig hebben tot
de eindstreep. De winnende
ploegen krijgen een beker en
de nummer één een foto in het
plaatselijke weekblad.
Om 10.00 uur wordt er verzameld in de kantine van de vereniging op sportpark Schoonenberg, voor een gezellige en sportieve dag.
Bel voor inschrijven voor zaterdag 28 maart met Dirk Sieraad,
telefoon 0255-515602 of met Nico Prins, telefoon 0255-518648.
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The Lady Pirates
of Captain Bree

Oud ijzerdief
aangehouden
IJmuiden - Maandag rond 06.00
uur meldde een attente getuige
dat een man op de Nieuwekade
bezig was met het stelen van oude metalen. Politiemensen hebben naar de man gezocht en
zagen hem lopen met een kar
vol. De verdachte is aangehouden. Hij bleek een 36-jarige man
uit Velsen-Noord. Hij had in zijn
kar een gele werkjas en een gele veiligheidshelm, waarschijnlijk bedoeld om hem tijdens zijn
‘werkzaamheden’ te laten lijken
op een medewerker van een bedrijf. Alles is in beslag genomen.
Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Getuigen
gezocht

Driehuis - Zaterdag omstreeks
21.45 uur is een 17-jarige IJmuidenaar op de kruising van de
Waterloolaan met de Minister van Houtenlaan mishandeld
door twee onbekende jongens.
Het slachtoffer kwam tijdens het
voorbijlopen met zijn schouder
tegen een van hen aan waarna
zij hem mishandelden. Getuigen
worden verzocht te bellen met
de politie via 0900-8844.

‘Allemaal 37’
in Witte Theater
IJmuiden – Donderdag 19 maart
is er in het Witte Theater een
voorstelling van Lenneke Maas
te zien. ‘Allemaal 37’ gaat over
een groep vrienden die de dertig
zijn gepasseerd en elkaar jaarlijks terugzien aan een feestdiner. De vriendengroep wordt gespeeld door zes jonge acteurs
tussen de 13 en 17 jaar. Lenneke
Maas laat het contrast zien tussen de strijdbaarheid en de ideologie van de jonge mensen en de
teleurstelling waar de dertigers
mee kampen. De keuze om jongeren op een quasi realistische
manier de tekst van dertigers hun voorland - te laten spelen
werkt absurd en vervreemdend,
maar is tegelijkertijd schrijnend
en het maakt hen extra kwetsbaar in het hier en nu. Aanvang
20.30 uur.

Vertelvoorstelling in PVM
Driehuis - Zondag 15 en 29
maart zijn er weer vertelvoorstellingen in het Pieter Vermeulen
Museum. Het is lente en de dieren trekken er op uit. Zo komt er
op een dag een bezoeker in het
bos die een mooie bal vindt. Dat
dit geen gewone bal is weten de
andere dieren haar te vertellen.
Inmiddels is ook de egel weer
uit zijn winterslaap ontwaakt. Hij
weet te vertellen dat je die bal
goed warm moet houden en stelt
zijn hol daarvoor beschikbaar.
Ondertussen is vader eend heel
verdrietig. Hij is een ei kwijtge-

raakt. Zal de kikker hem kunnen
helpen? Uiteindelijk komt alles
toch nog goed.
De vertelvoorstelling is voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer 30 minuten. Aansluitend is
er gelegenheid om te knutselen.
Graag op tijd aanwezig zijn. De
kosten zijn slechts de entreeprijs
van het museum (2 euro voor
kinderen van 3 tot en met 12 jaar,
2,50 euro voor een volwassene).
Aanmelden via telefoonnummer
0255-536726. Er is plaats voor
ongeveer 15 kinderen.

Ingezonden brief
Al een aantal jaren maken wij,
een groepje bewoners van het
Bramenvlak in IJmuiden, ons
zorgen om de natuur in onze toch zo groene omgeving.
Steeds meer stukjes natuurlijk
groen worden respectloos weggehakseld of gekapt. De reden
hiervan is ons volkomen onduidelijk. Dat wij hierin niet alleen
staan, bewijzen een paar handtekeningenacties, waarvan de
meest recente gehouden werd
aan de Slingerduinlaan bij begraafplaats Duinhof. Een groot
gedeelte van het mooie bos bij
de zij-ingang van de begraafplaats is volkomen vernield. Gezonde Abelen, Essen, Eiken en
bijna alle struiken en heesters
zijn gesneuveld. Een ander voorbeeld is de Orionweg in IJmuiden. Daar zijn Iepen, Abelen, Esdoorns en alle struiken verwijderd. Een paar zielige boompjes
is alles wat overbleef.
Met groeiende ergernis las ik op
de Infopagina van de gemeente
Velsen het stukje ‘boomonderhoud’. Met onderhoud hebben
genoemde voorbeelden niets
te maken. Het is gewoon elimineren. Bij begraafplaats Duinhof worden alleen de Abelen en
Essen genoemd en bij de Orionweg wordt gesuggereerd dat
het alleen om jonge Iepen zou
gaan. Vermoedelijk door de negatieve klank die er aan Iepen
vastkleeft. Het overgrote deel
van de vegetatie wordt voor het
gemak weggelaten. Wij dachten
door middel van een gesprek

met wethouder Verkaik toekomstige schade aan de natuur te
kunnen beperken. Maar dat was
een illusie. De wethouder was
van mening dat door ons gesuggereerd werd, dat Groenvoorziening niet veel op heeft met het
behoud van groen. Ik zou nog
een stapje verder willen gaan.
Groenvoorziening heeft niet alleen geen hart voor het behoud
van groen, Groenvoorziening
neemt het ook niet zo nauw met
de waarheid.
In het bestemmingsplan Zeewijk wordt gesproken over het
versterken en behouden van de
natuurlijke groengebieden, terwijl voor onze ogen die plekken
veranderen in grasveldjes. Een
mooi voorbeeld zijn de bermen
aan de Heerenduinweg richting
strand. Beetje bij beetje verdwijnen daar alle struiken en boompjes, die zo belangrijk zijn voor
vogels. Het kappen aan de Slingerduinlaan is gelukkig gestopt,
waarschijnlijk niet om verdere schade aan het bos te voorkomen, maar om eventuele politieke schade te beperken. Wij
dachten iets te kunnen bereiken
door een goed gesprek met de
gemeente, of op z’n minst uitleg
te krijgen over de achterliggende gedachte van het weghalen
van zo veel groen. Nergens hebben wij een bevredigend antwoord op gekregen. Hoezo burgerparticipatie? Wij participeren
ons moe.
C.I. Heyer, IJmuiden

Velsen - Eigenwijs Musicalkids
Velsen brengt op 3 en 4 april de
musical ‘The Lady Pirates of Captain Bree’ in de Stadsschouwburg Velsen. Eigenlijk is het meer
een combinatie van een klucht
en een musical. En dan een die
helemaal in IJmuiden en omgeving past, omdat
er ook een aantal
opzwepende zeemansliederen inzitten. Of kunnen
we beter zeggen
‘zeemeidenliederen’?
Een oude piraat
nodigt het publiek
uit aan boord van
de Kayla May te
stappen om het
verhaal mee te
beleven van een
groep
piratenmeiden, die rond 1800 het schip
van de belangrijke en rijke Madam Lodewijks enteren. Ze willen haar en haar familie ruilen voor goudstukken. Terwijl ze
wachten tot de stuurhutjongen –
die in zijn eentje de zee is opgestuurd – met het geld terugkomt,
gebeuren er allerlei rare dingen
op het schip. Het nichtje van Ma-

dam Lodewijks blijkt haar mooie
leventje plotseling te willen verruilen voor een piratenleven vol
spanning en gevaar. De neef
van Madam loopt juist in meisjeskleren rond om te voorkomen
dat hij door de piraten overboord
wordt gesmeten. En voor puur
plezier houden
de piraten een
mannenveiling. Kapitein
Jennings van
de Kayla May
heeft intussen
zijn handen vol
om de orde te
bewaren
en
Captain Bree te
weerstaan. Dan
komt de stuurhut-jongen terug, hij blijkt
een onaangename verrassing voor de piraten
in petto te hebben. De regie is in
handen van Marja Lindhout, Olaf
Windey tekent voor de muzikale leiding en Patty Boeske zorgt
voor wervelende choreografie.
Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789.

Hey, hey, we’re The Beatles

Polderlicht exposeert
in Stadsschouwburg
Velsen - ‘Blackbird’, ‘Lucy In
The Sky’, ’With Diamonds’, ‘Helter Skelter’, ‘Back In The USSR’,
wie kent ze niet? Liedjes van
The Beatles spreken nog steeds
tot ieders verbeelding. Fotokring
Polderlicht uit Velserbroek is er
weer in geslaagd een prachtige expositie in te richten van eigen interpretaties van nummers
van John, Paul, George en Ringo.
In de vertrouwde omgeving van
de Stadsschouwburg Velsen zijn
ze de komende maanden te bewonderen.
De expositie van Fotokring Polderlicht valt samen met het optreden van de Liverpoolse band

‘Cavern Beatles’ op zaterdag 28
maart om 20.15 uur. Deze groep
wordt ook wel ‘de perfecte Beatles-imitatie’ genoemd. Dat wordt
dus dubbel genieten van de
‘swinging sixties’ in beeld én geluid.
De expositie ‘The Beatles’ is
het resultaat van een eigen fotocompetitie. De leden van Fotokring Polderlicht hebben hiermee blijk gegeven van hun grenzenloze creativiteit. Wie de competitie heeft gewonnen? Ga kijken en beoordeel zelf! De expositie is tot eind april te zien in de
Stadsschouwburg Velsen aan de
Groeneweg 71 in IJmuiden.
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Viool volop verkrijgbaar

MKB: ‘Maak
gebruik van
garantieregelingen’
Regio - MKB-IJmond en MKBVelsen hebben begin februari het
meldpunt kredietverschaffing ingesteld waar ondernemers zich
kunnen melden met hun positieve dan wel negatieve ervaringen
op het gebied van kredietverschaffing bij de bankinstellingen
in de IJmond. Minister Van der
Hoeven en de landelijke banken
hebben vandaag, vrijdag 6 maart
2009, met elkaar gesproken over
de kredietverlening aan bedrijven. Gezonde bedrijven moeten
in staat blijven om investeringen
te financieren. Daarbij is ook gesproken over mogelijke specifieke problemen die gepaard gaan
met investeringen in duurzame
energie. De minister heeft de
banken uitgenodigd om gebruik
te maken van de 2,4 miljard euro aan garantieregelingen van
EZ. Het gaat dan om onder andere de regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de
garantieregeling voor het mkb
(BBMKB). De banken hebben
de intentie uitgesproken waar
nodig gebruik te maken van de
garantieregelingen.
De regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering’, die op 6
maart is gepubliceerd, is bedoeld voor kredieten tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming. De totale beschikbare
garantie is 1,5 miljard euro. Aangezien de overheid voor 50 procent garant staat, kan er dus in
totaal voor 3 miljard aan kredieten worden verleend. Deze regeling heeft een looptijd van (voorlopig) een jaar.
Naast de ‘Garantie Ondernemingsfinanciering’ is er ook nog
de garantieregeling voor het mkb
(BBMKB).
Deze regeling was in oktober
2008 de eerste maatregel die
minister Van der Hoeven heeft
getroffen voor starters en het
midden- en kleinbedrijf tot 250
werknemers. Ongeveer 800 keer
is hiervan nu gebruik gemaakt
(waarvan 127 keer op basis van
de ‘nieuwe’ criteria). Het beschikbare budget is 745 miljoen
euro.
Naast de bovengenoemde regelingen biedt EZ ook nog de
Groeifaciliteit aan. Dit is een garantieregeling voor financiers die
risicokapitaal verstrekken aan
bedrijven uit het mkb. Daarbij
kan het zowel gaan om aandelen
verstrekt door participatiemaatschappijen als om achtergestelde leningen verstrekt door banken. Hiervoor is 119 miljoen euro
beschikbaar.
MKB-IJmond vraagt de regionale bankinstellingen die (nog)
geen gebruik maken van de genoemde garantieregelingen om
ook actief gebruik te maken van
deze regelingen om het bedrijfsleven in de IJmond te stimuleren.

Uitvaartfilm nu online
Regio - Een voorlichtingsfilm
over uitvaarten: dat zie je niet
elke dag. Uitvaartverzorging
IJmond heeft een unieke film
gemaakt waarin een aantal belangrijke onderwerpen rond de
uitvaart wordt behandeld. Vanaf vandaag is deze film te zien
op de website van Uitvaartverzorging IJmond: www.ijmonduitvaart.nl.
Men wordt meegenomen naar
de bespreking van een uitvaart,
en krijgt voorlichting over de mogelijkheden van een opbaring in
het eigen woonhuis van de overledene en er wordt verteld over
de manier waarop een uitvaart
een persoonlijke uitvaart wordt.
Ook is er een stukje van een nazorggesprek te zien. Als een van
de weinige uitvaartorganisaties
biedt Uitvaartverzorging IJmond
aan alle cliënten na de uitvaart
een nazorggesprek aan. Tot slot
wordt aandacht besteed aan het
belang van het Keurmerk Uitvaartzorg. De organisaties die dit
keurmerk mogen voeren, worden elk jaar kritisch getoetst op
een groot aantal aspecten. Op

die manier worden de kwaliteit
en de betrouwbaarheid van hun
diensten scherp in de gaten gehouden.
Uitvaartverzorging IJmond heeft
deze film gemaakt met behulp
van een groot aantal eigen medewerkers. Er komen geen professionele acteurs aan te pas.
Daardoor is het geen ‘gladde
commercial’ geworden maar een
informatieve film die betrokkenheid en authenticiteit uitstraalt.
De vernieuwde website biedt
trouwens nog meer interessante
informatie. Zo kan men, door het
invullen van een aantal vragen,
een goede eerste indruk krijgen
van de kosten van een uitvaart.
Ook is het mogelijk om de eigen
wensen ten aanzien van de uitvaart, via de website, vast te leggen. Op deze manier wil Uitvaartverzorging IJmond een bijdrage leveren aan meer openheid en kennis over het verzorgen van uitvaarten. ,,Want daaraan ontbreekt het nog wel eens”,
aldus Anneke Schoorl, een van
de bekende uitvaartverzorgsters
in het IJmondgebied.

Santpoort-Noord - Bakken vol
violen om zo mee te nemen. Zes
violen in handige draagtray met
GroenRijk draagband. Zo uit de
bak in de tuin, in potten en bakken, op het terras, het balkon of
de in de volle grond. Is het even
erg koud, dan laten ze alleen hun
kopjes kort hangen, maar meteen daarna bloeien ze weer net
zo geweldig door. Eigenlijk hoeven we er niet veel over te vertellen, want de vrolijke violen kent
iedereen en van GroenRijk mag
je de beste kwaliteit verwachten,
door en door gezonde planten in
allerlei kleuren. Dus combineer
maar raak of houd het bij je lievelingskleur.
De meeste violen worden tegenwoordig ingedeeld bij de Viola Wittrockiana Groep. Dat zeg
je waarschijnlijk niets, behalve
dat het eigenlijk een groep violen is waarvan door de talloze
kruisingen die hebben plaatsgevonden, niemand meer weet
hoe het met de afstamming zit.
De kwekers hebben heel wat
(kruis)bestoven! En dat is al honderden jaren aan de gang. Nederlanders liepen daarin voorop. Violen zijn eeuwenlang bijna de nationale bloem geweest
(op de tulp na). Een van de vroege voorvaderen van de huidige
violen die nu bij GroenRijk worden aangeboden, is het driekleurige, wilde viooltje (Viola tricolor)
dat ook nu nog graag in akker-

randen en dergelijke zijn prachtige bloemen toont. De bloemen
van dit viooltje kunnen heel variabel zijn.
Tegenwoordig komt er weer wat
meer belangstelling voor de reuzen onder de violen. We hebben
net de tijd achter ons dat juist
mini violen het meest in trek waren. De maten zitten nu vooral ongeveer in het midden. De
planten worden meestal uitsluitend op kleur aangeboden, want
daar kies je uit. Aparte rasnamen
worden weinig vermeld, maar ze
zijn er wel degelijk. Veel bekender zijn de series waartoe ze behoren en die planten met verschillende bloemkleuren, maar
verder dezelfde kenmerken omvatten. Dat kunnen kenmerken
zoals vroege of juist latere bloei
zijn, de bloem- of bladgrootte en
andere eigenschappen.
Maar omdat je bloeiende planten koopt, heb je die uitleg allemaal niet nodig. De violen
die GroenRijk verkoopt, zijn zogenaamde F1-hybriden. Dat is
geen speciaal ras, maar de planten zijn het resultaat van een bijzondere selectieprocedure door
de kwekers. Hierdoor hebben de
planten allemaal dezelfde eigenschappen. Violen doen het prima in voedzame (pot)grond in
de zon of lichte schaduw. In verse potgrond zit voldoende mest
voor de eerste zes weken. Zie
ook www.groenrijk.nl.

Ris blijft in de race!
IJmuiden - Juwelier Ris heeft
beslag weten te leggen op twee
kaarten van TW Steel voor de
race IJmuiden-Dakar. Een horloge van TW Steel is vaak al
van grote afstand herkenbaar.
Met het flinke formaat, de stoere uitstraling en de geheel eigen
vormgeving onderscheidt TW
Steel zich duidelijk van de rest.
Het eigen gezicht van TW Steel
wordt in eerste instantie bepaald
door de forse afmetingen van de
horloges. Met de grote afmeting
haakt TW Steel bovendien in bij
de heersende modetrends. Voor
TW Steel is het grote formaat
echter meer dan een hype. Het
vormt een belangrijk onderdeel
van de eigen identiteit. Juwelier
Ris is er trots op dat ze een uitgebreide collectie horloges kan
laten zien in de winkel.
En dit vooral in de komende twee
weken! TW steel is sponsor van
Dakarsport en Juwelier Ris mag
als enige TW Steel-dealer twee
kaarten verloten voor het spectaculaire evenement IJmuidenDakar op zaterdag 28 maart aan-

staande op het strand van IJmuiden. Dakarsport.com organiseert deze race samen met Ginaf Rallypower voor de tweede
maal. Op een speciaal aangelegd strandcircuit zullen de twee
grootste Nederlandse teams, net
terug van Dakar 2009, hun kunsten vertonen. Van de coureurs
van Dakarsport.com zullen Tim
en Tom Coronel, Bob ten Harkel, Jurgen van den Goorbergh
en Alex Brusselers aanwezig zijn
om demonstraties te verzorgen.
De teams zullen uiteraard worden bijgestaan door hun assistentie-teamleden en voertuigen.
Het strand van IJmuiden aan Zee
zal zo gevuld worden met zo’n
tien Ginaf Trucks, drie Bowlers
Nemesis en meer dan tien assistentie voertuigen. Juwelier Ris
verloot twee kaarten voor dit geweldige evenement onder iedereen die vóór 26 maart een TW
Steel koopt in de winkel aan het
Marktplein. Dus als u toch al van
plan was een nieuw horloge aan
te schaffen. Waarom dan niet
nu? Zie ook www.risjuwelier.nl.

CarXpert Evert Groen:
alles voor Daihatsu
Santpoort-Zuid - Daihatsu rijders kunnen met hun Daihatsu
gerust terecht bij CarXpert Evert
Groen. Voor service, onderhoud,
reparaties en garantie staan zij
in hun moderne werkplaats met
de nodige Daihatsu apparatuur,
ervaring en een gezellig uurtarief
voor elke Daihatsu klaar.
CarXpert Evert Groen heeft ervaring met Daihatsu sinds 1983 en
heeft zich gespecialiseerd in het
onderhoud en reparatie van alle
merken auto’s.
Door de jarenlange expertise op
het gebied van alle merken auto’s kan men erop vertrouwen

dat het onderhoud of de reparatie van de auto op een vakkundige wijze wordt uitgevoerd. Zij
verzorgen de APK-keuringen,
inclusief eventuele roetmeting,
met de eigen APK-keurmeester.
Ook schade en ruitreparatie behoren tot de specialiteiten van
CarXpert Evert Groen.
Door het lidmaatschap bij de
Bovag is men bovendien altijd
verzekerd van een gegarandeerde reparatie van de auto.
CarXpert Evert Groen is gevestigd aan Bloemendaalsestraatweg 91-A in Santpoort-Zuid, telefoonnummer 023-5398005.
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Expositie in
Witte Theater

Peuters ‘t Piraatje
krijgen piratenboot

IJmuiden - Ira Hirania Hindira is
geboren in Bandung City, West
Java Indonesië. Zij is huisvrouw
en moeder van twee jongens. Ira
begon te schilderen toen ze nog
op junior high school zat en ze
bleef dat doen tijdens haar universitaire opleiding. Schilderijen werden verkocht via de lokale
supermarkt. Ira’s stijl van schilderen is abstract expressionistisch. Ze heeft een aantal schilderijen mee gegeven aan een
collega van haar man om deze in het Witte Theater te exposeren. De tentoonstelling is van
dinsdag tot en met vrijdag van
12.00 tot 17.00 uur te zien en tijdens voorstellingen.

IJmuiden - Het was een grote verrassing voor de peuters van peuterspeelzaal ‘t Piraatje toen ze maandag binnen kwamen. In de
speelhal stond een groot ding verstopt onder een kleed. Wat zou
er onder zitten? Er werd van alles geraden: ‘een huis, een auto, een
tent, een krokodil’. Gelukkig had één van de kinderen een toverstokje mee en met z’n allen toverden ze een prachtige boot te voorschijn! Nooit geweten dat er zoveel kleine kinderen in één speelgoedboot passen. Even later sprongen er toch maar een paar matrozen van boord om even een rondje te gaan fietsen en op de glijbaan te gaan glijden. De echte zeerotten hielden vol en voeren weg,
op zoek naar een schat.
IJmuiden – Zaterdag 14 maart is
er een bijzonder optreden in het
Witte Theater, aanvang 20.30 uur.
De trekharmonicaspeler Didier
Laloy is niet meer weg te denken uit het spectrum van de Belgische traditionele muziek. Bekend is zijn optreden met Urban
Velserbroek - Basisschool De CITO score? De score van CI- Trad tijdens het Eurovisie songHoeksteen ontving afgelopen TO liggen altijd tussen 500 en festival van 2003. Didier jongweek, net als alle andere scho- 550. Hierbij is 550 het maximale leert met Ierse, Zweedse, Joodse
len, de resultaten van de CITO wat kan worden gehaald. Wan- of Griekse muziek. Zowel lyrisch
eindtoets. Dat is ieder jaar weer neer een kind 532 scoort krijgt als swingend, zowel ingetogen
een spannend moment. Deze dit kind een VMBO tl advies, de als dynamisch en altijd subtiel,
score geeft namelijk goed weer vroegere MAVO. Om een HAVO perfect tot in de fijnste details.
wat het behaalde eindniveau van advies te krijgen is een score van Na jaren van samenwerking met
de school is. Voor de inspectie 540 nodig. Bij 545 of hoger gaat andere groepen, ontplooit Didier
van het onderwijs is deze score het kind naar het VWO.
zich nu in zijn eigen composities,
ook een belangrijke indicatie.
Het landelijk gemiddelde ligt dit met een geheel eigen stijl én met
Op De Hoeksteen is de gemid- jaar op 535,5. De score van De zijn eigen groep S-tres.
delde CITO score dit jaar 542,4. Hoeksteen ligt hier met 542,4 ver
Dit betekent dat de gemiddel- boven. Deze hoge score is voor
de verwijzing op De Hoeksteen De Hoeksteen geen toevalstrefHAVO/VWO is. Een bijzonder fer. De afgelopen jaren lag het
goede prestatie van de leer- gemiddelde verwijzingsniveau al
lingen uit de groep van mees- op HAVO advies. Een standaard
ter Matthijs. De kinderen en de waar de school al zeer trots op
meester waren dan ook erg blij was. Natuurlijk is deze score het
met deze score. Natuurlijk illu- resultaat van goed onderwijs, IJmuiden - In samenwerking
streert dit ook het goede onder- maar het applaus gaat vooral uit met de ABN-AMRO geeft Bibliwijsaanbod op basisschool De naar alle leerlingen van groep 8. otheek Velsen een workshop InHoeksteen.
Zij hebben deze grootse presta- ternetbankieren. Wat is internetMaar hoe zit het nou met die tie verricht.
bankieren? Is het wel veilig en
hoe werkt het eigenlijk? Op al
deze vragen wordt in de workshop antwoord gegeven en gaat
men zelf oefenen. De workshop
wordt gehouden op woensdag
15 april van 09.00 tot 11.30 uur
in de Centrale bibliotheek van
Velserbroek - Wilt u ook kun- ken. De cursus wordt gegeven IJmuiden. Donderdag 23 april
nen mailen met uw vrienden en op donderdagmiddag van 14.00 van 13.30 tot 16.00 uur in de bifamilie? Of op het internet kun- tot 15.50 uur in de bibliotheek bliotheek in de Velserbroek. Opnen ‘surfen’ voor informatie?
in Velserbroek. Opgeven via te- geven via telefoon 0255-525353
Na groot succes in de centra- lefoonnummer 0255-525353 of of bij de servicebalie van bibliole bibliotheek wordt deze cursus langskomen bij de serviceba- theek Velserbroek, Maanbastion
nu ook aangeboden in de bibli- lie van bibliotheek Velserbroek, 476 in Velserbroek of de Centrale
otheek van Velserbroek. In twee Maanbastion 476 in Velserbroek Bibliotheek in IJmuiden, Dudokbijeenkomsten leert men om- of bij de Centrale Bibliotheek plein 16 in IJmuiden, of via www.
gaan met internet en kan men in IJmuiden, Dudokplein 16. Zie bibliotheekvelsen.nl. Zie ook
een eigen e-mail account ma- ook www.bibliotheekvelsen.nl.
www.bibliotheekvelsen.nl.

Trekharmonica
in Witte Theater

Hoge CITO-score
op De Hoeksteen

Workshop
Internetbankieren

Internetcursus in
bibliotheek Velserbroek

Zweten op de Klipper
IJmuiden - Groep 5 van de Klipper in Zeewijk is gestart met het
project Beter (Zw)eten in samenwerking met de GGD. Beter (Zw)eten gaat over gezonde
voeding en bewegen. Alle kinderen zijn gewogen door de GGD,
er worden lessen over gezonde
voeding gegeven door de leerkracht en een diëtiste, waarbij
vooral aandacht is voor gevarieerd, lekker en tegelijk gezond
eten. Afgelopen woensdag had
de GGD een heerlijk ontbijt geregeld voor de kinderen, omdat
je nu eenmaal beter presteert als
je ’s morgens ontbijt.
In de klas hebben de kinderen

een heuse fitnesshoek gecreëerd met onder andere een step
en een hometrainer. De komende week wordt er een sportclinic gegeven; zij gaan naar ABC
sport van Jos Kops voor judoles. En om de hele groep tegelijk
in beweging te krijgen gaan zij
naar een streetdanceles waarbij
ze een streetdance instuderen.
Om gezond eten en bewegen
van groep 5 ook bij de ouders
onder de aandacht te brengen
wordt het geheel afgesloten met
de opvoering van de streetdance
voor de ouders. Zo blijkt dat gezond eten lekker is en dat bewegen gewoon leuk is.

Polderjam in Velserbroek
Velserbroek - Iedere muzikant
of belangstellende uit Velserbroek en omstreken heeft zondag 15 maart weer een geldige
reden om naar het buurthuis de
Veste te komen.
Deze zondag staat de kantine
van het Polderhuis vanaf 15.30
uur weer in het teken van de
jamsessies. Op het podium staat
klaar een backline met twee gitaarversterkers, een basversterker, een drumstel en een zangmicrofoon. Het enige wat het podium nog nodig heeft, is het muzikale publiek. Pak dus je gitaar,
plug hem in en improviseer, probeer met je bandje nieuwe nummers uit of speel lekker relaxed
met (on)bekenden je favoriete
muziek. Met de jamsessies wil

de organisatie een podium bieden aan het vele talent dat in de
regio rondloopt. Volgens de organisatie krijgen talenten te weinig mogelijkheden om zich te laten horen en zien aan een publiek.
De sfeer was tijdens de derde
jamsessie die gehouden werd op
8 februari ook weer heel gemoedelijk, en zo bleek dat het polderhuis zich perfect leent voor
de creatieve jamsessies. Gewoon
een biertje pakken en genieten
van de muziek op 15 maart kan
natuurlijk ook.
Polderjam is er weer op 15 maart
aanstaande. Opgeven via de site www.buurthuis-de-veste.nl of
telefonisch 023-5388830 of via
Tim Kors, telefoon 06-49944923.
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Kleding- en speelgoedbeurs bij De Ark
Velserbroek - Vrijdag 20 maart
houdt De Ark aan de Platbodem
201 in Velserbroek haar welbekende kleding- en speelgoedbeurs. De beurs wordt gehouden van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Dit keer gaat het om voorjaaren zomerkleding vanaf maat 104
(geen rompertjes, boxpakjes
of babyartikelen). Ook kunnen
boeken, cd’s, dvd’s, videobanden

Workshops
op Zorgvrij

en dergelijke ingebracht worden.
Fietsjes, driewielers en fietszitjes
zijn ook van harte welkom.
Vanaf 5 maart kan men via Herma Hoppenbrouwer, telefoon
023-5395981 of Monique Kortekaas, telefoon 023-5396619 een
nummer verkrijgen om kleding
en/of speelgoed in te brengen.
Van de opbrengst is 70 procent
voor de inbrenger.

Jaarvergadering
Dorpsraad Driehuis
Driehuis - De jaarvergadering
van Stichting Dorpsraad Driehuis zal dit jaar plaats vinden op
woensdag 25 maart in Huis ter
Hagen, Lodewijk van Deijsellaan
254 in Driehuis. Aanvang 20.30
uur, zaal open 20.00 uur.
De agenda zal ongeveer een
week voor de vergadering in de
Dorpskrant gepubliceerd worden en zal te zijner tijd ook te
vinden zijn op www.dorpsraaddriehuis.nl.
Aandacht zal geschonken worden aan het feit dat de Dorpsraad dit jaar 30 jaar bestaat.
De bestuursleden Marga Beskers, Rob Waage en Albert Jan
Baerveldt zijn statutair aftre-

dend. Marga en Rob stellen zich
herkiesbaar. Albert Jan Baerveldt
stelt zich niet herkiesbaar.
Vier enthousiaste en jonge Driehuizenaren willen het bestuur
komen versterken.
Het zijn Karen Bouwhuis, Dik
Hoekstra, Jos Veenstra en Michiel Bom. Het bestuur komt
daarmee op het statutaire maximum van 9 personen.
Tegenkandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor een
plaats in het bestuur kunnen
dat doen tot uiterlijk woensdag
18 maart. Voor inlichtingen betreffende de te volgen procedure kan men zich tot het dagelijks
bestuur wenden.

The line up Comedy
Explosion is bekend
IJmuiden - Gewapend met
niets anders dan een microfoon
en hun messcherpe humor zorgen de gehaaide stand-uppers
van de Comedy Explosion voor
een explosie van hoogst actuele
grappen. Dat het Thalia Theater
een gewilde en geliefde plek is
voor standuppers
bewijst de indrukwekkende lijst van
comedians die op
dinsdag 17 maart
(20.30 uur) zullen
optreden in het
meest knusse comedy theater van
Nederland. Naast
de van Yorin bekende Tom Rhodes, zullen onder
andere
Comedy Award- winnaar Michael van
Peel en de winnaar van het Gronings Studenten Cabaret Festival, Ronald Smink te zien zijn.
Gevestigde namen, aanstormend
talent en echte comedyhelden
In vijftien jaar is de Comedy Explosion uitgegroeid tot hét comedycollectief van Nederland,
met gevestigde namen, aanstormend talent en echte comedyhelden. In wisselende samenstelling tourt de A-selectie van
de Comedy Explosion door het
land. In eerdere edities wisten
grote comedynamen als Claudia

de Breij, Javier Guzman, Kristel
Zweers en nieuw talent als Rory de Groot en Samba Schutte
de weg naar het grote publiek te
vinden. Inmiddels staat een klein
leger nieuwe fenomenen te trappelen om de fakkel van de doorgebroken comedykrakers over
te nemen. In
het Thalia Theater zijn naast
Tom Rhodes,
Michael
van
Peel en Ronald Smink ook
Adam Fields en
Roel C. Verburg
te zien.
Toegang 19,25,
inclusief pauzedrankje en
garderobe. Locatie: Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden. Informatie
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Kopstoot
IJmuiden - Politieagenten hielden zondag omstreeks 02.10 uur
op de Kennemerlaan een 30-jarige IJmuidenaar aan. Hij wordt
ervan verdacht in een horecagelegenheid een 25-jarige plaatsgenoot een kopstoot te hebben
gegeven. De verdachte is voor
nader onderzoek ingesloten.

Het Nationale Toneel
brengt ‘Romeo en Julia’
Velsen - Regisseur Johan Doesburg zette vorig seizoen de
schouwburgen in vuur en vlam
met ‘Les Liaisons Dangereuses’.
Nu zal de liefde en dood van de
twee jonge geliefden uit Verona geen toneelkijker op donderdag 19 maart (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen onberoerd laten. Johan Doesburg
houdt in zijn regie van ‘Romeo
en Julia’ het mysterie van de onvoorwaardelijke liefde tegen het
licht. Hij regisseert met ‘Romeo
en Julia’, zijn achtste Shakespeare, een jonge energieke cast
met Marwan Kenzari en Sophie van Winden als het populaire liefdesduo. Naast hen zijn onder andere Jochem ten Haaf (die
triomfen vierde op het Londense West End en op Broadway als
Vincent van Gogh en nu te zien
is in ‘Vuurzee’) en Jeroen Spitzenberger (‘Alles is Liefde’, ’Eline
Vere’ en later dit jaar te zien in de
nieuwe VPRO-serie ‘Sorry Minister’) te zien.
Romeo en Julia, misschien wel
Shakespeares bekendste en populairste stuk speelt zich af in
Verona op een snikhete zomer-

se dag. De Montagues en de
Capulets, twee vooraanstaande
clans uit de stad, komen elkaar
tegen op het plein en krijgen ruzie. Zoals altijd eigenlijk, want
tussen hen bestaat een eeuwenoude vete, al weet niemand nog
waarom.
De kinderen van de rivalen, Romeo en Julia, proberen zich niet
mee te laten sleuren in deze
strijd en worden verliefd op elkaar. Maar dan wordt Romeo’s
beste vriend vermoord door Julia’s neef. Romeo doodt hem en
wordt verbannen. Op aandringen van haar vader moet Julia
met een andere man trouwen,
maar ze weigert en vlucht naar
broeder Lorenzo. Lorenzo verzint
als list de schijndood van Julia.
De rest is geschiedenis. Voorafgaand aan de voorstelling wordt
er om 19.15 uur een gratis voorbeschouwing gehouden voor de
bezoekers.
Prijs: 24,75, 23,75, 22,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2 euro korting. Meer
informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Samenwerking tussen
bibliotheek en coach
Velsen - Er lopen veel mensen
rond die werkeloos dreigen te
raken of denken aan een andere baan. Praten met een onafhankelijke coach maakt dat je
een betere en bewuste keuze
kunt maken. Een coach neemt je
kernkwaliteiten en uitdagingen,
maar ook je valkuilen samen met
jou onder de loep. Heb je meer
opleiding nodig? Waar ga je die
zoeken en hoe solliciteer je daarna. Allemaal vragen waar een
coach je bij kan helpen.
WerkZat is een initiatief van de
landelijke bibliotheken om men-

sen die werkeloos dreigen te raken of van baan willen veranderen te helpen met het vinden van
nieuwe ontplooiingsmogelijkheden.
Bibliotheek Velsen doet mee aan
dit initiatief. Om de week is Elly Stembert, een onafhankelijke
coach, in de bibliotheek aanwezig. Een gesprek met haar hebben? Dan kan dit op 6 maart, 20
maart en 3 april. Inschrijven voor
een gratis intakegesprek bij de
informatiebalie boven in de centrale bibliotheek in IJmuiden. Zie
ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Vanaf april starten weer de veelgevraagde en
gezellige workshops op boerderij Zorgvrij. Elke workshop start
om 10.30 uur met een kop koffie
naar keuze en de huisgemaakte
Apfelstrudel met of zonder echte slagroom. Om 11.00 uur start
de workshop. Om 12.30 uur is
de lunch bestaande uit een boerenboterham naar keuze of een
boerenmeisjessalade met geitenkaas, pijnboompitten, honing en stukjes frisse appel met
een beker melk of karnemelk.
Om 13.00 uur is er een rondleiding op en om het erf van de
boerderij, waarna om 13.30 uur
de workshop wordt vervolgd tot
15.00 uur. Inschrijven kan via info@onderdeplatanen.nl of 0235396059. De volgende workshops staan op het programma: Paasworkshop, een mooi
stuk voor op de paastafel of in
de tuin met natuurlijke materialen. Data: donderdag 2 en 9 april.
Voorjaarsworkshop: Een ‘flat’ van
roodstenen potten gevuld met
bolletjes en vogeltjes. Data: donderdag 7 en 14 mei. Zomerworkshop: een prachtige hanging
basket met boerenplantjes. Data: donderdag 4 en 11 juni.

Actie bij
Hobbyhuis Z

IJmuiden - In navolging op de
succesvolle actie tijdens de vrijwilligersmanifestatie van afgelopen donderdag in de Technische School gaat voor de maand
maart de volgende actie bij het
Hobbyhuis van A tot Z van start.
Elke inwoner van de regio Kennemerland die zich aanmeldt
voor een van de activiteiten die
bij het Hobbyhuis van A tot Z
worden gegeven krijgt de tweede maand gratis, voor de computercursussen geldt een korting van 10 procent op het totale
cursuspakket.
Nieuw te starten activiteiten die
men graag onder de aandacht
wil brengen is het: Stempelen en Scrapbook maken op de
dinsdag, onder begeleiding van
een docente waarbij de mogelijkheid bestaat tot rouwverwerking. Geïnteresseerden kunnen
inlichtingen inwinnen bij docent
Margriet Alles, telefoonnummer
0255-517954.
Het Hobbyhuis wil mensen die
even niet lekker in hun vel zitten, maar toch wel hun sociale ontmoetingen willen behouden, de gelegenheid geven om
zomaar binnen te lopen, andere
lotgenoten te ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.
De inloopmiddag start bij voldoende interesse op de dinsdagmiddag. Klaverjassen en sjoelen
(op erkende geijkte sjoelbakken)
op de vrijdagmiddag.
Geïnteresseerden in een van de
activiteiten mevrouw C. Nupoort,
telefoon 06-12650716.
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Turnsters naar finale

Strawberries
speelt gelijk
Driehuis - De dames van Strawberries hebben zondagmiddag
met 1-1 gelijk gespeeld tegen
het Amsterdamse Xenios. Het
team van coach Simon de Hoog
verliet door dit gelijkspel de laatste plaats. Strawberries mocht
afslaan en opende al in de tweede minuut van de wedstrijd de
score. Middels een strafcornervariant scoorde Madelon Wientjes na een fraaie combinatie
op assist van Sanne Fuijkschot.
Vervolgens nam Xenios het initiatief en in de twaalfde minuut
maakte het via een velddoelpunt
1-1. Halverwege de eerste helft
mocht Strawberies twee keer
achter elkaar proberen te scoren vanuit een strafcorner, het
kwam daarin echter niet tot een
doelpunt. Daarna brak een fase aan met diverse kansen voor
Xenios maar het Amsterdamse
team was niet in staat de defensie van Strawberries te passeren.
In de eindfase van de eerste helft
zag Strawberriesspits Sandra van
Wetering haar inzet helaas op de
lat belanden en werd er nog een
strafcorner van Madelon Wientjes gered. Ruststand was derhalve 1-1. De tweede helft speelde het bezoekende Xenios dominant en werd Strawberries voornamelijk gedwongen tot verdedigen. Strawberries overleefde
in de wedstrijd tegen Xenios in
totaal zeven strafcorners en had
het gelijke spel mede te danken
aan de sterk spelende doelverdedigster Lobke Vogt. (WB)

BC Velsen
presteert goed
Velsen - Het weekend van 7
en 8 maart vond het negentiende Scagha toernooi in Schagen plaats. BC Velsen ging met
9 man richting Schagen om aan
het toernooi te beginnen. De tegenstand was hoog voor de leden van BC Velsen, maar ondanks dat wist Mandy de Boer
zich te plaatsen voor de halve
finale dames single waar ze na
een spannende wedstrijd verloor. Ook wisten Michael Zuidweg en Inge Dekker zich te kwalificeren voor de halve finale gemengd dubbel, maar ook dit
werd met 3 sets gewonnen door
de tegenpartij. Mandy de Boer
en Inge Dekker wisten wel samen de finale te bereiken, wonnen deze met 21-10 en 21-10 en
gingen met de 1e prijs weer terug naar IJmuiden. Het was voor
een geslaagd toernooi met een
uitstekende organisatie.

Geluidsoverlast
IJmuiden - Dinsdag omstreeks
21.20 uur heeft de politie wegens
geluidsoverlast in de De Ruyterstaat de geluidsapparatuur van
een 82-jarige bewoner in beslag
genomen. Omwonenden hadden
geklaag.

Kijk Uit 3 in de lift
IJmuiden - De wedstrijden in de
interne competitie en de thuiswedstrijd van Kijk Uit 3 tegen Excelsior 3 uit Heemskerk zorgden
voor een drukke en geanimeerde
schaakavond in het Jan Ligthartgebouw aan de Eksterlaan.
Linda de Groot won wederom
vanavond haar partij, nu tegen
Johan van Velthuijsen. Met een
verraderlijke paardvork op d7,
gevolgd door schaakmat en Johan ging zonder een punt naar
huis. Andries Kouthoofd gaf zeer
goed partij tegen Peter Groeneweg maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Het
feit dat hij lang tegenstand kon
bieden maakte Andries optimistisch over de vorderingen van
zijn schaakkunst. In de partij van
Guido de Waal tegen Kees Giesberts ruilde Kees zijn dame voor
twee torens van Guido, die daar
wel raad mee wist en op eenvoudige wijze met behulp van dame
Kees mat zette. Een remise was
er voor Ozden Tuna tegen Jan
Jansen. Ozden was de aanvaller,
maar kon het niet afronden.
In de partij tussen Paul Koper en
Andries Visser zag Paul na een
zet of vijftien gedaan te heb-

ben, een pionnenaanval over het
hoofd, het kostte hem een stuk
en de partij. Zoon Ingmar Visser
verloor op de achttiende zet een
kwaliteit aan Peter Hamersma,
en spoedig daarna gaf Ingmar
op, wetende dat Peter dit voordeel niet meer uit handen zou
geven.
André Kunst en Sinclair Koelemij
maakten hun stand op de ranglijst waar door op makkelijke wijze van Dick Wijker respectievelijk Jan Geus te winnen.
Kijk Uit 3 tegen Excelsior 3 was
een zeer spannend gebeuren.
Wim Geels, Siebren Frolich en
Patrick de Koning pakten het
volle punt. Louw Post bood remise aan terwijl hij winstkansen
had, wat de spanning verhoogde. Dirk Geels en Peter Duin
hielden het terecht op remise en
René Koens en Sjef Rosier verloren hun partij wat resulteerde in
de stand 4½ tegen 3½ voor Kijk
Uit. Zowaar een mooie overwinning en een blik op de ranglijst
laat zien dat het derde team stevig op de derde plaats staat en
een tweede plaats tot de mogelijkheden behoort. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Veel leuke concerten in Caprera

Start kaartverkoop
Openluchttheater
Regio - De kaartverkoop van
het idyllische Openluchttheater
Caprera in Bloemendaal begint
op zaterdag 14 maart.
Op 12 mei aanstaande gaan de
poorten van het Openluchttheater weer open en begint het
nieuwe seizoen met de dansshow ‘Flames of the Dance’. Dit
jaar is er naast muziek meer aandacht voor het Nederlands Cabaret. De filmavond komt terug:
in augustus is er elke donderdagavond film.
Er zijn grote concerten van de
Buena Vista Social Club, Frank
Boeijen, Stef Bos, natuurlijk De
Dijk, het populaire Volendamse
trio de 3J’s, Motelwestcoast, (Syb
van de Kast en Mirjam van Twarres) Acda en de Munnik, George Clinton en Rob de Nijs die dit
jaar 50 jaar op de planken staat.

De zanger viert dat met zijn publiek tijdens een feestelijke jubileumtour, waarin hij heel wat
hoogtepunten uit zijn carrière
opnieuw de revue laat passeren.
Wereldmuziek komt van Nynke Laverman, Ana Moura, Carel Kraayenhof en de Haarlemse
band Nikitov.
Ook aan de kinderen is gedacht
met jeugdvoorstellingen, zoals
Nijntje en De Band Krijgt Kinderen.
Kaarten zijn te bestellen op
www.openluchttheaterbloemendaal.nl, aan de kassa van theater Caprera van woensdag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur en op dagen van voorstellingen van 10.00 tot 21.00 uur. Voor
meer informatie kunt u bellen
met de theaterkassa, telefoon
023-5250025.

Regio - Samantha Stolwijk en
Joyce Luijten hebben zich geplaatst voor de landelijke finale
turnen in divisie 4. Vorig weekend
turnden zij de zware kwalificatieweekend en deden dit met goed
resultaat. Joyce debuteerde dit
jaar bij de instappers. Vooral op
de onderdelen vloer, sprong en
brug turnde zij goed. Wanneer zij
haar balkprogramma goed traint
zijn er medaillekansen op de finale. Ook voor Samantha zijn er
medaillekansen bij de junioren.
Wederom kwam de vloeroefening van Samantha als beste uit
de strijd en werd beoordeeld met
een 8,933. Samantha is dit wedstrijdseizoen enorm vooruitgegaan en zal er alles aan doen om

een mooie finale te turnen.
Voor de districtkampioenschappen dit weekend, hadden een
viertal turnsters van TVS zich geplaatst. Charlotte Lunel turnde bij
de jeugdturnsters. Zij kwam net
te kort voor een podiumplaats.
Zusje Florence turnde bij de pupillen 2 een stabiele wedstrijd en
kreeg de bronzen plak. Instapper
Sterre Basjes kreeg ook een medaille omgehangen voor de vierde score in het eindklassement.
Anouk Hanssen verraste vriend
en vijand door de tweede plaatst
te behalen.
Een mooie opsteker voor deze dames die over twee weken
weer een belangrijke wedstrijd
moeten turnen.

Rabobank familietoernooi
Velsen - Op de laatste dag van
februari heeft Smashing Velsen
al jaren lang traditioneel het familie, vrienden en bedrijventoernooi gesponsord door de Rabobank. Van 16.00 uur tot 20.30 uur
waren de 20 teams in de weer,
strijdend om de eer en de prijzen. Middels spannende poulewedstrijden hadden de teams
zicht op de finaleronden. En
net als vorig jaar ging het team
(ge)rommel met de eerste plaats
aan de haal.
Heel veel teams bestonden uit
een allegaartje van spelers, van
competitie spelende heren 1
tot recreanten en van jeugd tot
mensen die nog nooit een volleybal hadden aangeraakt. Maar het
is een teamsport en dat was dan
ook goed te zien in de strijdlust
en de mooie reddingen. Met heel
wat smashes, blokken en mooie
set ups was het echt volleybalgenieten in de Zeewijkhal. De fi-

nale ging tussen het team van
vrienden (en spelers Smashing
Velsen dames 4 en heren 1) genaamd Gerommel tegen een mix
van heren 1 en dames 2 (en nog
wat andere) genaamd komt een
man bij de Bakker.
Nu zijn de namen al mooi en
leuk maar de finale was ook leuk
om te zien. Gerommel won uiteindelijk en ging ervandoor met
de taart en de medailles! Ook de
tweede werd beloond met een
taart. Derde werd het team Samengeraapt zooitje dat op punten won van het team Op ‘t lijntje.
Het was weer gezellig en vol met
leuk volleybal wat natuurlijk elke keer beter wordt met weer vele nieuwe gezichten, tot volgend
jaar bij het volgende Rabobank
Smashing Velsen familietoernooi! Kijk voor meer gegevens de
actuele website www.smashingvelsen.nl.

Gevaarlijk rijgedrag
IJmuiden - Op de Havenstraat
zagen surveillerende politieagenten woensdag omstreeks
20.30 uur op hoge snelheid een
auto voorbijrijden. Bij het volgen
van deze auto zagen de agenten tot twee keer toe dat in een
bocht een van de zijkanten van
het voertuig omhoog kwam. De
snelheden die de coureur behaalde lagen ruim boven de toe-

gestane snelheid. Op de Raafstraat kon de bestuurder aan de
kant worden gezet. De automobilist is een 20-jarige beginnende bestuurder uit IJmuiden. Hij
moest direct zijn rijbewijs inleveren. Bovendien krijgt hij vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag een
proces-verbaal. Zijn auto werd
in beslag genomen. Het voertuig
was niet verzekerd.
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Werkzaamheden Orionweg
Op maandag 9 maart 2009 is een
start gemaakt met de herinrichting
van de Orionweg in Zee- en Duinwijk.
De werkzaamheden zijn gestart
op twee verschillende locaties. Zo
is de rijbaan tot medio mei 2008
afgesloten tussen de Raafstraat en
de Adelaarstraat. Daarnaast is de
rijbaan ter hoogte van de 12-hoog ﬂat
tot september gestremd, inclusief de
aansluiting met de Bellatrixstraat.

Ruimtelijk Functioneel Kader Planetenweg
Op 10 maart 2009 heeft het college
het Ruimtelijk Functioneel Kader (rfk)
Planetenweg deﬁnitief vastgesteld. Dit
rfk bevat de ruimtelijke en functionele
uitgangspunten voor de sloop/
nieuwbouw van een blok woningen
aan de Planetenweg [huisnummers
278 t/m 336]. Ten opzichte van het
concept-rfk is het deﬁnitieve rfk op
een aantal onderdelen aangepast.
Het proces tot nu toe
Op 28 augustus 2008 heeft de
gemeenteraad het concept-rfk voor de
sloop/ nieuwbouw van dit blok besproken
in de raadscarrousel. Daarin hebben
enkele raadsleden de vraag gesteld
waarom de ruimtelijke kaderstelling
voor dit blok uitgaat van 3 lagen met
kap en waarom geen extra bouwlaag
toegevoegd kon worden zodat meer
woningen gerealiseerd kunnen worden
op deze locatie.
Daarnaast heeft het Woningbedrijf
Velsen een eerste uitwerking/studie laten
maken op basis van het concept-rfk
Planetenweg. Deze eerste uitwerking

voldoet op een aantal punten niet aan
het rfk, maar past wel binnen de ‘geest’
van de kaderstelling.

het vervangen van de riolering wordt
er in de Orionweg een zogenaamd
bergbezinkbassin gebouwd.
De Orionweg krijgt rode ﬁetsstroken
aan beide zijden van de weg.
Zo wordt op de weg een plek
gereserveerd voor ﬁetsers. Door het
aanbrengen van deze ﬁetsstroken
krijgen automobilisten het idee dat
de weg smaller is. De praktijk leert
dat hierdoor automobilisten minder
snel rijden. Het kruispunt RaafstraatHet project ‘Herinrichting Orionweg’
Orionweg krijgt twee grote brede
bestaat uit twee grote onderdelen
middenbermen in de Raafstraat.
namelijk het vernieuwen van de
Hierdoor wordt oversteken met de
riolering en het opnieuw inrichten van auto en op de ﬁets makkelijker en
de weg tussen de Dennekoplaan en
veiliger.
de Havenkade.
Meer informatie is te vinden op de
De riolering is aan vervanging toe en
website van gemeente Velsen,
wordt nu meteen meegenomen met
www.velsen.nl onder: “De gemeente /
het herinrichten van de straat.
Naast
Zeeen Duinwijk / Werk aan de weg”.
Tijdelijke
toegang
garages
Orionweg 70 t/m 116
Tijdelijke toegang garages
Orionweg 70 t/m 116

Aanpassen rfk Planetenweg
op onderdelen
Bovenstaande genoemde ontwikkelingen
geven aanleiding het concept-rfk op
onderdelen aan te passen. Belangrijk
in deze afweging is het feit dat de
aanpassingen blijven binnen de ‘geest’
of essentie van de kaderstelling, namelijk
3 bouwlagen met [ﬂauwe] kap en
aansluiting bij de rest van de wanden
langs de Planetenweg. De kenmerkende
ﬂauwe kap voor de blokken langs de
Planetenweg komt in dit aangepast
rfk beter tot zijn recht dan binnen het
concept-rfk mogelijk was.
Ook geeft het de mogelijkheid om ten
opzichte van het concept-rfk meer en
kwalitatief goede woningen te realiseren,
vooral in de kap.
Naast deze inhoudelijke argumenten
heeft de wens uit de raad om meer
woningen te realiseren een belangrijke
rol gespeeld.

Afsluiting van de rijb
werkzaamheden aan d
Afsluiting van
9 maart tot en met me
de rijbaan ten
behoeve van
werkzaamheden
aan de riolering
9 maart tot en
met medio mei
2009
Afsluiting van de rijb
Afsluiting van
bouw van het bergbez
de rijbaan ten
9 maart
behoeve van
de tot en met sep
bouw van het
bergbezinkbassin
9 maart tot en
met september
2009

Prijsuitreiking
John van Dijkfonds

Fotograaf: Ko van Leeuwen
Mara neemt de wisseltrofee met gepaste trots in ontvangst van
burgemeester Cammaert (voorzitter van de gemeenteraad)

Het John van Dijkfonds is in 2002 door
de gemeenteraad van Velsen ingesteld
ter herinnering aan John van Dijk. In
2007 heeft de gemeenteraad besloten
om de scholen te betrekken bij de
uitvoering van projecten van het John
van Dijkfonds. Aan de wedstrijd over
de toekomstige positie van Velsen in
de Metropoolregio Amsterdam hebben
drie van de zes scholen voor voortgezet
onderwijs intensief en met plezier
gewerkt.
De werkstukken zijn zaterdag 7 maart
in een feestelijke bijeenkomst in het

Stadhuis gepresenteerd aan de jury en
andere belangstellenden. De winnaar is
het werkstuk geworden: “Fijne Vakantie
in Velsen” van Mara Willems en Ilène
Baltus, gymnasium Felisenum 5C.
Het werkstuk voldoet aan alle criteria,
die de jury van te voren afgesproken
heeft. Het is actueel, het behelst een
lokaal thema, het is creativiteit en er
komt een diversiteit aan standpunten
in terug. Bovendien is het politiek
relevant -toerisme staat hoog op de
lokale politieke agenda- en daar konden
bonuspunten op verdiend worden.

Infopagina
12 maart 2009
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Electronische melding
defecte lichtmast
Defecte lichtmasten
U loopt of fietst ergens en bemerkt dat er
een lichtmast knippert of helemaal niet
brandt. voor het melden van zo’n defecte
lichtmast is er nu de mogelijkheid om
via internet een melding door te geven,
zodat zo snel mogelijk actie kan worden
ondernomen.

Bent u niet in de gelegenheid om een
electronische melding te doen, dan kunt
u het meldpunt Beheer openbare Ruimte
(BoR) ook telefonisch bereiken via tel.
0255-567575.

Hoe kunt u ons helpen?
Wilt u een defecte lichtmast electronisch
doorgeven, dan volgt u de volgende
stappen:
• Ga naar www.velsen.nl
• Klik rechts op de pagina, onder
Digitaal loket, op online meldpunt
BoR
• Klik “hier voor het electronisch
doorgeven” van uw melding
Belangrijke informatie
Bij het invullen van het electronisch
meldingsformulier zijn behalve de
verplichte velden, nog twee gegevens
erg belangrijk: uw eigen e-mailadres en
het nummer van de defecte lichtmast.
Dit nummer bevindt zich halverwege de
lichtmast.

WMO-raad op www.velsen.nl
velsen kent een Wmo-raad die,
gevraagd en ongevraagd, advies
geeft aan het college van B&W
over thema’s die een relatie hebben
met de wet maatschappelijke
ondersteuning. Deze Wmo-raad
bestaat uit vertegenwoordigers van
cliënten- en belangenorganisaties die
actief zijn in velsen.
Als u meer wilt weten over het reilen
en zeilen van de Wmo-raad kunt
u terecht op de website van de
gemeente: www.velsen.nl. onder het
kopje ‘Bestuur en organisatie’ staan

Asfaltering Langemaad
op woensdag 18 maart 2009 is de
langemaad in velserbroek de hele dag
afgesloten wegens het aanbrengen van
een asfaltdeklaag, onder voorbehoud
van de weersomstandigheden. De
langemaad is die dag afgesloten
inclusief de kruising met de Grote
Buitendijk. vanaf deze kruising wordt
gestart met de werkzaamheden in de

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 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

Vergunningen 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 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00-14.00 uur)

richting van de velserbroekse Dreef. De
zijstraten die uitkomen op de langemaad
zullen per fase worden afgesloten.
Aan de bewoners wordt gevraagd om
vanaf 06.00 uur geen auto’s meer te
plaatsen op de langemaad. Doorgaand
verkeer zal worden omgeleid via de
Kamp richting het winkelcentrum.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

de adviescommissies waaronder
de Wmo-raad. Hier vindt u onder
andere:
• Het Jaarverslag 2007
• Adviezen van de Wmo-raad
• notulen van de Wmo-raad
• Algemene informatie
Heeft u vragen of opmerkingen, dan
kunt u contact opnemen met:
Wmo-raad gemeente velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden
tel. 0255-548548
e-mail: wmo-raad@welzijnvelsen.nl

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 straatkolken,
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 - 11.00 uur
Trajecten naar werk:
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 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 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, 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.
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
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)
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AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail:
info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 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 mr. P.A.G. Cammaert
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), welzijn, 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

Over alle agendapunten kan worden ingesproken.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur
Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 23 februari 2009 en 5 maart 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Debatstukken, aansluitend besluitvorming
4R Nota Horecalocatiebeleid
Besluitvorming
5R Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing ISV-2
6R Acties economische crisis
7R Herstructurering havengebied IJmuiden
8R 1e wijziging gemeenschappelijke regeling VRK
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de
bibliotheek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden.
De sessies in de raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 23 februari 2009
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Vaststellen profielschets burgemeester Velsen 2009
- Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie
2009
- Benoemen leden van de Vertrouwenscommissie 2009

RAADSPLEIN 19 MAART 2009

De raad heeft in zijn vergadering van 5 maart 2009 een
besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Donderdag 19 maart 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

- Intern Controleplan WWB
- Verordening Wet Inburgering
- Benoeming wethouder in algemene besturen

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl. Ook kunt u de sessies zelf beluisteren
(circa een week na de vergadering) via
www.velsen.nl/audiodocs.

Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur

Algemene plaatselijke
verordening (APV)
Beleidskader burgerparticipatie

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

Armoedebeleid

BEKENDMAKING
Mandaat Milieudienst IJmond inzake de uitvoering
van de festiviteitenregeling (horeca)inrichtingen
APV
De Burgemeester en Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Velsen maken ingevolge artikel 3:42 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij/zij met
ingang van 13 maart 2009 onder voorwaarden mandaat
heeft/hebben verleend aan de secretaris-directeur van
de Milieudienst IJmond om namens hem/hen besluiten

te nemen en te ondertekenen ter uitvoering van de
artikelen 4.1.1 t/m 4.1.4 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Velsen (festiviteitenregeling
(horeca)inrichtingen).
Hij/zij heeft/hebben tevens bepaald dat de secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond kan besluiten
dat de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame
teamleiders eveneens bevoegd zijn eerdergenoemde
besluiten te nemen en te ondertekenen.
Dit mandaat gaat in op de dag na die van deze
bekendmaking.
Ter inzage
Dit mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage in een
mandaatregister op de afdeling Algemene Zaken,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Wijkeroogplantsoen ong.
170 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg van
een nieuwe wrakkenweg)
Georgebos (achter perceel 38-58)
2 esdoorns
Van den Bergh
4 acacia’s en
van Eysingaplantsoen
2 sierappels
(naast perceelnummer 97/102)
Velsertraverse ong.
44 essen,
28 eiken, 3 iepen
en 14 esdoorns
(bomen aan de zuidkant mogen worden gekapt vanwege
de verbreding van de Velsertraverse)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
10 maart 2009
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-35-2009 Ladderbeekstraat 73 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-36-2009 Ladderbeekstraat 79 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
BP-37-2009 J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
‘
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-37-2009 J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-38-2009 Diezestraat 15 te IJmuiden; het plaatsen
van een overkapping
BL-39-2009 Hogemaad 41 te Velserbroek; het plaatsen van een overkapping
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BL-39-2009
BL-40-2009
BL-41-2009

Hogemaad 41 te Velserbroek; het plaatsen van een overkapping
Sparrenstraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
Korteweid 8 te Velserbroek; het plaatsen
van een dakkapel (voorzijde)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau 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
19 maart 2009.
B1-2-2009
Tuindersstraat 83 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
B1-3-2009
Monnickendamkade ong. te IJmuiden;
het oprichten van havenkantoren
BL-33-2009 J. Paxtonstraat 43 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw (voorgevel)
BL-35-2009 Zeeweg 331 te IJmuiden; het oprichten
van een garage/berging
BL-36-2009 Jan Pieterszoon Coenstraat 117 te
IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)
BP-28-2009 Broekbergenlaan 31 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning (begane grond en 1e verdieping)
BP-32-2009 Kromhoutstraat 60 te IJmuiden; het
legaliseren van een gevelwijziging van
een kantoorgebouw
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

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-7-2009
Hofgeesterweg 79 te Velserbroek; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 13 maart t/m 23 april 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-

werking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 13 t/m
26 maart 2009 ter inzage.
PS-42-2008 H. Reptonstraat 15 te Velserbroek; verzoek starten kleinschalige kinderopvang
vanuit huis
PS-3-2009
L. Springerstraat 18 te Velserbroek; verzoek ontheffing bestemmingsplan t.b.v.
het realiseren van een (honden)trimsalon aan huis
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-21-2009 Hagelingerweg 299 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-26-2009 Zwaanstraat 7 te IJmuiden; het plaatsen
van een erker (voorzijde)
BP-295-2008 Eendrachtsstraat 6 te Velsen-Noord; het
veranderen van de gevels van een
bedrijfsgebouw
BP-6-2009
Groninger Tjalk 9 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
BP-12-2009 Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid;
het oprichten van een veldschuur
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).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-5-2009
Kromme Mijdrechtstraat 1 te IJmuiden;
het verwijderen van diverse asbesthoudende materialen
SL-6-2009
Lagersstraat 2 te IJmuiden; het verwijderen
van diverse asbesthoudende materialen
SL-7-2009
Lange Nieuwstraat 321 te IJmuiden; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen
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-7-2008
Wijkeroogstraat ong. te Velsen-Noord;
het herinrichten van het Wijkeroogplantsoen
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).

TOESTEMMING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-41-2008 Klompenmakerstraat 17 te Velserbroek;
verzoek vestigen scooterservicebedrijf
(onderhoud/reparatie/showroom)
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.

VERGUNNINGAANVRAGEN
KONINGINNEDAG 2009
Evenement:
Ondernemers, verenigingen en particulieren die op
Koninginnedag een evenement willen organiseren of
versterkte muziek ten gehore willen laten brengen
dienen hiervoor een vergunning aan te vragen.
Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning kunt u vinden op de website van de gemeente
www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord evenementen
of drank.
Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken op
het evenemententerrein dient een ontheffing artikel 35
van de Horecawet te worden aangevraagd.
Het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 kunt u vinden op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord drank.
Bij de aanvraag dient een kopie van de verklaring
Sociale hygiëne en een kopie van het identiteitsbewijs
(geen rijbewijs) te worden overlegd van de drankverstrekker(s).
Tent
Voor de plaatsing van een tent waar meer dan 50 personen in (kunnen) verblijven is een gebruiksvergunning vereist.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.nl
bij zoeken gebruiksvergunning invullen.
De aanvragen moeten uiterlijk 25 maart a.s. bij de
gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen worden
in behandeling genomen.

