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 Weer grote brand in Velsen-Noord

Papieropslag afgebrand
Velsen-Noord - De wijk Vel-
sen-Noord is voor de twee-
de keer in drie maanden op-
geschrikt door een zeer gro-
te brand. Na buurtcentrum De 
Mel ging zaterdagmiddag de 
papieropslag van Van Gelder 
recycling Groep in vlammen 
op. Het nablussen en uit el-
kaar halen van de smeulende 
papierbalen duurde tot maan-
dagmiddag.

Bij de brand, die door tientallen 
brandweerlieden werd bestre-
den, raakte niemand gewond. 
Op het moment dat de brand uit-
brak waren geen personen aan-
wezig in het bedrijf aan de Cor-
verslaan. Uit metingen bleek dat 
er geen gevaar is geweest voor 
de volksgezondheid. Vanwege 
de rook kregen verschillende in-
woners van Velsen-Noord het 

advies om ramen en deuren ge-
sloten te houden. Drie woningen 
aan de Grote Hout- of Konings-
weg werden uit voorzorg ge-
evacueerd. De bewoners moch-

ten maandag weer naar huis. 
De recherche is een onderzoek 
gestart naar de oorzaak van de 
brand. (foto’s: Reinder Weidijk 
en 112today.nl)

IJmuiden - Ginger en Brent Iskes 
hebben vorige week de ‘eerste’ 
steen gelegd van kantoorgebouw 
Het Kleine Strand aan de IJmond-
haven. In het pand heeft Iskes To-
wage & Salvage een nieuw kan-
toor in gebruik genomen en te-
vens zijn er nog een aantal an-
dere offshorebedrijven gevestigd. 
Voorafgaand aan de officiële ope-
ning werd de Argus gedoopt. Dit 
is de dertiende sleepboot van Is-
kes. (foto: Ko van Leeuwen)

Groot feest in 
IJmondhaven

Velsen-Noord - De recherche 
is op zoek naar mensen die ge-
tuige zijn geweest van het ont-
staan van de brand in de pa-
pieropslag van Van Gelder Re-
cycling in Velsen-Noord. Ieder-
een die informatie heeft die kan 
leiden tot opheldering van de-
ze zaak, wordt verzocht te bellen 
met Politie Kennemerland, tele-
foon 0900-8844.

Getuigenoproep

Vrijdag open!
Familie van Duijn,
namens alle medewerkers

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

tot 25% korting
zie onze advertentie

15% korting

op alles!*

slechts een dag 
geldig!

zaterdag 17 maart

praxis velserbroek 
Meubelmakerstraat 7, Velserbroek

*Zie voor de actievoorwaarden: praxis.nl

Gezocht: 
Enthousiaste 
ledenraadsleden

Zie advertentie elders in deze krant.

Vier Pasen
met familie

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Zeewijk, 
Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Verbouwing Landgoed 
Duin & Kruidberg klaar
Santpoort-Noord - Op don-
derdag 9 februari heeft Bernard 
Lensink, General Manager van 
Landgoed Duin & Kruidberg, 
persoonlijk het startsein gege-
ven voor de verbouwing van het 
conferentiecentrum, de receptie 
en vijf landhuiskamers. De af-
gelopen tijd is er veel aandacht 
besteed aan de sfeer, inrichting 
en uitstraling van de ruimtes. De 
verbouwing is inmiddels suc-
cesvol afgerond en het eindre-
sultaat is indrukwekkend!
,,Dankzij de verbouwing is het 
conferentiecentrum van Land-
goed Duin & Kruidberg voorzien 
van de modernste gemakken, 
waardoor onze vergadergasten 
met nog meer comfort verga-
deren. De uitstraling van de vier 
break-out rooms en drie verga-
derzalen sluiten perfect aan op 
de huidige, klassieke inrichting 
en ambiance van het landgoed. 
Tevens hebben de hotelka-
mers en de receptie een grondi-
ge metamorfose ondergaan. Wij 
zijn bijzonder trots op dit mooie 
resultaat en kunnen niet wach-
ten om de eerste gasten weer te 
mogen ontvangen in de gloed-
nieuwe ruimtes!” Aldus Bernard 
Lensink.
Landgoed Duin & Kruidberg 

ligt in Santpoort-Noord en is 
van origine het grootste woon-
huis van Nederland. In het land-
goed zijn nu een viersterrenho-
tel, congrescentrum, Michelin-
ster-restaurant De Vrienden van 
Jacob en Brasserie & Lounge-
bar DenK gevestigd. Het hotel 
biedt 75 kamers, vijf authentie-
ke stijlkamers en negen moder-
ne conferentiezalen. Sinds 1961 
is het landgoed eigendom van 
ABN AMRO, destijds de Neder-
landsche Handel Maatschappij. 
Sinds 2002 is het opengesteld 
voor publiek 

SnowPlanet SummerPark
Velsen-Zuid - Vrijdag 23 maart 
wordt het SnowPlanet Summer-
Park geopend met de Sneak 
Peek! Het startsein van een zo-
mer vol spraakmakende evene-
menten. Denk aan Slopestyle, 
de Team Battle en de BigAirBag. 
Het park en de evenementen zijn 
niet alleen voor de gevorderden 
snowboarders en skiërs, de de-
signers hebben een gevarieerd 
park ontworpen waar ook be-
ginners goed gebruik van kun-
nen maken. 
Alle objecten zijn door de Snow-
Planet freestyle-leraren ontwor-
pen, gebouwd en getest. Het is 
een veelzijdig park met diverse 
slides en jumps. Voor de begin-
ners zijn er voldoende boxen en 
voor gevorderden natuurlijk en-
kele rails. En voor de echte die-
hards; denk aan de BigJump, de 

WallRide en de Up-Gaspipe.
Vanaf april organiseert Snow-
Planet elke dinsdag de Tues-
day Shred. Eenmaal per maand 
is er een boardersnight waar-
bij de heren van Reprezent aan-
wezig zijn voor extra swagg. Elke 
derde dinsdag van de maand or-
ganiseert SnowPlanet een Tues-
day Shred Special. Hier staat o.a. 
de BigAirBag op het programma 
staat; zoek de uitdaging en land 
zacht. 
In het weekend vinden de grote 
events plaats. Zoals de Singles 
versus Doubles, de wedstrijd 
waarin skiërs en snowboarders 
de confrontatie met elkaar aan-
gaan. Of de Olympische Slope-
style-cup, meet je niveau met 
de Nederlandse rookies! Kijk op 
www.snowplanet.nl voor de eve-
nementenkalender.

Vlooienmarkt Haarlem
Regio - Zondag 18 maart is er 
van 9.00 tot 16.30 uur een grote 
en gezellige vlooienmarkt in het 
Kennemer Sport Center in Haar-
lem. Liefhebbers van snuffe-
len kunnen dan urenlang rond-
struinen tussen ruim 300 kra-
men, bomvol de meest uiteen-
lopende tweedehands spullen, 
zoals mooie curiosa uit groot-
moeders tijd, speelgoed, pop-
pen, boeken, strips, grammo-
foonplaten, aardewerk, kleding, 
leuke hebbedingetjes, verzamel-

objecten als Verkadealbums en 
schoolplaten. Alle ingrediënten 
voor een gezellig dagje snuffel-
plezier zijn aanwezig. Het is zeer 
de moeite waard eens te komen 
kijken naar de vele verrassende 
en opwindende zaken die op en 
ook onder de kramen liggen. In 
de loop der tijd is deze Van Aer-
le’s Vlooienmarkt in Kennemer 
Sportcentre uitgegroeid tot een 
van de gezelligste en populair-
ste vlooienmarkten in Noord-
Holland
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16-17 maart: (HaLF) nederLand doet
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

AZ-trainers enthousiast 
over training Terrasvogels
Santpoort-Zuid - De trainers 
van het eerste elftal van AZ, Den-
nis Haar en Nick van Aart, zijn 
heel tevreden over de clinic bij 
Terrasvogels. Ruim 80 kinderen 
hebben afgelopen vrijdag mee-
gedaan aan eenzelfde soort trai-
ning die de jeugdteams van AZ 
ook krijgen. Van Beverwijk tot 
Hoofddorp, uit de hele regio kwa-
men jeugdspelers naar Santpoort. 
De clinic van AZ past in het 
jeugdbeleid van Terrasvogels. De 
club biedt de jeugd kwalitatief 
hoogwaardige trainingen, twee 
keer per week. Er is steeds per-
soonlijke aandacht om elke spe-
ler beter te leren voetballen. En 
er staan altijd twee, gediplomeer-
de, trainers voor ieder team.  Ook 
de coaching bij de wedstrijden is 
goed geregeld.
Het resultaat van deze aanpak 
is te zien in de clinic van AZ. De 
spelers van Terrasvogels kun-
nen de oefeningen goed uitvoe-
ren. ,,Zo doorgaan”, schalt de 
stem van AZ-keeperstrainer Nick 
van Aart, als Ruben de Regt een 

mooie redding uitvoert. Ruben is 
de vaste keeper van de D1 van 
Terrasvogels.
,,We doen deze clinics heel graag”, 
vertelt Dennis Haar, terwijl hij ge-
concentreerd staat te kijken naar 
een speler van 14 jaar. ,,Mooi ge-
daan, mompelt hij. En we komen 
graag terug op 20 april. Dan ho-
pen we ook weer op zo’n prachti-
ge middag met veel jeugd.’’ 
In het kielzog van de twee trai-
ners van het team van Gert Jan 
Verbeek zijn ook scouts van AZ 
naar Terrasvogels gekomen, om 
te zien of er nog talent te ontdek-
ken is. De scouts praten langs de 
lijn ook met ouders van de spe-
lers. Het gesprek gaat over de 
wedstrijd van AZ tegen Udinese 
(2-0 voor de Alkmaarders). ,,Een 
prachtige wedstrijd, negentig mi-
nuten lang”, glundert een scout 
van AZ. 
Zo zie je dat goede trainingen 
voor de jeugd uiteindelijk resul-
taat opleveren, ook op Europees 
niveau. Zie ook www.svterrasvo-
gels.nl. 

Italiaanse weken bij 
Patrick van Keulen
IJmuiden – In Italië weten ze 
wat lekker en mooi is. De uit-
drukking ‘dolce far niente’ be-
tekent ‘aangenaam niets doen’ 
en geeft de levensstijl van de 
Italianen aan. Ook de Italiaan-
se mannenmode is een stijl-
voorbeeld. Bij Patrick van Keu-
len Mannenmode staat de zaak 
deze maand daarom in het te-
ken van Italië. 
Op de eerste plaats natuurlijk 
met stijlvolle kleding. Aan Pa-
trick van Keulen de vraag wat 
zo bijzonder is aan de Italiaan-
se stijl. Patrick: ,,De Italiaan-
se mode heeft flair door de 
slank gesneden snit, materi-
alen en mooi uitgewerkte de-
tails. Wij vertalen die mode 
wel naar de Nederlandse man, 
die wat forser is, maar er net 
zo stijlvol uit kan zien.’’ En het 
hoeft echt niet altijd een drie-
delig kostuum te zijn waarmee 
een man er prachtig uitziet. 
Ook met een leuke combina-
tie van een chinobroek met een 
colbert en een van die prach-
tige dresshemden krijgt elke 
man die bijna niet te benoe-
men Italiaanse ‘look’. De dress-
hemden zijn bijvoorbeeld voor-
zien van boorden met een af-
stekend streepje, bijzondere 
knoopjes of een snit, die uit-
schreeuwen: ‘stijlvol’. ,,Het is 
het spelen met details die Ita-
liaanse mode bijzonder maakt’’, 
aldus Patrick van Keulen. Toch 
is niet alle mode in de zaak van 
Italiaanse komaf, maar wel al-
lemaal uiterst comfortabel en 
stijlvol. Ook voor de man die 
graag een polo draagt is er veel 
moois, bijvoorbeeld in het nieu-
we fuchsiaroze of raf- of staal-
blauw. Strepen zijn weer hele-
maal in, speciaal in een com-
binatie van deze kleuren zijn 
de polo’s heel bijzonder. Maar 
kijk qua kleur ook eens naar de 
colberts, waarmee je zo even 

naar buiten kunt, lekker ge-
makkelijk dus. 
Ter ere van de Italiaanse we-
ken is er veel Italiaans te vin-
den bij Van Keulen. Het begint 
al met het lekkers, prosecco (in 
het weekeinde), koffie met een 
Italiaans cantuccinikoekje en 
Parmezaanse kaas. Rijwiel- en 
Scooterpaleis Donker heeft bo-
vendien twee Vespa scooters in 
de winkel neergezet, om te be-
wonderen. Een is voorzien van 
Italiaanse kleuren op het za-
del om te laten zien wat er alle-
maal mogelijk is op het gebied 
van scooterstyling. En wie voor 
500 euro kleding koopt bij Pa-
trick van Keulen, krijgt bij Don-
ker voor 150 euro aan acces-
soires voor de scooter.
Wie na een bezoekje aan Van 
Keulen nog even in Italiaanse 
sferen wil blijven boft, want met 
de bon voor een gratis ijsje bij 
Bona Sera aan de Engelmun-
dusstraat is het ook ijskoud ge-
nieten van Italië. Alle aanbie-
dingen zijn geldig tot 31 maart. 
Patrick van Keulen is gevestigd 
aan de Lange Nieuwstraat 787.

Mijn dochter is afgelopen 
dinsdag 6 maart op de fiets 
aangereden door een auto-
mobilist die daarna is door-
gereden. Het voorval gebeur-
de in de ochtend van dins-
dag 6 maart omstreeks 8.10 
uur op de kruising Waalstraat 
/ Lekstraat in IJmuiden. Mijn 
13-jarige dochter reed op een 
zwarte opoe fiets, met een 
zwart krat voorop, en kwam 
lelijk ten val. De chauffeur is 
wel uitgestapt maar was druk 
bezig met bellen. Blijkbaar 
was dat voor hem belangrij-
ker. Hij hielp mijn dochter wel 
overeind maar reed zonder 
wat te zeggen gewoon weer 
door. Puur asociaal gedrag. De 
chauffeur reed in een opval-

lende auto, een zwarte Ran-
ge Rover met aan de onder-
kant van de dorpel witte vlam-
men. Ik hoop dat lezers van 
deze krant misschien iets heb-
ben gezienvan deze aanrij-
ding, of de man kennen, zodat 
de politie verder kan gaan tot 
aanhouding van deze persoon. 
Mijn dochter heeft twee zwaar 
gekneusde benen en links fors 
knieletsel en is hier voorlopig 
wel even mee uit haar normale 
roulatie. Ik hoop dat jullie me-
dewerking willen verlenen zo-
dat deze dader wordt gepakt 
voor zijn gedrag.  

Els Smit, IJmuiden, 0255-
519733

Koffieconcert 
in Kruispunt
Velserbroek - Op 18 maart 
vindt er onder de vlag van de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap een koffieconcert 
plaats in Het Kruispunt te Vel-
serbroek. Aan dit concert wer-
ken mee het Christelijk Man-
nenkoor IJmuiden en Brass-
band Felison Brass. Het Chris-
telijk Mannenkoor ‘IJmuiden’ is 
opgericht in 1953 en staat sinds 
1 januari 2009 onder leiding 
van de professionele dirigent 
Klaas Koelewijn. Het koor heeft 
in de loop der jaren een veelzij-
dig en meertalig repertoire op-
gebouwd. Naast zangavonden, 
koffieconcerten, korenfestivals, 
optredens in wooncentra, ker-
ken en dergelijke worden ook 
concerten gegeven, waarbij me-
dewerking wordt verleend door 
instrumentale en/of vocale so-
listen of ensembles. Het reper-
toire, variërend van het geeste-
lijke lied tot hedendaagse com-
posities, wordt regelmatig ver-
nieuwd. Het koor staat er overi-
gens om bekend dat veel à ca-
pella wordt gezongen. Brass-
band Felison Brass uit Velsen-
Noord is een graag gezien or-
kest in de Kennemerregio. Re-
gelmatig wordt er opgetreden 
in het gebied boven en rond het 
Noordzeekanaal, waarbij het 
publiek zich in steeds grotere 
getale laat zien. Felison Brass is 
in dat opzicht de afgelopen ja-
ren een steeds belangrijker rol 
in de regio gaan spelen. Samen 
met haar dirigent Patricia Geert-
se is Felison Brass op weg naar 
een succesvolle toekomst waar-
in de begrippen kwaliteit, muzi-
kaliteit, samenwerking en ple-
zier voorop staan. Het concert 
zal beginnen om 12.00 uur en 
de entree is vrij. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Donderdag 15 maart
Voetdeskundige bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469. Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en tekst en uit-
leg gegeven over de werking 
van de Vibron Veer, een nieu-
we Zweedse uitvinding. Graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken via 0255-511117.
Expositie van Schildergroep 
De Vest op Informatieboerderij 
Zorgvrij, Genieweg in Velsen-
Zuid. Tot 1 mei.
Open introductieavond bij 
Odd Fellows, Stationsweg 95 
Velsen-Zuid. Aanvang 19.30 
uur. Zowel mannen als vrou-
wen zijn welkom.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper in succes-
show ‘Dan maar niet gelukkig’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Carnage’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Irrational Library. Geoff 
Berner met speciale gast Klez-
mic Zirkus. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, voor studen-
ten gratis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 16 maart
Rock & roll pianobar bij Villa 
Westend in Velserbroek. Tus-
sen 18.00 en 21.00 uur wordt 
het Freaky Piano Menu geser-
veerd met saté. Na 21.30 uur 
kan men dansen tot in de la-
te uurtjes. Toegang deze keer 
gratis.
Kleding- en speelgoed-
beurs in De Ark, Platbodem 
201 Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
FC Den Bosch-SC Telstar. 
Aanvang 20.00 uur.
Trio á la Carte in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Carnage’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: 40 UP. 21.00-
03.00 uur. Toegang 12,50 vanaf 
21 jaar. Kleine zaal: Haarlem-
se Lente. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang gratis. Café: Audio Adam. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 maart
Open dag van de Zorg in De 
Schulpen, Wijkerstraatweg 77 
in Velsen-Noord. Van 10.00 tot 
13.00 uur.

Toneelgroep De Veste speelt 
het blijspel ‘Straf’ in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Aan-
vang 14.00 uur.
Kinderkleding- en dames-
modebeurs in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
14.30 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cry Wolf Band 
& Danny Giles Band. 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Zita Swoon 
Group: Wait for Me. 21.00 uur. 
Toegang 19,-. Kleine zaal: Gem 
en The Hype. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. Café: Electric ca-
fé. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Superstijl. 
23.00 uur. Toegang 11,- vanaf 
18 jaar.

Zondag 18 maart
Vlooienmarkt in Kennemer 
Sportcenter bij de IJsbaan in 
Haarlem. Van 09.00 tot 16.30 
uur.
Verzamelbeurs met gratis 
taxaties in Van der Valk Haar-
lem-Zuid, Toekanweg 2. Van 
10.00 tot 16.00 uur.
Eucharistieviering in de Vrij. 
Kath. kerk, Popellaan 1 in Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Spaarnwoudeloop. Start 
vanaf 11.00 uur bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij in Velsen-
Zuid.
Koffi econcert met het Chris-
telijk Mannenkoor IJmuiden 
en Brassband Felison Brass 
in Het Kruispunt Velserbroek. 
Aanvang 12.00 uur. Toegang 
gratis.
Speeltuin Zeewijk, Orionweg 
700 opent haar deuren. Vanaf 
13.00 uur.
Una Giornata Particolare in 
de Jopenkerk, Ged. Volders-
gracht 2 Haarlem. Aanvang 
13.00 uur.
Belgische Middag in Draai-
orgelmuseum Haarlem, Küp-
persweg 3. Vanaf 13.00 uur.
ZoMiPo met The Jewish 
Musicband in Dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 
14.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Spruitje Speelt 
‘Drop. Aanvang 14.30 uur. Om 
17.30 uur Stage Café met MIS.
Stadsschouwburg Velsen: 
Douw Draaisma over ‘Wat wij 
van vergeten moeten weten’. 
Aanvang 15.00 uur
Pianorecital Beethoven door 
Frederic Voorn in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 

onkosten wenselijk.
Jamsessie bij de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
Prijzendart bij Café Terras 
Fort-Zuid in Spaarndam. Aan-
vang 16.30 uur.
‘The Sting’ tijdens Thalia Clas-
sic Movies. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Finale Popsport. 
14.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 19 maart
Kleding- en speelgoedbeurs 
in de Adelbertusschool, Claes 
van Kietenstraat 2 Spaarndam. 
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Thema-avond over wonen 
van Progressieve Jongeren in 
Biblitheek Velsen, Dudokplein 
16 IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.
Minister Opstelten zal vertel-
len over de politieke situatie en 
zijn beleid op het gebied van 
justitie en veiligheid. Gemeen-
tehuis van Bloemendaal. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur.

Dinsdag 20 maart
Wijncursus voor gevorder-
den door Maaike Tromp, Drie-
huizerkerkweg in Driehuis. In-
schrijven kan via de winkel of 
via maaike@maaiketromp.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Under African Skies’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Shintaro Oue. 
20.30 uur.

\\ Woensdag 21 maart
Stadsschouwburg Velsen: 
Bastiaan Ragas in ‘Help! Ik heb 
mijn vrouw zwanger gemaakt. 
Aanvang 20.15 uur
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Carnage’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 22 maart
Stadsschouwburg Velsen: 
Bram van der Vlugt en Inge-
borg Elzevier in ‘Emma’s Feest’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Oostpool ‘Boiling Frog’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,-, gratis voor stu-
denten. Vanaf 18 jaar. Café: 
Bratt Farrar en Senor Sandor. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Velsen - De politie kreeg vrijdag 
een melding van een aanrijding 
in de Velsertunnel rond 19.25 uur. 
Een 46-jarige Beverwijker die ern-
stig onder invloed van alcohol ver-
keerde, had met zijn personenau-
to een aanrijding veroorzaakt met 
een vrachtwagen. De man bleek 
zo zwaar onder invloed, dat direct 
zijn rijbewijs werd ingevorderd. 

Aanrijding in 
Velsertunnel

Eerste fi nalisten 
IJmond Popprijs bekend
Regio - In een goed gevuld Lua 
vond afgelopen zaterdag de eer-
ste voorronde van de IJmondPop-
prijs plaats. 5 Bands streden daar 
om de 2 gewilde fi naleplaatsen. 
Het was een top avond met diver-
se   bands; van Astrofl ight’s alter-
natieve rock naar de dromerige 
composities van Vyllanore, waar-
na de melodische deathcore van 
Barren Grounds volgde. Trashed 
Heroes wisten met hun excentrie-
ke zanger het publiek te enter-
tainen en de volle beats en fl ows 
van TweeMansLeger maakte de 
avond af. Het DJ-team van STRM-
STRNG heeft de avond aan elkaar 
gedraaid. De diversiteit aan stijlen 
maakte het de jury niet makkelijk 
een keuze te maken. Toch kwam 
de jury er na een hevig beraad 
uit en werd de uitslag om 00.15 
uur bekend gemaakt: Vyllano-
re en Barren Grounds gaan door 
naar de fi nale van de IJmond-

popprijs 2012! De jury over Bar-
ren Grounds: ,,Qua potentie is 
Barren Grounds een sterke band. 
Dit genre is echt een community; 
vind je weg en je speelt veel en 
overal. Hou het vol en breek die 
tent af!” 
De tweede voorronde van de 
IJmondpopprijs vind plaats op 
24 maart in het Witte Theater in 
IJmuiden. Ook hier zullen 5 bands 
strijden om een plek in de fi na-
le op 29 april op het kerkplein bij 
Café Camille. Er is voor 2 bands 
een fi naleplaats gereserveerd. De 
bands die om de 2 fi nale plekken 
gaan strijden zijn: Fake Tales, Or-
gaanklap, Post, The Lost Noise en 
The Town.  DJ Stoof zal  voor, tij-
dens en na de bands fi jne mu-
ziekjes uit de luidsprekers doen 
laten schallen. De deur gaat open 
om 20.30 en de entree is 6 euro. 
De eerste band begint om 21.00 
uur. Zie ook www.ijmondpop.nl.
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Historische jaarverslagen

Zaterdag 2 juni bestaat IJmui-
der Voetbal Vereniging Storm-
vogels precies 100 jaar. Dit 
wordt gevierd met diver-
se festiviteiten en de uitga-
ve van een jubileumboek. Op 
de zoektocht naar materiaal 
kwam er een door de tijd ge-
teisterde ordner boven water. 
De inhoud was sensationeel 
en gaf niet alleen een inkijk 
in het verre verleden, maar 
gaf ook veel munitie voor de 
inhoud van het boek. Van de 
verslagen van de jaarvergade-
ringen tussen 1931 tot en met 
1956 is een selectie gemaakt 
die onverkort en onverbeterd 
zal worden geplaatst in deze 
rubriek.

Bij de invoering van het semi-
professionalisme in 1954, diende 
het bestuur ook een premiestel-
sel vast te stellen. Na een hef-
tige discussie waarin gedacht 
werd aan een vast bedrag per 
wedstrijd ongeacht het resul-
taat werd uiteindelijk toch geko-
zen voor het premiestelsel. Een 
overwinning leverde vijfentwin-
tig gulden, een gelijkspel twintig 
gulden en een verloren wedstrijd 
altijd nog vijftien gulden op. Voor 
iedere training werd vijf gulden 
uitbetaald. Maar toen het aan-
tal trainingen van drie naar twee 
werd teruggebracht ging de pre-
mie van een overwinning naar 
dertig gulden.

De plaatselijke Oranjevereniging 
‘Wilhelmina’ kreeg toestemming 
om op 31 augustus 1935 haar 
kinderfeesten op het terrein van 
Stormvogels te houden.

In 1937 boog het bestuur zich als 
volgt over de viering van het vijf-
entwintigjarig bestaan: Een der-
gelijk bestaan moet feestelijk 
gevierd worden zult U zeggen en 

ook wij zijn het daarmee eens, 
doch waar geen geld is viert 
men geen feest. Om zulks toch 
tot stand te brengen heeft het 
Bestuur een commissie gevormd 
bestaande uit negen leden onzer 
vereeniging, die zich allen bereid 
hebben verklaard al hun beste 
krachten te geven ten einde tot 
het gewenschte resultaat te ko-
men. In verband hiermede doe ik 
vanaf deze plaats reeds een be-
roep op U allen de commissie 
het zoo gemakkelijk mogelijk te 
maken ten einde tot het gewen-
schte resultaat te komen.

Eveneens in 1937 werd de ei-
genaar van het speelveld Jhr.
mr.J.W.G. Boreel van Hogelanden 
gevraagd de pachtsom te verla-
gen. Het antwoord liet aan dui-
delijkheid niets te wensen over. 
Hij dacht absoluut niet mee te 
gaan met het voorstel van het 
Bestuur omdat Stormvogels in 
verhouding tot andere vereeni-
gingen het speelveld nog veel te 
goedkoop kon huren.

In het seizoen 1931-1932 had 
het bestuur de ondankbare taak 
het vijfde seniorenelftal te moe-
ten terugtrekken en wel omdat: 
er dit seizoen spelers zijn die al-
leen wenschen te spelen wan-
neer het hen belieft. Dit zijn de 
z.g. mooi weer voetballers. Der-
gelijke leden kunnen wij ech-
ter missen als kiespijn. Wij vin-
den het eigenlijk beschamend 
dat een vooraanstaande vereni-
ging als Stormvogels slechts vier 
elftallen heeft.

Meer verhalen, foto’s en inter-
views zijn te vinden in het ju-
bileumboek dat op 1 juni 2012 
verschijnt. In het boek zit ook 
een dvd die niet alleen een 
inkijk in het verleden geeft, 
maar ook in alle geledingen 
van de club. De prijs van het 
boek is 15 euro. Bent u lid, 
vriend of donateur van Storm-
vogels dan kunt u één jubile-
umboek aanschaffen tegen 
een gereduceerd tarief van 5 
euro. Inschrijfformulieren zijn 
te vinden op www.stormvo-
gels.nl en in de kantine.

Zondag enige tijd regen
De afgelopen dagen was een 
hogedrukgebied bij ons land 
nog even weersbepalend voor 
ons weer. Dit hoog kwam 
woensdag aan boven Neder-
land en de spil ervan is inmid-
dels oostwaarts weggetrok-
ken. Donderdagmiddag kon 
het kwik in de thermobuis uit-
lopen naar zo’n 15 graden in 
de IJmond, terwijl de tempera-
tuur in zwoel Limburg richting 
de 20 graden ging. Een wind 
tussen zuid en zuidwest voer-
de zeer zachte lucht aan en de 
zon scheen goed door. Wijlen 
columnist Martin Bril zou de-
ze dag gegarandeerd hebben 
uitgeroepen tot rokjesdag. Het 
is de vraag of de lentezwoel-
te wordt geprolongeerd tot in 
het weekend. Waarschijnlijk 
niet. Opmerkelijke verschillen 
qua temperatuurverwachting 
waren er de afgelopen dagen 
te zien tussen de twee hoofd-
weermodellen. De Amerikaan-
se variant zat steevast hoger 
(te hoog) qua maxima. De-
ze fase van het jaar staat in-
derdaad bekend om zijn soms 
zeer lastig te maken weersver-
wachtingen. Vooral de aange-
kondigde temperaturen kun-

nen soms heel anders uit-
pakken dan aanvankelijk ver-
wacht. De kans dat het kwik 
voorlopig niet meer de kaap 
van 15 graden haalt is het 
meest realistisch momenteel.  
In het weekend is er een toe-
nemende regenkans als ge-
volg van een kleine depres-
sie die zich richting de Noord-
zee manoeuvreert. De wind 
gaat vrijdag al om naar zuid-
west en ook op zaterdag en 
zondag staat er een ietwat on-
derkoelde aanlandige wind in 
de IJmondregionen. Vooral de 
zondag lijkt een dag te worden 
waarop het enige tijd (door) 
regent. 
In de loop van de volgen-
de week keert het zo goed als 
droge weer waarschijnlijk he-
lemaal terug. Ook is een stij-
gende temperatuurlijn dan 
weer mogelijk. Maart lijkt de 
gure maartse buien te hebben 
geschrapt dit jaar en zal al met 
al af te gaan stevenen op een 
milde eindscore. 
Meer weer via de weerpri-
meurlijn op 0900-1234554.  

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Vrijdag kwartfinale 
beker Telstar Vrouwen
Velsen-Zuid - Telstar Vrouwen 
spelen vrijdagavond om 19.30 
uur de kwartfinale beker thuis 
tegen FC Utrecht, het wordt de 
wedstrijd van het jaar. De sei-
zoenkaarten zijn ook tijdens de-
ze wedstrijd een geldig entree-
bewijs.
Na het goede nieuws dat Toon 
Beijer dit seizoen afmaakt als 
hoofdcoach, hebben de Witte 
Leeuwinnen dinsdag in stadion 
De Koel in Venlo de VVV Vrou-
wen verpletterd met maar liefst 
3-6. De klik tussen Toon en de 
vrouwen is enorm en ze gaan 
voor hem door het vuur.  ¼ fina-
le beker as vrijdag 19:30
,,Een kampioenschap in het eer-
ste seizoen, zou een sprookje 
zijn. Natuurlijk willen we gewoon 
kampioen worden. Dit team 
heeft daarvoor de kwaliteiten ab-
soluut in huis. Zijn we compleet 
en fit, dan kunnen we alle ploe-
gen in de eredivisie aan. En zo-
lang het rekenkundig nog mo-
gelijk is, blijf ik daarin geloven”, 
sprak voorzitter Nico Bleijendaal 
al in het afgelopen najaar. Maar 
realistisch als hij altijd is: ,,De be-
ker winnen zou echt een mooie 

stunt zijn. Een prijs die wij graag 
naar Noord-Holland en Velsen 
willen halen.”  
Er zijn veel goede reacties ge-
komen op het gedeeltelijk rook-
vrij maken van het stadion. In de 
vakken A, B en C (het sponsor-
vak) mag daarom ook deze wed-
strijd wel gerookt worden. Even-
als op het supportersplein. Maar 
in de vakken D, E en F, en binnen 
in Club West en De Witte Leeu-
winnenkooi, mag niet gerookt 
worden, zodat gezinnen met kin-
deren de wedstrijd rookvrij kun-
nen bijwonen.
Er zijn vrijdag geen wedstrijden 
om de RODI Media Cup. Alle 
kinderen tot en met 16 jaar mo-
gen in de rust daarom het veld 
op, om daar met en tegen elkaar 
te voetballen. Wie in de rust wil 
voetballen moet wel een eigen 
bal meenemen.
De CO2 blazers staan alweer 
klaar. De Leeuwinnen zijn warm-
gedraaid tegen FC VVV en ze zijn 
erop gebrand om de halve fina-
le van de beker te halen. Bij deze 
wedstrijd zijn supporters natuur-
lijk heel welkom om de vrouwen 
aan te moedigen.

Meergroep nu 
officieel vaste 
cateraar Telstar
Velsen-Zuid - De Meergroep 
en SC Telstar werken al een tijd 
intensief samen, maar nu is de 
unieke samenwerking bekrach-
tigd met een officieel contract. De 
Meergroep verzorgt sinds een jaar 
dagelijks de catering voor de me-
dewerkers en de selectie. Omdat 
alles naar tevredenheid verloopt 
voor beide partijen is de samen-
werking nu contractueel vastge-
legd. De Meergroep is begin 2010 
gestart met het horecaproject en 
is dan ook trots dat een dergelij-
ke samenwerking met een grote 
partner van de grond is gekomen 
en stand houdt. De werkzaamhe-
den bestaan uit de bereiding van 
gerechten die vooraf door Tel-
star zijn voorgedragen en die vol-
doen aan de specifieke eisen die 
er aan maaltijden voor topspor-
ters gesteld worden. Beide partij-
en zijn blij met de samenwerking. 
Het mes snijdt aan twee kanten: 
enerzijds kan de Meergroep in-
vulling geven aan het streven om 
uitstroom richting de reguliere ar-
beidsmarkt voor de deelnemers 
van het horeca project. Ander-
zijds geeft Telstar op deze manier 
invulling aan haar doelstelling 
maatschappelijk verantwoorde 
keuzes te maken en tegelijkertijd 
catering van hoge kwaliteit in huis 
te halen. Fotobijschrift: Algemeen 
directeur van de Meergroep Mark 
Bouma tekent het contract, terwijl 
Pieter de Waard (directeur SC Tel-
star) en Steef Hammerstein (com-
mercieel manager SC Telstar) toe-
kijken.Crisisbal levert berg

op voor Voedselbank
IJmuiden - Zondagvond was er 
bij Danscentrum ter Horst een 
dansavond met als thema Crisis-
bal. Het doel was zo veel moge-
lijk in te zamelen voor Voedsel-
bank Velsen. De entree was een 
doos eieren en een blik soep. Tij-
dens de avond werden er allerlei 
(dans)spelletjes gedaan, waar-
bij de persoon die verloor of 
won iets moest doneren voor de 
Voedselbank.
Naast dat de mensen een gezel-
lige avond hebben gehad en er 
veel werd gelachen, is er heel 
veel opgehaald voor de Voed-

selbank. Maandag hebben Mary 
en Chris van het danscentrum de 
enorme berg afgeleverd bij het 
verzamelpunt van de Voedsel-
bank. De vrijwilligers waren hier 
ontzettend blij mee en kunnen 
hiermee (tijdelijk) weer een aan-
tal gezinnen helpen bij hun voed-
selprobleem. De crisis is hier-
door niet opgelost, maar leerlin-
gen van Danscentrum ter Horst 
hebben een leuke avond gehad 
en hebben door hun enthousias-
te en zeer royale giften een beet-
je bijgedragen aan de problemen 
van hun stadsgenoten.

Regio - De politie heeft vrijdag-
avond een 15-jarige Haarlem-
mer aangehouden, omdat hij op 
een gestolen scooter reed over 
de Noord-Schalkwijkerweg. Bij 
het zien van de politie probeer-
de de jongen te vluchten met de 
scooter en hij verstopte zich te-
vergeefs in de bosjes. De poli-
tie heeft hem uit de bosjes ge-
haald en hem aangehouden. Hij 
werd overgebracht naar het poli-
tiebureau en zijn ouders werden 
in kennis gesteld. 

Minderjarige 
aangehouden
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De Heideberg: nieuw
Bijna Thuis Huis geopend
Santpoort-Noord – Wat men-
sen samen kunnen bereiken 
kent eigenlijk geen grens. De 
opening van Bijna Thuis Huis 
De Heideberg is daar een bij-
zonder voorbeeld van. In 2004 
kwam de noodzaak van een 
nieuw huis in beeld, omdat 
de directeurswoning van het 
Zeeweg Ziekenhuis zou wor-
den gesloopt. Met vereende 
krachten van de Vrienden van 
het Bijna Thuis Huis, dona-
teurs, organisaties en stich-
tingen, en met de hulp van 
de vrijwilligers van Stichting 
Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond, kon een eigen huis 
worden aangekocht, dat deze 
zaterdag officieel is geopend.

Het huis aan Wulverderlaan 1 is 
het voormalige klooster De Hei-
deberg. Het is een pand dat 
een verstilde sfeer uitdrukt, met 
prachtige glas in lood ramen, 
en nu ingericht in een moder-
ne, maar ingetogen sfeer, waar 
gasten zich thuis kunnen voe-
len. Lang is gezocht naar een ge-
schikt pand, vorig jaar september 
was uiteindelijk de koop rond. 
Daaraan is echter veel voor-
af gegaan. Piet Boogaart, voor-
zitter van stichting Vrienden van 
Bijna Thuis Huis is vanaf 2004 in 
actie geweest om geld bijeen te 
brengen. Hij is zeker niet de eni-
ge die daar glansrijk in slaagde, 
want ook de inbreng van mede-
bestuursleden, coördinatoren en 
vrijwilligers was immens. Maar 
ook middenstanders, bedrij-
ven en nabestaanden van gas-
ten hebben bijgedragen aan de 
aankoop van het huis, de verbou-
wing en de inrichting.
Zaterdag werd de opening van 
het huis gehouden in de Naald-
kerk, want in het huis verbleven 
drie gasten. Een van de spre-
kers was dr. Petit, de mede-op-
richter van stichting Vrijwilligers 
Terminale Zorg IJmond. In 1998 
was een vraag van een patiënt 
die thuis wilde sterven in plaats 
van in het ziekenhuis, de aanlei-

ding om de stichting op te rich-
ten. Aanvankelijk werd vooral 
bij de mensen thuis ondersteu-
ning gegeven door vrijwilligers. 
Later bood het Zeeweg Zieken-
huis de directeurswoning aan de 
Zeeweg aan om een Bijna Thuis 
Huis te creëren. Daarvoor hoef-
de de stichting geen huur te be-
talen. Maar de dreigende sloop 
van het huis noodde de stichting 
op zoek te gaan naar een huis 
in eigendom. ‘Waar vind je zo’n 
pand en hoe betaal je dat?’ wa-
ren uiteraard prangende vragen. 
Omdat de zoektocht lang duurde 
werd verhuisd van IJmuiden naar 
Santpoort, waar het Bijna Thuis 
Huis in Velserhooft een tijdelij-
ke plek kreeg. De zoektocht re-
sulteerde in De Heideberg, waar 
zelfs vier in plaats van twee gas-
ten kunnen verblijven.
Je kunt eigenlijk alleen met ont-
zag en respect kijken naar ieder-
een die dit nieuwe huis financi-
eel mogelijk hebben gemaakt; én 
naar de vrijwilligers die de zorg 
aan terminaal zieken bieden. 
Op een bijzonder respectvolleen 
warme wijze begeleiden zij de 
gasten in hun laatste levensfa-
se. Er is veel ruimte voor de wen-
sen van de gast en hun familie en 
vrienden. Zo kan er een geliefd 
gerecht worden gekookt, kan fa-
milie eventueel blijven slapen en 
is bezoek altijd mogelijk. Vrijwil-

ligers geven de dagelijkse zorg 
aan de gasten. De medische zorg 
wordt geboden door medewer-
kers van de Zorgspecialist. Dan 
zijn er nog twee coördinatoren, 
Annemiek de Winter en Patricia 
Verboom, die er voor zorgen dat 
alles goed verloopt. De inbreng 
van de vrijwilligers is enorm. Tij-
dens de rondleiding door het 
huis vertelde een van de vrijwil-
ligers dat ieders inbreng telt. Het 
is een hecht team. ,,Ik vind het 
geen zwaar werk’’, zegt een vrij-
willigster.
,,Iedereen wordt hier gewaar-
deerd. We hebben heel mooie 
symbolen. Een van onze vrijwil-
ligers bedacht de witte steentjes 
waarop door nabestaanden de 
naam van de overleden gasten 
worden geschreven als bijzonde-
re herinnering.’’
Nu het Bijna Thuis Huis prach-
tig is ingericht en verbouwd blij-
ven de schenkingen van dona-
teurs nog steeds nodig. Want er 
is steeds onderhoud nodig. En 
krom genoeg rekent de zorgver-
zekeraar voorlopig nog slechts 
voor twee gasten, omdat altijd 
naar de situatie van twee jaar te-
rug wordt gekeken! Wie het Bij-
na Thuis Huis een warm hart toe-
draagt kan via www.bijnathuis-
huisvelsen.nl informeren op wel-
ke manier hij of zij kan bijdragen. 
(Karin Dekkers)

Schaatsdiploma’s ook 
dit jaar weer uitgereikt
IJmuiden - De inmiddels traditi-
onele uitreiking van de schaats-
diploma’s voor de jeugd van 
Schaatsvereniging Velsen vond 
afgelopen zaterdagmiddag 
plaats in de aula van het Tech-
nisch College Velsen aan de Bri-
niostraat in IJmuiden.
De grote aula was ook dit jaar 
weer geheel gevuld met ouders, 
grootouders en natuurlijk de kin-
deren die hadden deelgenomen 
aan de schaatscursus geduren-
de het afgelopen winterseizoen.
Voordat wethouder van Sport, 
Annette Baerveldt, met de uit-
reiking kon beginnen was er nog 
een officieel moment, name-
lijk de installatie van de nieuwe 
voorzitter Harry Steman die de 
voorzittershamer inmiddels heeft 
overgenomen van Ronald Lint-
hout, die gedurende 17 jaar di-
verse functies binnen de vereni-
ging heeft bekleed waarbij sinds 
1994 het voorzitterschap. 
Aansluitend was dan het feeste-
lijke moment aangebroken waar-
op de uitreiking van de diplo-
ma’s door wethouder Baerveldt 
aan de 85 kinderen van 6 tot en 
met 14 jaar kon gaan plaatsvin-
den. In haar openingswoord be-
nadrukte de wethouder het grote 
belang voor de jeugd om te be-

wegen, wat vooral door het mee-
doen aan een sportieve bezig-
heid wordt bereikt. Zij vestigde 
er nog eens de aandacht op dat 
ook vanuit de gemeente sport-
activiteiten voor de jeugd wor-
den ondersteund en gepromoot. 
De gemeentelijke jeugdsportpas 
is hiervan één van de voorbeel-
den. Maar ook vroeg zij een ap-
plausje voor alle vrijwilligers die 
dit winterseizoen weer hun ui-
terste best hebben gedaan. En 
natuurlijk ook voor de betrok-
ken ouders die in alle vroeg-
te, met hun kroost, naar de ijs-
baan gingen waarbij de thermo-
meter op één ochtend zelfs een 
temperatuur van 17 graden on-
der nul aangaf. Ook het komend 
jaar worden weer diverse activi-
teiten door de schaatsvereniging 
georganiseerd. Vanzelfsprekend 
krijgt het jeugdschaatsen een 
vervolg maar natuurlijk ook on-
derdelen als wedstrijdschaat-
sen, recreatieschaatsen en seni-
orenschaatsen. En in de periode 
tussen mei en september wordt 
door de vereniging een zomer-
training georganiseerd. 
Alle informatie omtrent de mo-
gelijkheden zijn te vinden op 
www.schaatsverenigingvelsen.
nl.

Studio Yogatree is 
uniek in diversiteit
Regio - Studio-Yogatree is een 
initiatief van drie enthousiaste 
en ervaren yogadocenten die al 
een aantal jaren actief lesgeven 
in de gemeente Velsen, Sant-
poort, Bloemendaal en Haarlem.
Door de  energie te bundelen 
hebben zij het vaste wekelijk-
se lesaanbod uit kunnen brei-
den. De lessen worden op dit 
moment gegeven op maandag, 
woensdag en donderdag, zo-
wel in de ochtend als de avond. 
Naast hatha yoga wordt er ook  
pilates, meditatie, massage en 
yoga vanuit de chakra’s gege-
ven. Op de woensdagochtend 
is er een wisselend program-
ma. Deze maand hormoonyoga, 
in april en mei yoga voor vroe-

ge vogels (om 7.30 uur) inclusief 
een ontbijtje. 
Op de vaste locatie aan de Hof-
geesterweg in Velserbroek be-
schikken zij over een mooie rus-
tige yogazaal en een yogatuin 
met terras voor de buitenlessen 
in de zomermaanden. Naast de 
wekelijkse lessen worden er ook 
regelmatig workshops georga-
niseerd op andere locaties zo-
als het park, strand of de dui-
nen. Je kunt kiezen voor een 
abonnement of een 10 ritten-
kaart. Nieuwsgierig geworden? 
In de maanden maart en april 
kun je gratis mee doen met een 
proefles. Wil je eerst meer we-
ten, kijk dan op de facebook-
pagina Studio-Yogatree. Aan-

melden voor een gratis proefles 
kan telefonisch op 06-12414216 

of stuur een mailtje naar studio-
yogatree@hotmail.nl.

Regio - De politie kreeg dinsdag-
middag een melding van een aan-
rijding met letsel op de kruising 
Dijkzichtlaan/kruisingafrit N208. 
Een 16-jarige Ijmuidense brom-
fietser verleende hier geen voor-
rang aan een 60-jarige Rijswijkse 
automobilist waarna een botsing 
ontstond. De bromfietser en de 
16-jarige Haarlemse passagier die 
bij hem achterop zat, vlogen door 
de klap door de lucht. Beiden zijn 
naar een ziekenhuis vervoerd. De 
16-jarige passagier liep beenletsel 
op. De 16-jarige bestuurder had 
last van zijn rug en hoofd. p

Aanrijding
met letsel
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25 maart open tennisdag
Gratis een balletje 
slaan bij LTC Hofgeest
Velserbroek - LTC Hofgeest in 
Velserbroek houdt op zondag 
25 maart van 12.00 tot 16.00 uur 
een open tennisdag. Iedereen 
die eens gratis en geheel vrijblij-
vend een balletje wil slaan is van 
harte welkom. Doe mee en kom 
op 25 maart naar LTC Hofgeest 
en maak bovendien kans op fan-
tastische prijzen.
Dit is er allemaal te doen: nieu-
we leden worden als een VIP 
ontvangen. Vrijblijvend met een 
trainer een tennisballetje slaan. 
Spannend jeugdtoernooi voor 
de eigen LTC Hofgeest leden. 
Springkussen en schminken 
voor de kleine bezoekers. Rac-
ket testen en eventueel plegen 
van onderhoud. Outlet van ten-
niskleding en materialen. Ken-
nis maken met de leden die hun 
pasje komen afhalen. Kijk voor 
het volledige programma op de 
website, www.ltchofgeest.nl
De Open Tennisdagen wor-
den in  het hele land gehouden 
in de periode van 24 maart tot 
en met 1 april onder het motto 
‘Zonder jou is er geen bal aan’. 
Ze zijn bedoeld om vooral niet-
tennissers op een leuke, origine-
le manier nader kennis te laten 

maken met de tennissport. De 
dagen worden georganiseerd 
door de Koninklijke Nederland-
se Lawn Tennis Bond (KNLTB) 
samen met zijn verenigingen. Er 
doen dit jaar zo’n 450 verenigin-
gen mee.
Oud-topspeler Raemon Sluiter is 
ambassadeur van de Open Ten-
nisdagen: ,,Tennis is een leuke, 
gezonde, maar ook heel soci-
ale sport. Je speelt niet zo snel 
in je eentje. Vandaar onze slo-
gan Zonder jou is er geen bal 
aan!” De open tennisdag bij LTC 
Hofgeest is bij uitstek geschikt 
om kennis te maken met deze 
prachtige sport.
Volgens de regiomanager van 
de KNLTB, was de open tennis-
dag vorig jaar een groot succesL 
,,Dit jaar hopen we nog meer 
mensen de baan op te krijgen. 
Mensen die al tennissen en lid 
zijn van de vereniging kunnen 
hun familieleden en kennissen 
die nog niet tennissen daartoe 
aansporen. Geïnteresseerden 
kunnen natuurlijk ook op eigen 
initiatief bij LTC Hofgeest bin-
nenstappen. ‘‘
Alles over de Open Tennisdag is 
te vinden op www.ltchofgeest.nl.

Open 
introductie-
avond bij 
Odd Fellows
Velsen-Zuid - Donderdag 15 
maart is er een open introduc-
tie-avond voor degenen die al-
tijd al hebben willen weten wat 
de Odd Fellows zoal doen op 
een loge-avond in hun gebouw 
aan de Stationsweg 95 in Vel-
sen-Zuid.  De ontvangst is die 
avond vanaf 19.30 uur. Zowel 
mannen als vrouwen zijn wel-
kom. U wordt ontvangen door 
leden van de IJmondloge (man-
nen). De eerste kennismaking 
zal onder het genot van een kop 
koffie of thee best lukken. Daar-
na volgt een stukje geschiedenis 
over de  organisatie. Boven is de 
ontmoetingsruimte, waar men in 
alle rust naar wat muziek, tekst 
en uitleg kan luisteren. Na de-
ze ‘zitting’ kan men beneden, in 
de recreatieruimte, genieten van 
een drankje en zal er alle gele-
genheid zijn om vragen te stel-
len. Met deze introductieavon-
den willen Odd Fellows men-
sen bereiken, waarvan zij me-
nen dat die de extra factor be-
zitten, die hen tot een geschikt 
Odd Fellow zou kunnen maken, 
zoals levenservaring, leergierig-
heid, inhoud en persoonlijkheid. 
Mensen dus, die hun nieuws- 
en leergierigheid willen bevredi-
gen, zich persoonlijk willen ont-
plooien en willen deelnemen 
aan gezelligheid in een vrien-
denclub. Zij willen hun vereni-
ging laten groeien door verjon-
ging en vernieuwing, met men-
sen die een nieuwe uitdaging 
niet uit de weg gaan. Zo hopen 
Odd Fellows mee te werken aan 
een betere samenleving. Alle be-
langstellende inwoners  zijn van 
harte welkom. U kunt parkeren 
op de hoek Stationsweg-Minis-
ter van Houtenlaan. Graag van te 
voren aanmelden, ook als u lie-
ver een andere avond komt, bij 
de heer H. Bouma, 023-5271833, 
e-mail: info@ind-part.com; de 
heer G. Stet,  06-5337.8768, e-
mail: ton@haasnootschilders.nl. 
Zie voor meer info: www.oddfel-
lows-velsen.nl.

Progressieve Jongeren 
met thema ‘wonen’
Regio - Op maandag 19 maart is 
in Bibliotheek Velsen een thema-
avond over wonen van Progressie-
ve Jongeren. Voor de politiek geïn-
teresseerde jongeren bleek er niks 
speciaals georganiseerd te wor-
den in de regio. Een groepje pro-
gressieve jongeren hebben daar-
om de handen ineengeslagen en 
komen inmiddels maandelijks bij-
een. Zij noemen zich Progressie-
ve Jongeren Kennemerland. Hun 
doelgroep: jongeren tot 30 jaar.
Naast de maandelijkse bijeenkom-
sten waar ze over politiek praten, 
ondernemen ze ook diverse activi-
teiten. De eerstkomende activiteit 
is een thema-avond voor jongeren 
over wonen. Jongeren als starters 
op de woningmarkt lopen tegen 
diverse problemen aan. 
Zowel in de huur- als de koopsec-
tor. Deze willen ze met de jonge-
ren achterhalen en aan de orde 
stellen. Maar deze avond is ook in-
teressant voor jongeren die (nog) 

niet op zoek zijn naar een woning. 
De thema-avond vindt plaats op 
maandagavond 19 maart om 19.30 
uur in Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein 16, IJmuiden. Als gastspre-
kers komen Rein Willems (direc-
teur Bouwfonds Noord-Holland), 
Peter van Ling (directeur AWV Ei-
gen Haard), Ted Kuné (directeur 
Woningbedrijf Velsen), Robert te 
Beest (wethouder wonen) en Mu-
cayit Özcan (financieel adviseur 
Rabobank).
Alle jongeren tot 30 jaar uit de regio 
zijn welkom om de thema-avond 
te bezoeken. Voor meer informa-
tie kun je mailen naar progressie-
vejongeren@gmail.com. Meer in-
formatie over de Progressieve Jon-
geren Kennemerland is te vinden 
op https://www.facebook.com/pa-
ges/Progressieve-Jongeren-Ken-
nemerland/302181169799962 of 
door te mailen naar progressieve-
jongeren@gmail.com of te bellen 
naar 06-45526840.

Creatief met het
Rode Kruis Velsen
Velsen - Al vele jaren organi-
seert het Rode Kruis Velsen crea-
tieve middagen in een aantal ver-
zorgingstehuizen. Deze activiteit is 
niet alleen bedoeld voor de bewo-
ners van de verzorgingstehuizen, 
maar zeker ook voor mensen uit 
de wijk. Dus voor iedereen die af 
en toe een verzetje wil of die zich 
misschien weleens eenzaam voelt 
en juist graag onder de mensen is.
Wie een kijkje wil komen nemen, 
is van harte welkom op dins-
dagmiddag in de Moerberg, op 
woensdagmiddag in Huis ter Ha-
ge en in De Luchte of op donder-
dagmiddag in Breezicht en in het 
Vissershuis. De creatieve midda-
gen zijn van 14.00 tot 16.00 uur 
en er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Het gaat er vooral om de 
gezelligheid. Bij de thee of koffie 
blijkt er altijd wel wat meer te be-
spreken te zijn dan het weer van 
de dag.
Degenen die er zin in hebben, 
kunnen deze middagen hun cre-
atieve impulsen ruim baan ge-
ven. Naar hartenlust worden er 
bijvoorbeeld knuffels, kleedjes en 
babykleertjes gemaakt. De tech-

nieken die worden gebruikt zijn 
onder meer breien, borduren en 
haken. Tegen de feestdagen blijkt 
er vaak veel animo om kerst of 
paascadeautjes te maken. Maar 
gewoon binnenlopen en aan-
schuiven voor een praatje is ook 
helemaal prima.
Een of twee keer per jaar wordt er 
overigens een speciale verkoop-
dag georganiseerd, dan zijn alle 
gemaakte artikelen voor een zacht 
prijsje te koop. 
Afra Bol is al jarenlang de coör-
dinator van de creatieve activitei-
ten. Zij zorgt ervoor dat de vrij-
willigers met materiaal en ideeën 
voor de dag kunnen komen. Ze is 
zelf altijd op dinsdagmiddag in de 
Moerberg aanwezig.
Het Rode Kruis Velsen zoekt nog 
een vrijwilliger voor de coördina-
tie van deze activiteiten, het liefst 
iemand die goed kan samenwer-
ken en organiseren. Creatieve vrij-
willigers die op een of meer van 
deze middagen willen helpen, zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Om u hiervoor aan te melden of 
om meer informatie te verkrijgen, 
kunt u bellen naar: 0255-530214.

CDA tegen één 
IJmondgemeente
Velsen - Onder de noemer 
‘Kansenonderzoek’ gaan de 
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest zich bui-
gen over verdere samenwerking. 
Daartoe is een regiegroep regio-
nale samenwerking IJmond ge-
vormd, zo liet burgemeester 
Weerwind begin februari aan de 
gemeenteraad weten.
De CDA fracties van alle vier de 
gemeenten staan helemaal ach-
ter dit onderzoek. Zij drongen er 
al sinds oktober 2011 op aan te 
onderzoeken op welke wijze de 
gemeenten effectiever kunnen 
samenwerken.
Zij stellen daarbij echter wel 
dat zij niet voor een gemeen-
telijke herindeling zijn, zij wil-

len dus dat de gemeenten niet 
een gezamenlijk bestuur krij-
gen en verder zouden gaan als 
één IJmondgemeente. Een an-
dere aanbeveling van de vier 
CDA fracties is dat de colleges 
én de gemeenteraden betrok-
ken worden bij het formuleren 
van de onderzoeksopdrachten. 
Die zouden volgens het CDA 
moeten zijn: arbeidsmarkt, on-
derwijs, economie en toerisme, 
infrastructuur, zorg, duurzaam-
heid, wonen, leefbaarheid en 
luchtkwaliteit. 
Voortvarendheid is gewenst, 
zeggen de vier fracties. Zij wil-
len dat het onderzoeksresultaat 
al in september van dit jaar be-
schikbaar is.
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Velsen-Zuid – Dertien kloot-
schieters van sportvereniging Full 
Speed kwamen afgelopen zater-
dag naar het clubhuis om te kij-
ken of men nog wat aan het pun-
tensysteem kan doen. Vele pogin-
gen stranden en vele pogingen 
slaagde, meestal gepaard gaan-
de met een slechte of goede dag. 
Maar het belangrijkste is plezier 
in het samenzijn in het spel, zon-
der fanatiek te worden. Dit staat 
hoog in het vaandel bij Full Speed 
-darts, klootschieten en klaverjas-
sen. De nieuwe route van de ma-
rathon is in dank aanvaard bij de 
leden en het bestuur. Deze mooie 
dag was het de beurt van de koei-
enroute (zonder koeien) 4.2 km 
lang, een van de korte parcour-
sen. Team 2 met Bertus, Ina en 
Ton werden eerste op 68 schoten 
en 23 meter. Team 4 met Elly, As-
trid en Dries werden tweede op 
70–21. Team 1 met Harm, Jan St. 
en Bertie werden derde op 72–51. 
Team 3 met Sander, Ingrid, Rob en 
Jan Sch. werden vierde op 82–19. 
Op de agenda staat de kienavond 
op zaterdag 24 maart. En de open 
voorjaars klootschiet toernooi voor 
familie, vrienden, vriendinnen en 
bedrijven. Voor informatie: Harm 
Jongman, telefoon 0255-514780 
of Ton Boot, telefoon 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

Velsen-Noord - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen brengt zon-
dag 18 maart een optreden van The 
Jewish Musicband in Dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 34. 
Kaarten à 4 euro zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-
locaties en zondag aan de zaal. De 
voorstelling begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. Al-
le informatie vindt u ook op www.
buurthuisdebrulboei.nl.

ZoMiPo

IJmuiden - Na onderhoud en 
keuring van de speeltoestellen 
kan speeltuin Zeewijk op zondag 
18 maart om 13.00 uur weer zijn 
hekken openen. De toegang be-
draagt 0,50 eurocent. Een abon-
nement 20 euro per gezin. Te-
vens is er een loterij. Zie ook 
www.speeltuinzeewijk.nl. Speel-
tuin Zeewijk, Orionweg 700.

Speeltuin 
Zeewijk open

DKV-jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - Zaterdag 10 
maart waren de laatste zaalwed-
strijden van dit seizoen. De F1 
won ook deze wedstrijd overtui-
gend met 8-1 van ZKC F1. Ont-
zettend knap; ongeslagen dit 
veldseizoen! De E2 wist twee-
maal te scoren tegen Blauw Wit, 
helaas wist Blauw Wit er zeven 
te scoren. De E1 moest naar Den 
Haag om tegen de E2 van Achil-
les te spelen. Ze verloren met 
4-0. De D1 speelde tegen Apol-
lo D1. Ze speelden een groot 
deel van de wedstrijd geconcen-
treerd, maar bij een voorsprong 
van 4-9 verslapten ze waardoor 
Apollo nog twee maal wist te 
scoren. Maaike, Sverre, Sem en 
Tijs scoorden voor hun ploeg. 
De C2 wist een gelijkspel uit het 
vuur te slepen tegen Helios C2. 
Ook de C1 van DKV speelde 5- 5. 
De doelpunten werden gemaakt 

door Maureen, Emma, Matthijs, 
Robin en Thijn.  De spelers va 
DKV C1 vonden zelf dat ze had-
den moeten winnen. De B1 ten-
slotte speelde tegen Purmer B1. 
Na een slechte start waarin 
vooral de lengte van de spelers 
van Purmer DKV parten speel-
de, kwam DKV terug in de wed-
strijd. Een achterstand werd om-
gebogen in een voorsprong, die 
niet meer uit handen werd gege-
ven. Na 50 minuten stond er 12-
6 op het scorebord, in het voor-
deel van DKV. 
De doelpunten werden gescoord 
door twee spelers; Matthé en 
Bjarne namen beiden zes doel-
punten voor hun rekening. Wat 
natuurlijk nooit zou zijn gelukt 
zonder hun medespelers. Ook 
de B1 is ongeslagen dit zaalsei-
zoen. Eind maart begint het veld-
seizoen weer.

DCIJ-nieuws
Fraai resultaat
van Willem Winter
IJmuiden - Na een afwezigheid 
van ruim een jaar was Stijn Tuij-
tel weer van de partij. Zonder-
meer een aanwinst voor de on-
derlinge competitie. De ex club-
kampioen moest al direct erva-
ren dat een jaar zonder dambord 
ten koste gaat van de scherpte. 
Tegen de voorzitter Willem Win-
ter werd hij al kort na de ope-
ning verrast met een lokzet. De 
onvoorzichtigheid ruïneerde zijn 
stand en hij kon direct opge-
ven. Willem Winter (foto) trad en 
passent ook nog aan tegen Jes-
se Bos. Bos, toch niet de eer-
ste de beste. Met gedegen spel 
werd Bos van de winst afge-
houden. De gezusters Schouten 
kwamen tot uitstekende resul-
taten. Nicole won gedecideerd 
van Stella van Buuren en Jacqe-
line toonde ondubbelzinnig aan 
dat ze voor Vince van der Wiele 
nog een maatje te groot is. Cees 
van der Steen knokte zich naar 
een remise tegen Conall Sleutel. 
Een resultaat dat ook in de ont-
moeting tussen Piet Kok en Ber-
rie bottelier viel waar te nemen. 

Joop Wind en Cees van der Vlis 
slaagde er evenmin in het even-
wicht te verbreken en na vier uur 
felle strijd werden de punten ge-
deeld.
Dana van der Wiele won simpel 
van Samantha Mol. Jan Apel-
doorn vocht voor een punt. Maar 
Casper Remeijer voerde de druk 
gestaag op en in het gevorderde 
middenspel bezweek Apeldoorn 
onder de druk. 

VV IJmuiden overtuigd
IJmuiden - VV IJmuiden moest 
afgelopen zaterdag tegen het als 
8e geklasseerde Asonia uit Andijk 
spelen. De eerste helft ging gelijk 
op. IJmuiden kwam op voorsprong 
door Patrick Kil.
Op slag van rust kreeg Asonia 
een penalty van de goed leiden-
de scheidsrechter. Deze penalty 
werd gestopt door keeper Rem-
co Kramer waardoor Ijmuiden met 
een 1-0 voorsprong de rust inging. 
Vlak na de rust wist IJmuiden door 
twee maal Patrick Kil en één maal 
Kelly Meijboom in korte tijd uit te 
lopen naar 4-0 zodat de wedstrijd 
gelopen was. In het vervolg van de 
tweede helft werd nog gescoord 
door Patrick en Dennis Kil zodat 
de eindstand op 6-0 uitkwam. Me-
de hierdoor werd het een groot 
feest in de IJmuiden kantine tot in 
de late uurtjes. Positief was ook te 
noemen het optreden van jeugd-
speler Leon Plug en het debuut 

van jeugdspeler Patrick Overeem. 
In het spoor van ons vlaggen-
schipheeft ook de F2 van Ijmuiden 
alweer zijn derde overwinning ge-
boekt. De F2 speelde met een volle 
bezetting tegen de F3 van storm-
vogels. Allebei de teams gingen 
vol voor de winst. Echter het was 
IJmuiden die het vizier goed had 
staan. Mick van der Linden maak-
te de eerste 2 doelpunten daarna 
was het de beurt aan Emanuel Da-
vid en de laatste drie werden door 
Mitchel Leunk gescoord. De kee-
per van IJmuiden had het erg rus-
tig en omdat het nog wat fris was 
stond Jordi samen met zijn vader 
te voetballen maar het veld werd 
ondertussen goed in de gaten ge-
houden. 
De eindstand was 6-0. Een knappe 
overwinning en het is duidelijk dat 
de training van Frans Zeilmaker sr. 
en Peter van der Laan zijn vruch-
ten afwerpen. 

Familie Ace
Feest ondanks tegen-
vallende stemronde
IJmuiden - De familie Ace is een 
groep van 40 personen uit IJmui-
den en omstreken die, in een lan-
delijke wedstrijd, strijden om de ti-
tel ‘Familie van de lach’. De wed-
strijd is al twee weken gaande en 
deze week is wederom de stem-
ronde verloren. Toch zit de fami-
lie niet bij de pakken neer. Sterker 
nog... ze gaan deze week feest vie-
ren. Zo hoort het ook bij een echte 
familie van de lach natuurlijk!
Volgens teamcaptain Annemarie 
van Kaam is iedereen binnen de 
familie nog zeer enthousiast. On-
danks het feit dat er net niet ge-
noeg stemmers waren is ieder-
een zeer tevreden. ,,Wie had van 
tevoren kunnen dromen dat er 
meer dan 1000 mensen op je gaan 
stemmen! Wij vinden dat fantas-
tisch en willen iedereen bedanken 
die daar aan heeft bij gedragen.”
Zij noemt daarbij een zeer bewon-
derenswaardig lijstje van mensen 
op die via Facebook de link, waar-
op gestemd kan worden, hebben 
gedeeld. Zo worden Ferry  van ’t 
Veld (bekende zanger en bloe-
menverkoper) maar ook verschil-
lende ondernemers uit Ijmuiden 

genoemd zoals La-belle, DNM 
Schoutenmode, Mara Home De-
corations, De IJmuiden Souve-
nirwinkel, Zebra Uitzendbureau, 
Jan’s Biertaxi, Folkerts Design en 
Printing, Sleepdienst Iskes, XO 
Haarlem, Rico’s, Suntanlounge 
Zonnebank en de Witte Leeuwen. 
Bij de wedstrijd worden niet alleen 
stemmen verzameld. Er moeten 
door de familie ook opdrachten 
worden ingeleverd. De afgelopen 
week moest er een korte motivatie 
worden ingeleverd waarom de fa-
milie zelf denkt dat zij moeten win-
nen. Deze motivatie is de winnen-
de inzending geworden! Hiervoor 
verdient de familie dus drie pun-
ten en komt daarmee op een to-
taal aantal punten van negen. De 
koploper loopt nu nog maar één 
punt voor en dat geeft natuurlijk 
weer moed. Deze week dus toch 
reden voor een feestje. 
U maakt de familie heel blij door 
op hun te stemmen via de volgen-
de facebooksite: apps.facebook.
com/familievandelach U stemt 
toch ook op de familie Ace? U 
kunt daarmee zelf ook een leuke 
prijs winnen. Dus doe mee!

Velsen - De verkeerspolitie 
heeft vrijdag tijdens een alco-
holcontrole in Velsen een auto-
mobilist gecontroleerd die nog 
een aantal openstaande vonnis-
sen had. De man een 31-jarige 
IJmuidenaar stond gesignaleerd 
voor een bedrag van ruim 2550 
euro. Hij kon dit niet betalen, dus 
werd hij meegenomen naar het 
politiebureau en ingesloten.

7 Openstaande 
vonnissen
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IJmondtrekkers doen 
mee aan NL DOET
IJmuiden - Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers doet op 17 
maart mee aan NL DOET. Dit is 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door 
het Oranje Fonds. Tijdens NL 
DOET steken mensen in het he-
le land de handen uit de mou-
wen. Zij zetten zich vrijwillig in 
voor diverse organisaties, die tij-
dens NL DOET net dat beetje ex-
tra kunnen doen. 
Ook Scoutinggroep de IJmond-
trekkers zoekt vrijwilligers om 
zaterdag 17 maart tussen 11 en 
16 uur de handen uit de mouwen 
te steken. Op de planning staat 
onder meer onderhoud van het 
terrein zoals verwijderen van on-
kruid en snoeien. Daarnaast een 
grote klus om het sanitair in een 
van de gebouwen te modernise-
ren. 
De IJmondtrekkers zien NL 
DOET als een goede gelegen-

heid om juist dat beetje extra te 
doen waar de klussenploeg nor-
maal niet aan toe komt. Men-
sen die met vrienden, colle-
ga’s of hun vereniging of sport-
club in actie willen komen bij 
de IJmondtrekkers kunnen zich 
aanmelden op www.nldoet.nl of 
rechtstreeks bij de organisatie 
via ijmondtrekkers@live.nl. 
Daarnaast hopen ze dat de men-
sen die zich aanmelden zo po-
sitief zijn dat ze vaker een dag-
je vrijwilligerswerk willen doen. 
Misschien is een plekje in de 
klussen- of schoonmaakploeg 
iets voor u. Tijdens de actie-
dag kunt u al een beetje kennis 
met hen maken. De IJmondtrek-
kers zoeken bovendien ook nog 
mensen die zich actief bezig wil-
len houden met het spelaanbod 
voor de jeugd en toe willen tre-
den tot de leiding. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl.

Nieuwe kop-
loper bij jeugd 
Kijk Uit
IJmuiden - Het beloofde een 
spannende avond te worden, zou 
Barry Broek zijn koppositie kun-
nen vasthouden of zou hij zich 
laten passeren door Job Elsen-
doorn? Job speelde met wit te-
gen Barry Broek. Barry begon aan-
vallend en leek langzaam op de 
winst af te stevenen. Maar Barry 
was meer met de aanval bezig dan 
met de verdediging, en dat kreeg 
Job door. Job profiteerde hier op-
timaal van door op mat te gaan 
spelen, en daar lette Barry niet 
op. Daardoor won Job en neemt 
mede hierdoor na achttien ron-
den de koppositie over van Bar-
ry! Een andere partij die belang-
rijk was voor de top van het klas-
sement ging tussen Bram Zwart 
en Robert Spruit. Robert moest 
winnen om in het spoor te blijven 
en deed dit op overtuigende wij-
ze. Hij won een paard en bouwde 
zijn voorsprong uit tot een toren. 
Bram gooide toen de handdoek in 
de ring. Een snelle partij tussen Isa 
Boztoprak en Roan Velzel. Isa won 
materiaal en zette zijn dame op f7 
waardoor het mat was. Lars Boes-
mans (foto) had tegen Vincent een 
soort gelijke partij. Lars zette ook 
zijn tegenstander Vincent Zeeman 
op f7 mat. Myrón Sprengers knok-
te hard voor de overwinning tegen 
Isra Boztoprak en haalde ook de 
overwinning binnen. Hij won snel 
materiaal door goed op de fouten 
te loeren van zijn tegenstandster 
en kon zo de overwinning naar zijn 
hand zetten. De partij tussen Je-
roen van der Valk en Quinten Otte 
was een waar foutenfestijn, beiden 
spelers verzuimden om ongedek-
te stukken te slaan. Na zettenher-
haling kwamen ze remise overeen. 
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Jawel, het is zover. Nu de koop-
goot voorgoed verleden tijd is, 
heeft de gemeente een nieuwe 
inkomstenbron ontdekt. Helaas 
wel ten koste van de rustzoeken-
de burgers. Afgelopen weekein-
de vonden er voor het eerst de 
NK Offroad Races plaats op het 
IJmuiderstrand. Het is de club 
en de Gemeente zo goed beval-
len dat ze vanaf nu elk jaar de-
ze races op het strand willen la-
ten plaatsvinden en het evene-
ment gaan uitbreiden. Waar kun-
nen wij wandelaars en rustzoe-
kers nog genieten van de na-
tuur? In de duinen? Nee, daar 
was het een oorverdovend la-
waai van de opgevoerde vracht-
wagens en motoren. Het leek 
Parijs Dakar wel. Belachelijk dat 
dat in een ‘beschermd’ natuur-
gebied moet plaatsvinden. Aan 
de andere kant van het strand 
scheurden de zeilwagentjes je 
benen onder je lijf vandaan. Ren-

nen voor je leven dus. Ze trekken 
zich niets aan van de 40 meter 
strook vanaf de zee gezien waar 
ze niet mogen scheuren. Ook het 
Radio 538 evenement gaat jaar-
lijks plaatsvinden op het strand. 
Dan wordt het strand afgezet en 
kunnen burgers daar niet meer 
terecht.
Na telefonisch contact met een 
geïrriteerd ambtenaar, want oh 
wee, als je klaagt, kwam mij ter 
ore dat de gemeente ‘grootse 
plannen’ heeft met het IJmuider-
strand. Wat staat ons nog meer 
voor onnodige herrie te wach-
ten? Dus mensen, geniet nog 
even van wat er nog te genie-
ten valt op strand en duin want 
binnen no time is het eens zo 
mooie, rustige strand van IJmui-
den omgetoverd tot een oorver-
dovend pretpark a la Zandvoort 
en Scheveningen. Eeuwig zonde. 

Naam bij de redactie bekend

Expositie Big Band
IJmuiden - Een expositie van een 
selectie van 20 cursisten uit drie 
groepen is te zien in het Witte 
Theater in IJmuiden. 
De cursisten van ‘vrij schilderen’ 
onder leiding van Marcella van 
Zanten en ‘gemengde technie-
ken’ van Esther van Schoten (drie 
kleinere doeken) van het Kun-
stencentrum Velsen hebben ter 
ere van het 35-jarig bestaan van 
de Big Band onder leiding van 
Frank Anepool, ieder  een werk 
gemaakt. Vaak was het met het 
thema ritme, dit is een herha-

ling van een al dan niet abstrac-
te vorm, maar ook werden figura-
tieve werkjes gemaakt. Cursisten 
kregen van het Kunstencentrum 
een doek om te beschilderen.
De vrijschilders hebben van tonen 
en melodieën, ritmes gemaakt die 
vaak landschappelijk en dyna-
misch aandoen door de snelheid 
van de kwast-streken. 
De werken zijn deels gegroepeerd 
opgehangen waardoor zij ook een 
relatie met elkaar aangaan. De 
gehele maand maart zal het werk 
te zien zijn.

VBC Akrides geeft 
Hoofddorp basketballes
IJmuiden - Na twee nederla-
gen op rij heeft VBC Akrides uit 
IJmuiden eindelijk weer eens 
een overwinning te pakken, en 
wat voor een. Compleet verdiend 
heeft VBC Akrides hun grote ri-
vaal uit Hoofddorp aan de kant 
gezet. Er werd gewonnen met 
maar liefst 26 punten verschil. 
Wat vooraf gezien een spannen-
de pot leek te worden was na 
vijf minuten eigenlijk al geda-
ne zaken. VBC Akrides die vanaf 
de eerste minuut vol op de huid 
van BC Hoofddorp zat, nam bru-
taal meteen de leiding in de wed-
strijd. Met name door het fel ver-
dedigen van Joost Smetsers en 
de veelscorende Dario Ribeiro 
de Carvalho liep VBC Akrides in 
het eerste kwart uit naar 10 pun-
ten voorsprong. Deze voorsprong 
werd beetje bij beetje uitge-
bouwd. BC Hoofddorp dat via Ke-
vin van Duuren en twee driepun-
ters nog wel wat terug probeer-
de te doen, werd bij deze poging 
meteen klem gezet door aan de 
andere kant met dezelfde midde-
len terug te betalen.

In het derde kwart trok VBC Akri-
des de wedstrijd naar zich toe, 
waardoor in het vierde kwart een 
show weggegeven kon worden 
voor het publiek. Dennis Roos 
en Pasqualis Jansen gaven het 
publiek twee geweldige dunks 
te zien. Het publiek, dat mas-
saal was komen opdagen, kon 
dit waarderen en gaf het team 
aan het eind van de wedstrijd een 
staande ovatie. Misschien wel de 
kenmerkendste opmerking over 
de wedstrijd was van een toe-
schouwer na afloop in de kantine: 
,,Nadat Ad Hillege (van Praktijk 
Rijksstraatweg Ad Hillege Fysio-
therapie) de wedstrijdbal aan de 
aanvoerder van VBC Akrides had 
afgegeven is die bal niet meer uit 
de ploeg geweest.’’
Uitslag: VBC Akrides – BC 
Hoofddorp 87-64. Akrides: Da-
rio de Carvalho 28 punten en 11 
rebounds: Pasqualis Jansen 14 
punten en 13 rebounds: Dennis 
Roos 14 punten en 6 rebounds; 
Lennart Meijland 11 punten en 8 
rebounds; Frank de Pagter 6 pun-
ten en 15 rebounds.  

Zeevos reuzenhaai bij 
Nico Waasdorp te zien
IJmuiden - Vanaf vrijdag 9 
maart ligt er een reuzen vos-
haai, bijgenaamd zeevos, van 
maar liefst 250 kilo in de Visspe-
ciaalzaak van Nico Waasdorp in 
IJmuiden-Haven. Deze zeevos is 
afgelopen week per ongeluk ge-
vangen in de wateren rond Grie-
kenland als bijvangst tijdens het 
vissen op bonito tonijnen.
Voshaaien komen voor in zowel 
kustwateren als open oceanen in 
tropische en gematigde klimaat-
gebieden. Het zijn zeer snelle 
en goede zwemmers, jagers die 
zich voeden met makreel, pel-
ser, haring en horsmakreel. Deze 
haai (Alopias Vulpinus) kan wel 
zes meter lang worden en dankt 
zijn naam aan de enorme vosse-
staartvin die bijna uit de helft van 
zijn lengte bestaat. De staart ge-
bruikt hij om al zwiepend scho-
len vis bijeen te jagen. De vos-
haaien zijn eierlevend barende 
vissen; ze baren vier tot zes jon-
gen met een geboortegewicht 
van 5 tot 6 kilo.
De reuzenhaai was het hele 
weekend te bewonderen bij de 
Viszaak van Nico Waasdorp op 

de Halkade 27 in IJmuiden-Ha-
ven. Degene die de mooiste fo-
to mailt naar: info@waasdorp.nl 
maakt kans op een gratis work-
shop voor 2 personen ter waarde 
van 110 euro. Info: www.waas-
dorp.nl.

IJmuiden - De politie kreeg 
maandagavond in ieder geval 
vijf meldingen van ondergrond-
se containerbrandjes. In de Lo-
rentzstraat, de K. Zegelstraat, de 
Breesaapstraat, de Bloemstraat en 
in de Oranjestraat bleken de af-
valcontainers in brand te staan of 
te smeulen. De politie gaat uit van 
brandstichting en stelt een onder-
zoek in. Getuigen worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
in Velsen via 0900-8844.

Ondergrondse 
container-
brandjes
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Velserbroek - Toneelgroep de 
Veste uit Velserbroek zou op 17 
en 18 maart een uitvoering ge-
ven, zoals vorige week in de-
ze krant te lezen was. De uit-
voeringen op die data kunnen 
niet doorgaan in verband met 
een ziekenhuisopname van 
een van de spelers. De voor-
stellingen worden daarom ver-
zet naar zaterdag 14 april om 
20.00 uur en 15 april om 14.00 
uur in het Polderhuis in Velser-
broek. Het gaat om de voorstel-
ling Straf van Ton Davids onder 
regie van Rinus Krom. Kaarten 
kosten 8,50 euro. Zie ook www.
toneelgroepdeveste.nl.

Voorstelling 
De Veste 
verzet

Dook van den Boer 
bezoekt Technisch College
IJmuiden - Woensdagochtend 
bezocht Dook van den Boer, di-
recteur van Tata Steel, het Tech-
nisch College Velsen om zich 
persoonlijk op de hoogte te stel-
len van de technische ontwikke-
lingen in het onderwijs op de-
ze opleiding. Hij vertelde dat zijn 
carrière ook is gestart op een 
toenmalige LTS in de omgeving 
van Eindhoven. Dook: ,,Eigenlijk 
wilde ik als jongen timmerman 
worden maar ik ben toch meer 
de techniek ingegaan en na het 
behalen van mijn LTS diploma 
ben ik naar de MTS gegaan. Na 
het afronden van deze opleiding 
heb ik mijn verdere studie voort-
gezet aan de HTS en aansluitend 
heb ik mijn studie afgerond aan 
de universiteit waar ik mijn inge-
nieursdiploma heb gehaald.’’
Een prachtig voorbeeld van wat 
de vervolgmogelijkheden kun-
nen zijn voor jongens en meisjes 
die gevoel hebben voor techniek 
en die zich thuis voelen op een 
opleiding waar ze ook met hun 
handen kunnen werken.
Tijdens de rondgang door het 
schoolcomplex toont directeur 
Ruud Porck zich een gedreven 
en enthousiast verteller over de 
diverse, technische opleidings-
mogelijkheden. ,,Neem nu bij-
voorbeeld deze afdeling lastech-
niek’’, zegt hij. ,,Wij zijn nog een 
van de weinige scholen in Ne-
derland waar alle technieken 
van het lassen worden onder-
wezen. En zoals je ziet zijn de 
leerlingen bezig met een project 
wat inhoudt dat ze een comple-
te boot, een opduwertje, aan het 
bouwen zijn.’’ 
Bij de afdeling elektrotechniek 
wordt stilgestaan bij de bouw 
van een elektro superkart die, 
samen met leerlingen van het 
gymnasium Felisenum, wordt 
gebouwd. Tata Steel is één van 
de sponsoren en initiatiefnemers 

van dit project, genaamd Tech-
no Challenge. Dit is een samen-
werkingsverband van overheid, 
scholen en bedrijven die de am-
bitie heeft om een structurele 
bijdrage te leveren aan het op-
lossen van het tekort aan vaklie-
den en bèta-technici op de ar-
beidsmarkt.
Afsluitend wordt nog een bezoek 
gebracht aan het Maritiem Col-
lege waar jongens en meisjes 
worden opgeleid voor een baan 
in de scheepvaart. Vanaf de ba-
sisschool kunnen leerlingen hier 
terecht waarbij ze direct al moe-
ten wennen aan het feit dat ze 
later langere tijd van huis zul-
len zijn. 
De leerlingen verblijven hier de 
hele week intern wat betekent 
dat ze van maandag tot vrijdag 
op school verblijven waar ze dus 
ook eten en slapen.
Voor Dook van den Boer was dit 
bezoek een moment van her-
kenning want zo’n 45 jaar gele-
den is hij op dezelfde manier aan 
zijn opleiding begonnen als deze 
jongens en meisjes. Wat hem wel 
opviel was het feit dat de tech-
nische uitrusting van het Tech-
nisch College op een veel ho-
ger peil staat dan de appara-
tuur waar hij tijdens zijn eerste 
schoolperiode mee moest wer-
ken. ,,Wij kregen vroeger de af-
dankertjes uit het bedrijfsleven, 
maar hier zie ik dat ze op alle af-
delingen moderne apparatuur 
ter beschikking hebben’’, aldus 
Dook. 
Beide heren waren het er ten-
slotte roerend over eens dat voor 
jongens en meisjes die graag 
iets met de handen willen doen 
en die niet direct voor een oplei-
ding op het gymnasium worden 
voorgedragen, hier een prachti-
ge toekomst kan liggen, getui-
ge de carrière van Dook van den 
Boer. (Joop Waijenberg)

Reünie VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Voetbal Ver-
eniging IJmuiden bestond op 
1 februari precies 85 jaar. Om 
dit heuglijke feit te vieren or-
ganiseert de club op vrijdag 23 
maart een reünie voor leden 
en oud-leden van 40 jaar en 

ouder. De club wil deze avond 
op feestelijke wijze stilstaan bij 
het bereiken van deze mijlpaal.
Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen, dan bent 
u via deze weg alsnog uitge-
nodigd.

Beeckestijn 
omgetoverd
tot ‘Bijzonder 
Beeckestijn’
Velsen-Zuid - De zomer valt 
vroeg dit jaar: van 31 mei tot 
en met 3 juni om precies te 
zijn. En Landgoed Beeckestijn 
heeft de primeur! De lommer-
rijke lanen worden dan omge-
toverd tot ‘Bijzonder Beeckes-
tijn’. Ruim twintig jaar lang trok 
de fair op Beeckestijn tiendui-
zenden bezoekers uit binnen- 
en buitenland. Na een pauze 
van twee jaar brengt 4allEvents 
het eerste buitenevenement in 
zijn soort opnieuw naar Velsen-
Zuid. Onder de naam ‘Bijzon-
der Beeckestijn’ kunnen lief-
hebbers weer genieten van de 
beste shoppingadressen van 
Nederland. De Fair kenmerkt 
zich door het hoge niveau van 
de geselecteerde onderne-
mers, uit binnen- én buiten-
land. Zo vindt u hier sfeervol-
le woonideeën; voor binnen én 
buiten. Want we halen de tuin 
naar binnen én andersom. Na-
tuurlijk met de puurste woon-
accessoires, oude brocante én 
tips van experts. De lanen zijn 
ingericht met planten en krui-
den van specialiteitenkwekers. 
Onderweg krijgt u verrassende 
tuinideeën, gebaseerd op de 
laatste trends: van warm kleur-
rijk tot biologisch en eetbaar. 
Tal van inspirerende groende-
coraties kleuren het park, ge-
maakt door toparrangeurs en 
met de natuur als grootste in-
spiratiebron. Ook culinair is Bij-
zonder Beeckestijn groen: on-
ze culinaire standhouders gaan 
voor duurzaam en ambachte-
lijk; of het nu gaat om groente, 
fruit, vis of vlees. Kom het proe-
ven óf pluk uw eigen salade, in 
de mooiste tuin van Nederland. 
En natuurlijk is Bijzonder Beec-
kestijn ook vooral heerlijk ach-
terover leunen en genieten van 
het goede leven. Zie ook www.
bijzonderbeeckestijn.nl.

Spaarnwoudeloop: 
sportief evenement
Velsen-Zuid - Atletiekvereni-
ging KAV Holland organiseert 
ook in 2012, voor de 23ste keer,  
de Spaarnwoudeloop. Deze loop 
door recreatiegebied Spaarn-
woude zal, met de lente in aan-
tocht, gehouden worden op zon-
dag 18 maart vanaf 11.00 uur 
op Informatieboerderij Zorgvrij. 
Nieuw dit keer is een bijzondere 
startplaats die voor zowel de lo-
per als de supporters veel facili-
teiten biedt om er een mooie en 
sportieve dag van te maken.
De vernieuwde Spaarnwoude-
loop heeft nog wel de ruime keu-
ze in afstanden: 5, 10, 20 of 30 
kilometer.
Daarnaast is er een kinderloop 
van 1 kilometer. Net als voor-
heen is het parcours zeer afwis-
selend; het loopt door de bos-
sen en de velden, over heuvels 
en langs sloten. Niet voor niets 
staat de Spaarnwoudeloop ver-
meld in het boekje ‘De 30 mooi-
ste loopjes van Nederland’.
KAV Holland is dit jaar een sa-
menwerking aangegaan met In-
formatieboerderij Zorgvrij en 
het restaurant Onder De Plata-
nen, om van de Spaarnwoude-

loop een veelzijdig evenement 
voor jong en oud te maken. Want 
naast de sportieve uitdaging 
voor zowel de wedstrijdloper als 
de recreant kan men volop ge-
bruikmaken van alle faciliteiten 
van de boerderij.
Informatieboerderij Zorgvrij 
biedt middels tentoonstellin-
gen een kijk op het boerenleven. 
Er zijn koeien en andere dieren 
aanwezig waar veel over te leren 
valt. Tevens is er een speeltuin, 
een ontdekbos, een geurtuin en 
nog veel meer. Niet voor niets 
weten meer dan 200.000 bezoe-
kers Zorgvrij jaarlijks te vinden.
Restaurant Onder de Platanen 
zal op deze dag voor de inwen-
dige mens zorgen. Dit pas ver-
nieuwde en uitgebreide restau-
rant biedt ruim plaats voor een 
kopje koffie of een heerlijke 
lunch. Er is gratis parkeergele-
genheid, maar gezien de te ver-
wachten drukte raden wij aan 
om zo veel mogelijk met de fiets 
te komen. 
Voorinschrijving via www.in-
schrijven.nl of na-inschrijving ter 
plaatse. Zie ook spaarnwoude-
loop@kavholland.nl.

‘Jouw Velsen’ van het 
John van Dijk Fonds
Velsen - Op woensdag 21 
maart is er om 19.00 uur in het 
stadhuis van Velsen een fees-
telijke slotavond van het scho-
lenproject ‘Jouw Velsen’. Het 
project is georganiseerd door 
het John van Dijk Fonds. 
Het scholenproject ‘Jouw Vel-
sen’ bracht jongeren uit het 
voortgezet onderwijs in Velsen 
in contact met politici, onder-
nemers, bestuurders en me-
dewerkers van maatschappe-
lijke organisaties. De jonge-
ren gingen met hen in gesprek 
over een onderwerp dat zij be-
langrijk vinden en dat speelt in 
‘Jouw Velsen’. Na een gastles 
van raadsleden en steunfrac-
tieleden over het lokaal be-
stuur gingen de jongeren in 
groepjes met hun smartphone 
of camera op pad. Vervolgens 
maakten de jongeren een film-
pje over hun onderwerp.
Het John van Dijk Fonds heeft 
maar liefst 40 inzendingen van 
jongeren uit het voorgezet on-
derwijs ontvangen over zeer 
veel verschillende onderwer-
pen. De meeste inzendingen 
(21) kwamen van het Felise-
num. Ook zonden leerlingen 
van het Vellesan, het Ichthus 
Lyceum en het Technisch Col-
lege Velsen veel leuke filmpjes 
in over thema’s die zij wilden 
onderzoeken en die zij belang-
rijk vinden voor ‘Jouw Velsen’.
De vier genomineerden van 
het project Jouw Velsen zijn: 
Onderwerp: Telstar van Eric, 

Yannick, Maurice en Ludo-
vic van Gymnasium Felise-
num; onderwerp:       Coma-
zuipen van Sumeyye, Negina, 
Fenna en Iris van het Ichthus 
Lyceum; onderwerp Vuurwerk 
van Timo, Etiene, Swen en Pim 
van Technisch College Vel-
sen; onderwerp: Velsen-Noord 
van Kim, Fabienne, Franklin en 
Kayleigh van Vellesan College. 
Alle genomineerden, deel-
nemers en belangstellen-
den zijn welkom op woens-
dag 21 maart om 19.00 uur 
in de raadzaal en burgerzaal 
van het stadhuis van Velsen. 
In de raadzaal presenteren de 
genomineerden hun film en 
gaan net als echte raadsleden 
met elkaar in debat onder lei-
ding van burgemeester Franc 
Weerwind en met hulp van 
de wethouders over de inge-
zonden onderwerpen. Vervol-
gens trekken de leden van het 
John van Dijk Fonds  zich te-
rug om de winnaar te bepalen. 
Tijdens het juryberaad volgt 
een spetterend optreden van 
de Jonge Stem. Na het jury-
beraad maakt de burgemees-
ter, samen met de moeder van 
John van Dijk, mevrouw Post, 
de winnaar bekend. De loka-
le zender, Seaport TV,  zal deze 
slotavond ‘live’ uitzenden. De 
leerlingen kunnen zichzelf te-
rugzien in de loop van volgen-
de week op Seaport RTV en 
op uitzendinggemist op www.
Seaportrtv.nl.
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Visrokerij Smeding al 
sinds 1933 in IJmuiden
IJmuiden - Veel mensen in 
IJmuiden en omstreken weten 
de weg naar de ambachtelijke 
visrokerij Smeding al vele jaren 
te vinden. Hoewel opa Smeding 
al in 1933 in de duinen met vis-
roken is begonnen ligt de locatie 
van het bedrijf sinds 1966 aan de 
Rondweg 36 in het industriege-
bied. Niet direct op een heel op-
vallende plek. ,,Maar dat ervaren 
wij beslist niet als een probleem, 
want na zoveel jaar weten al on-
ze klanten ons uitstekend te vin-
den’’, aldus Geert Smeding.
Geert beheert samen met broer 
Wiebe en oom Piet het bedrijf, 
bijgestaan door diverse familie-
leden en overig personeel. De 
gerookte visproducten van Sme-
ding vinden dagelijks hun weg 
naar de groothandel, winkels en 
markten in heel Nederland. En 
dat het hier om behoorlijke hoe-
veelheden gaat werd wel duide-
lijk bij de toelichting van Geert 
bij één van de zeven rookkasten.
,,In deze grote rookkast gaat 
vanochtend ongeveer 900 kilo-
gram makreel, dat zijn er in to-
taal zo’n 3000 die, keurig aan 
lange ijzeren steven geregen, 
in de kast worden opgehangen. 
Dan gaat de brand in de rook-
mot, dat zijn vurenhoutensnip-
pers, waarna de makrelen na 
ongeveer negen uur gereed zijn’’, 

licht hij de werkwijze toe. 
Maar niet alleen makreel, ook 
spekbokking en harde bokking 
komen uit de rookkasten. ,,In de 
rokerij wordt ambachtelijk met 
de hand gerookt en dat is een 
bijna uitgestorven traditie in Ne-
derland. Het met de hand roken 
zorgt voor een betere controle 
over het proces wat uiteindelijk 
resulteert in een hogere kwali-
teit van de gerookte vissoorten. 
En kwaliteit wordt bij ons met 
hoofdletters geschreven’’, bena-
drukt een trotse Geert. 
Naast de rokerij was er ook al 
enige jaren een winkeltje ge-
vestigd maar die werd als snel 
te klein. Daarom werd de win-
kel in 2010 vergroot en werd te-
vens het assortiment uitgebreid. 
,,We hebben nu bijvoorbeeld ook 
gebakken vis in ons assortiment, 
maar eveneens belegde brood-
jes, kibbeling, paling en zoute- 
en zure haring. En sinds kort is 
ook ‘onsverpakking zalm’ in va-
cuümverpakking verkrijgbaar en 
hier is veel vraag naar’’, zo ver-
tel hij. 
De winkel is geopend van maan-
dag tot met vrijdag. Meer infor-
matie over ambachtelijke vis-
rokerij Smeding is te vinden op 
de website: www.visrokerijsme-
ding.nl, maar bellen kan natuur-
lijk ook: 0255-511574.

Spruitje Speelt ‘Drop’
IJmuiden - Zondag 18 maart 
om 14.30 uur staat Spruitje 
Speelt op de planken van het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257. 
Zij spelen ‘Drop’.
‘Drop’ gaat over twee vrien-
den die elkaar ontmoeten in het 
park. De één heeft een zak drop 
bij zich, de ander een thermos-
kan koffie. Terwijl ze in het gras 
liggen en naar de wolken kijken, 
vragen ze zich af of er daarbo-
ven iets is. Iets van een hemel 
of zo. 
Zou er ook drop zijn in de he-
mel? En worden ze daar ook 
weer vrienden? Maar hoe kom 
je elkaar daar dan weer tegen? 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘spruitje speelt’ op zondag 

18 maart 2012 om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Voetbalsters 
showen kleding 
Jacky Hart
Driehuis - De dames van Velsen 
1 showden deze week de nieu-
we collectie van hun hoofdspon-
sor Jacky Hart, die sinds drie 
jaar de hoofdsponsor is van de 
Velsen dames, die uitkomen in 
de tweede klasse zondag. Jac-
ky Hart is al jaren een begrip 
in IJmuiden. Voor vakkundig en 
vooral persoonlijk advies is men 
daar aan het juiste adres. Met 
een enthousiast verkoopteam 
lukt het kiezen van de juiste kle-
ding uitstekend. Groot voordeel 
aan kopen bij Jacky Hart is, dat 
u daar gratis kunt parkeren, dus 
u kunt op uw gemak uw keuze 
maken uit de trendy kleding in 
de maten 34 t/m maat 46. RK-
VV Velsen is trots met Jacky Hart 
als hoofdsponsor voor de Vrou-
wen 1!

Receptie LTC De 
Heerenduinen 40 jaar
IJmuiden - Veertig jaar gele-
den, op 22 februari 1972, fu-
seerden de tennisverenigingen 
RKLTC Velsen en Velserbeek.
Ze verhuisden naar het pas ge-
reedgekomen tennispark De 
Vinkenbaan in het Heerenbos. 
De nieuwe tennisvereniging 
kreeg de naam LTC De Heeren-
duinen en groeide al snel uit 
haar jasje van zeven gravelba-
nen. De zeven banen werden 
er al snel twaalf en dat aantal is 
al die jaren gelijkgebleven. Met 
veel zelfwerkzaamheid werd de 
kantine gebouwd en later ook 
gerenoveerd. In de gemeen-

te Velsen staat LTC De Hee-
renduinen bekent als een ech-
te gezelligheids (tennis)vereni-
ging  en vanzelfsprekend kan 
men een 40 jarig jubileum dan 
ook niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan!  Voorafgaand aan een 
feestavond voor alle (oud) le-
den is er op zaterdag 17 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur een re-
ceptie in het Thalia Theater 
aan de Breesaapstraat 52 voor 
(oud) leden, sponsors en ieder-
een die de club een warm hart 
toedraagt en wil komen felicite-
ren. Zie ook www.ltcdeheeren-
duinen.nl.

Show your moves tijdens 
Let’s Dance Velsen
Velsen - Op zondag 15 april ver-
tonen talenten uit de IJmond hun 
dansskills op het podium van 
de Stadsschouwburg Velsen tij-
dens het open podium Show Your 
Moves. De middageditie (16.00 
uur) is voor iedereen van 8 tot en 
met 14 jaar. De avondeditie (19.30 
uur) voor 15+. Om goed voor de 
dag te komen tijdens dit dans-
spektakel krijgen alle talenten een 
workshop aangeboden op zondag 
25 maart in het Kunstencentrum 
Velsen, verzorgd door niemand 
minder dan Juvat Westendorp. 
So yóu think yóu can dance? Meld 
je dan tot en met vrijdag 16 maart 
aan voor Show Your Moves en 
toon je skills op het schouwburg-
podium. Aanmelden kan via info@
letsdancevelsen.nl, vermeld naast 
je gegevens ook welke dans-
stijl (klassiek, streetdance, break-
dance, hiphop etc.) je gaat gebrui-
ken. En of je alleen of in een groep 
danst. Alle talenten krijgen een 
workshop in het Kunstencentrum 
Velsen aangeboden op zondag 25 
maart. Juvat Westendorp zal een 
van de workshops geven. Juvat 

is een van de sterdansers van So 
You Think You Can Dance. De an-
dere workshop zal worden gege-
ven door een andere sterdanser. 
Wie dat is, is nog even verrassing. 
Maar in elk geval is de workshop 
dé perfecte voorbereiding op het 
schouwburgoptreden. Een profes-
sionele vakjury zal de dansacts die 
zondag beoordelen en voorzien 
van deskundig commentaar. We-
reldberoemd illusionist Sittah pre-
senteert Show Your Moves en zal 
de spectaculaire openingsact ver-
zorgen. De KISS Moves verzorgt 
met Carmina Burana de specta-
culaire afsluiting van Show Your 
Moves op zondag 15 april in de 
schouwburg. De grande finale ver-
zorgt de KISS Moves samen met 
alle deelnemers van Show Your 
Moves. Tussen de middag- en 
avondeditie van Show Your Moves 
door treedt het acrobatische en 
komische gezelschap De Dansers 
op. De schouwburg serveert voor 
slechts één euro soep met brood. 
’s Avonds is er in de foyer een af-
terparty met DJ Love Supreme. 
(foto: Ben van Duin)

Open dag
van de Zorg  
Velsen-Noord - Op 17 maart, de 
derde zaterdag in maart, wordt 
voor de twaalfde keer de Open 
Dag van Zorg en Welzijn gehou-
den in De Schulpen aan de Wij-
kerstraatweg 77 in Velsen-Noord. 
Informatie, activiteiten, gezellig-
heid van 10.00 tot 13.00 uur. Be-
zoekers zijn deze dag welkom in 
honderden zorg- en welzijnsor-
ganisaties in Nederland. Zo 
krijgt iedereen alle gelegenheid 
om kennis te maken met de we-
reld van zorg en welzijn en op de 
hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen. Ook ViVa Zorg-
groep opent haar deuren. In Vel-
sen-Noord ontvangt de afdeling 
Thuiszorg alle belangstellenden 
in De Schulpen in Velsen-Noord. 
Zie ook www.vivazorggroep.nl.

IJmuiden - Politieagenten stel-
den vorige week woensdag om-
streeks 10.00 uur na een mel-
ding dat er inbreker op de bank 
lag te slapen in een strandhuis-
je aan de Zeehavenweg, direct 
een onderzoek in. In het huis-
je troffen de agenten inderdaad 
een man aan die daar niet thuis 
hoorde. De 21-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats werd 
aangehouden. In het strandhuisje 
was het een rommel en er ston-
den verschillende spullen, waar-
onder apparatuur,  die niet van 
de eigenaar zijn. Onderzoek in 
de directe omgeving leverde di-
verse (pogingen) inbraken op bij 
andere strandhuisjes. De politie 
stelt een onderzoek in naar de 
herkomst van de goederen. Ook 
zal worden onderzocht of de ver-
dachte gekoppeld kan worden 
aan de andere (poging) inbraken.

Politie houdt 
inbreker aan
in strandhuisje
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Into the Woods, toch een 
beetje Ichthus musical
Driehuis - Met het pensioen 
van muziekleraar Dolf Schel-
vis is een einde gekomen aan 
de grote musicaltraditie van 
het Ichthus Lyceum. Dachten 
we. Maar iets wat zo’n succes 
is, kon toch eigenlijk niet ver-
dwijnen?
Bij het afscheid van deze gelief-
de muziekleraar werd ‘Dolf, de 
musical’ opgevoerd door een 
groep docenten en oud-leerlin-
gen die allemaal al eerder be-
trokken waren bij Ichthus mu-
sicals. Toen ontstond het idee 
toch nog een keer samen een 
musical te maken. Met Aha-
Productions komt nu een nieu-
we musical tot stand met oud-
leerlingen en docenten van het 
Ichthus College, een ervaren 
ploeg dus. Tegelijkertijd wordt 
deze week op school ook een 
kleine musicalproductie met 
leerlingen van het Ichthus Ly-
ceum gebracht onder leiding 
van nieuwe muziekleraar Arno 
Hillege.
De eerste musical van Aha-
Productions is Into the Woods 
geworden. Een humoristische, 
maar ook filosofische blik op de 
sprookjeswereld en levenswen-
sen. Regie Alma Wolfs, muzika-
le leiding Han Bruineman, Bas 
Jongsma repetitor. Hoofdrollen 
zijn weggelegd voor Hanne-
ke Drenth (Dames voor na Vie-
ren), Rebecca Weeda, Baris Ki-
rik  en teamleider van Havo bo-
venbouw, Arjan Odijk.
Odijk is een echte Ichthus man. 
Hij was er leerling, docent en 
nu teamleider. En bovendien 
acteur en man achter de scher-
men bij veel Ichthusmusicals, 
zoals Anatevka, Jesus Christ, 

Les Miserables en West Si-
de Story. Arjan Odijk staat ste-
vig geworteld in Ichthusgrond. 
,,Ik kan me niet voorstellen dat 
ik een andere baan zou wil-
len’’, zegt hij openhartig. Geluk-
kig hoeft dat ook niet, want na 
de verbouwing van het Ichthus 
Lyceum, gaan de deuren open 
voor wat meer leerlingen. ,,1100 
leerlingen lijkt me mooi ge-
noeg,’’ zegt hij.
Enthousiast is hij over de nieu-
we musical. ,,Het is zo’n enorm 
leuk team, iedereen is zo gedre-
ven. Maar toen we kozen voor 
Into the Woods wisten we niet 
dat het zo’n moeilijke musical 
werd. Han Bruineman heeft er 
zijn handen aan vol, want voor-
al op muzikaal gebied komt er 
veel bij kijken. Maar we spelen 
met zeer gemotiveerde en erva-
ren volwassenen. We hebben 
de eerste doorlopen beleefd en 
dat ging fantastisch.’’
De voorstellingen zijn in juni in 
het Witte Theater, op donder-
dag 7, vrijdag 8 juni (premiè-
re), zaterdag 9 en zondag 10 ju-
ni. En als het doorgaat moge-
lijk nog een matiné op zondag-
middag. Into the Woods is een 
mengeling van verschillende 
sprookjes van Grimm, er wor-
den daarom dubbelrollen ge-
speeld. 
De stemmen zijn fantastisch. 
De kleding van Marjolein Kos-
ter subliem. De decors van 
Sandra van Houten geweldig. 
En zelfs de website met een 
filmpje van Rebecca Weeda is 
prachtig. Daar kunt u trouwens 
de kaarten voor de voorstellin-
gen reserveren. Zie www.aha-
productions.nl. (Karin Dekkers)

Jason Michel tweevoudig 
Nederlands Judokampioen
Velserbroek - Afgelopen za-
terdag werd, de nu 14-jarige 
judotalent Jason Michel van 
TopJudo Ben RietdijkSport uit 
Velserbroek, voor het tweede 
keer op rij Nederlands Kampi-
oen.
Afgelopen weekeind prolon-
geerde hij zijn nationale titel 
door ook nu weer kampioen te 
worden, in de klasse -15 jaar, 
en in het zwaarste gewicht, de 
+66 kg. 
Tweeentwintig, door voorron-
des geselecteerde judoka’s uit 
heel Nederland, waren naar 
Eindhoven gekomen om te 
strijden voor de zo begeerde 
nationale titel.
Door met ippons te winnen in 
de kwart en halve finale van 
onder andere Frank Kouwen-
berg uit ZH, Zeno Canninga uit 
ZN, en Younes Braakhuis uit 
ON kwam hij in de finale.
Deze finalepartij won de uit 
IJmuiden komende judoka Ja-
son Michel van Simeon Catha-
rina uit Den Haag met slechts 
een Yuko, maar dit was vol-
doende voor de eerste plaats.
Vorig jaar werd Jason ook al 
Nederlands kampioen, maar 
toe deed hij dat in de klasse 

-15 jaar en -66 kg
Ook bij de dames had TopJudo 
BenRietdijkSport afgelopen za-
terdag twee Nederlandse kam-
pioenen, te weten: Imke van 
den. Burg en Imogen de Roos.
Coaches Bas Meerveld en San-
der Groefsema waren dan ook 
zeer tevreden met de behaalde 
resultaten.

Volleybaldames Ichthus 
Lyceum worden derde
Regio - Op woensdag 7 maart 
heeft het schoolteam van het 
Ichthus Lyceum meegedaan aan 
het interscholaire volleybaltoer-
nooi van Haarlemse scholen en 
omgeving.
Met een debuterende ploeg 
werd er eerst verloren van het 

Hageveld. De uiteindelijke toer-
nooiwinnaar.
Daarna werd er gewonnen van 
het Mendel en het Schoter.
Als tweede uit de poule vervol-
gens de winst tegen het Kenne-
mer College. Een prachtige der-
de plaats.

Spectaculaire 
actie bij 
Moonlight 
Shopping
IJmuiden - Tijdens Moonlight 
Shopping met braderie op vrij-
dag 29 juni van 11.00 uur tot 
22.00 uur staat er iets specta-
culairs op het programma van 
Stadscentrum IJmuiden. Er komt 
namelijk een voorlichting van het 
Korps Nationale Reserve (NA-
TRES) met vier militaire voer-
tuigen. Het Korps Nationale Re-
serve is een onderdeel van het 
Ministerie van Defensie en be-
staat uit actieve Reservisten die 
naast hun normale baan of stu-
die actief diensten draaien. Veel-
al maatschappelijk gedreven om 
hun bijdrage te leveren aan or-
de en veiligheid. Het zijn mannen 
en vrouwen van 19 tot 50 jaar. Zij 
komen met een kraam met twee 
of drie geüniformeerde colle-
ga’s die vragen beantwoorden 
van het publiek. De vier militai-
re voertuigen zijn een Walibi, een 
militair transportmiddel met beu-
gels om een groep te verplaat-
sen, een Shelter commando-
voertuig en twee keer een Mer-
cedes Benz. In deze voertuigen 
mag het publiek plaatsnemen. 
Er wordt een schuttersput inge-
richt, kinderen kunnen zich laten 
schminken in camouflagesfeer 
en er komt een kraam voor het 
maken van een foto. Verder pak-
ken alle ondernemers tijdens 
Moonlight Shopping grandioos 
uit met de grootse braderie met 
leuke extra’s als  suikerspin, olie-
bollen, poffertjes, vis, Vietname-
se lekkernijen, Spaanse churros 
etc. Natuurlijk komt er een draai-
molen, touwtje trek, de specta-
culaire bungee jump en lucht-
kussens als vermaak. Met maar 
liefst 200 kramen gaat dit zeker 
een topevenement worden van 
Winkeliersvereniging Stadscen-
trum IJmuiden. In IJmuiden kan 
men op veel plaatsen nog ge-
woon gratis parkeren. En met 
een breed georiënteerde bran-
che van ondernemers is er een 
enorm aanbod van winkels waar 
klanten nog echt geholpen wor-
den. Voor meer informatie: wver-
beek@versatel.nl.

Vellesan verwent 
Zonnebloem mensen
IJmuiden - Het Vellesan Col-
lege heeft een beautydag ge-
organiseerd voor de Zonne-
bloem. Dat behoorde tot de 
maatschappelijke stage van de 
derde klas basis/kader.
De stage begon op maandag 
3 maart. De eerste drie dagen 
werd alles georganiseerd voor 
de beautydag op donderdag 8 
maart. Er waren 30 meiden van 
het Vellesan College aanwezig  
die hebben er voor gezorgd dat 
de beautydag helemaal per-
fect zou lopen. Er kwamen 28 
gasten van de Zonnebloem, die 
werden in drie groepen ver-
deeld. Er waren drie activitei-
ten zoals handmassage, arm-
banden maken en 3D kaarten 

maken. Tussen deze drie acti-
viteiten kwamen er nog hapjes 
en drankjes langs die gemaakt 
werden door de groep van de 
keuken. Het was een onverge-
telijke dag voor de meisjes van 
het Vellesan én de vrijwilligers. 
De gasten van de Zonnebloem 
waren enthousiast dat er zoiets 
voor hen georganiseerd werd. 
Ze vonden het een fijn gevoel 
om weer op school te zitten na 
zoveel jaar. Zij zagen ook een 
andere kant van de jongeren. 
De groep meiden die de beau-
tydag organiseerden hebben 
ook geleerd hoe ze met oude-
re mensen om moeten gaan. 
En de gezelligheid was dan ook 
prima.

Regio - De politie heeft een 
17-jarige Haarlemmer aange-
houden die in een auto reed over 
de Prins Bernardlaan. De Haar-
lemmer had geen rijbewijs en gaf 
aan de politie een valse naam op. 
De Haarlemmer verzette zich te-
vergeefs tijdens zijn aanhouding 
en bleef zich tevergeefs verzet-
ten toen hij in de cel werd ge-
plaatst. Tegen hem is proces ver-
baal opgemaakt.

Rijden zonder 
rijbewijs en 
opgeven valse 
naam
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Met Korf Catering wordt 
elk feest een succes
IJmuiden - Aan de Kennemer-
laan 88 is al vele jaren Korf Ca-
tering gevestigd. ,, We zitten hier 
al 25 jaar’’, vertelt Cor. ,,Dankzij 
het feit dat we al die jaren kwa-
liteit hoog in het vaandel hebben 
staan, hebben we ons bestaans-
recht inmiddels meer dan bewe-
zen. We verwerken bijvoorbeeld 
altijd seizoengerichte, verse pro-
ducten in onze warme- en koude 
buffetten’’ , vervolgt hij.
,,Als mensen iets te vieren heb-
ben, dan zijn ze daarvoor bij ons 
aan het juiste adres’’, gaat Jan 
verder. ,,Of het nu om een tuin-
feest gaat, een jubileum, een ver-
jaardag of een diner bij kaars-
licht bij mensen thuis, voor elke 
vraag hebben wij  de juiste invul-
ling. Wij verzorgen de catering 
van 2 tot 1000 personen op elke 
gewenste locatie. Van bittergar-
nituur tot luxe diner en van ser-
viesgoed tot feesttent, wij kun-
nen alles tot in de puntjes rege-
len’’, aldus Jan.
Waar Korf in uitblinkt is het feit 
dat wij goed luisteren naar de 
wensen van de klant, aldus de 

beide heren. Het ruime assorti-
ment aan internationale gerech-
ten van koude en warme buffet-
ten uit de Franse, Spaanse, Itali-
aanse, Indonesische, Amerikaan-
se of Scandinavische keuken 
biedt voor elk wat wils. Maar ook 
de Nederlandse keuken wordt 
natuurlijk niet vergeten en moch-
ten klanten een specifieke wens 
hebben dan voldoen wij daar na-
tuurlijk aan.
,,En we zijn steeds op zoek naar 
nieuwe initiatieven. Een nieuwe 
loot aan de buffettenstam is bij-
voorbeeld ons Amsterdamse bor-
relbuffet met onder meer brood-
jes halfom, broodjes ossenworst, 
bitterballen en verse salades’’. 
vult Cor aan. Ook hebben de he-
ren nog een eigen kookstudio in 
huis waar belangstellenden, tot 
maximaal 25 personen, kookles-
sen, een workshop of een semi-
nar kunnen bijwonen.  Alle mo-
gelijkheden die Korf Catering te 
bieden heeft staan op de uitge-
breide website:
www.korfcatering.nl, maar bellen 
kan natuurlijk ook: 0255-512745.

De Kringloopwinkel 
doet goede zaken
IJmuiden - Aan de IJmuider-
straatweg 51 is al weer gerui-
me tijd De Kringloopwinkel ge-
vestigd. Hoewel het aan de bui-
tenkant niet zo lijkt, is achter de 
gevel een enorme ruimte aanwe-
zig die volgepakt staat met een 
grote voorraad gebruikte artike-
len. Lenie Ravesteijn zwaait hier 
de scepter, bijgestaan door Ted 
en nog een aantal vrijwilligers 
die de in- en uitgaande stroom 
goederen in goede banen pro-
beren te leiden. Maar de vrij-
willigers worden ook bijgestaan 
door mensen die, vanuit de re-
classering, een taakstraf opge-
legd hebben gekregen.
Ted vertelt: ,,Het lijkt een beetje 
tegenstrijdig gezien de huidige, 
economische situatie, maar we 
worden dagelijks gebeld door 
mensen die van hun gebruikte 
spullen af willen. Zelfs voor com-
plete ontruimingen van woon-
huizen worden we regelmatig 

gebeld. We hebben een vracht-
auto, die ook door vrijwilligers 
wordt bemand, waarmee we de 
spullen ophalen maar we kun-
nen grote en zware goederen 
ook bij de mensen afleveren’’.
En Lenie vervolgt: ,,Maar er ko-
men ook veel mensen die hun 
gebruikte spulletjes in de koffer-
bak van hun auto komen aanbie-
den. Eén van ons controleert dan 
wel of de aangeboden artikelen 
in goede staat zijn, want op rot-
zooi zitten we niet te wachten’’. 
Bij een rondgang door winkel 
val je van de ene verbazing in de 
andere wat er allemaal voor een 
zacht prijsje te koop is. Van kle-
ding tot wasmachines, van kin-
derspeelgoed tot servieskasten, 
van rollators tot bankstellen en 
van bedden tot koelkasten, het 
staat er allemaal.
De Kringloopwinkel is bereik-
baar onder telefoonnummer: 06-
27477843.

Gratis taxaties op 
Haarlemse beurs
Regio - Op zondag 18 maart or-
ganiseert de Munten- en Post-
zegelOrganisatie (MPO) weer 
een verzamelbeurs voor mun-
ten, postzegels en oude bank-
biljetten, met gratis taxaties in 
Haarlem. Vele belangstellenden, 
liefhebbers en geïnteresseer-
den zullen van 10.00 tot 16.00 
uur hun weg vinden naar Van 
der Valk Haarlem-Zuid, Toekan-
weg 2. Hier worden die dag ve-
le duizenden munten, postze-
gels en bankbiljetten uit binnen 
– en buitenland aangeboden. 
Er zijn munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode tot en met 
de nieuwste euro’s, postzegels 
vanaf de allereerste uit 1852 en 
bankbiljetten in alle soorten en 

maten. Heeft u al eens een munt 
van 2000 jaar oud in uw handen 
gehad? Kent u het bankbiljet 
‘Tientje van Lieftinck’ nog? Wist 
u dat misdrukken van munten 
en postzegels veel geld waard 
kunnen zijn?  
Tevens kan men op deze dag 
munten, postzegels, bankbil-
jetten en oude ansichtkaarten 
gratis laten taxeren. Ons motto 
daarbij is ‘Er ligt teveel op zol-
der’. Ook in úw keukenla kan 
iets van behoorlijke waarde lig-
gen. 
Zondag 18 maart van 10.00 tot 
16.00 uur in Van der Valk Haar-
lem-Zuid, Toekanweg 2, Haar-
lem. Meer weten? Bel 030-
6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 20 maart  
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-
lijke voeten. Mensen met voet-
klachten en daaruit voortvloei-
ende rugklachten zijn enthousi-

ast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuur-
lijke wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden worden 
krachtiger en een goede door-
bloeding wordt bevorderd. De 
Fusegold Vibrionveer heeft een 
handzaam formaat en past in bij-
na alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. 
Dit is geheel gratis, wel graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken. Leemans is telefonisch be-
schikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.

Vinoloog in Driehuis
Driehuis - Maaike Tromp is ge-
slaagd voor haar vinologenop-
leiding en mag zich nu officieel 
Register Vinoloog noemen. ,,Ge-
weldig, ik ben er zo blij mee’’, 
glundert Tromp. ,,De opleiding 
was heel zwaar maar het resul-
taat is er. Je doet in vier modu-
les eindexamen, een proeftech-
nisch gedeelte en drie theorie 
examens. Vooral het proeven is 
heel lastig, je krijgt dan twaalf 
wijnen blind en moet zeggen 
welke wijn in het glas zit. Daar-
naast veel theorie, van geogra-
fie tot chateau’s, van Frankrijk 
tot China en al wat daar tussen 
zit. Ik heb nu mijn opleiding af-
gesloten met een prachtige 8 en 
drie dagen feest gevierd met fa-
milie, vrienden en klanten en 
dan nu weer over tot de orde 
van de dag. Ik geef regelmatig 
wijncursussen voor beginners 
en ben bezig met een cursus 
voor gevorderden in het najaar.’’ 
Op dinsdag 20 en 27 maart of 

op 17 en 24 april zijn er nog en-
kele plaatsen vrij voor de begin-
nerscursus. ,,Het is een gezelli-
ge, leerzame cursus. De deel-
nemers krijgen zes wijnen per 
avond te proeven en krijgen 
een cursusmap mee naar huis. 
De kosten bedragen 50 per per-
soon voor twee avonden.’’ In-
schrijven kan in de winkel of via 
maaike@maaiketromp.nl.

MIS speelt 
in Stage Café
IJmuiden - Zondag 18 maart 
treedt MIS op in het Witte The-
ater Stage Café. Made in Sant-
poort timmert sinds 2003 aan 
de weg en is veelvuldig te zien 
op feesten, festivals, muziekca-
fé’s of op elk ander podia waar 
swingende live muziek gewenst 
is. De grote kracht van MIS is 
dat het bekende covers van de 
zestiger jaren tot heden speelt 
en het voor iedereen een feest 
van herkenning is, mede omdat 
het geen platgetrapte nummers 
zijn. Aan uitstraling en beleving 
ontbreekt het niet bij de door 
de wol geverfde musici, die de 
nummers met zo’n enthousias-
me speelt dat dit van het podium 
af spat, alsof ze de nummers zelf 
geschreven hebben. Alle ingre-
diënten zijn aanwezig voor een 
op en top muzikale middag, dat 
varieert van swingende pop tot 
ballads en de nodige onvervals-
te rock die moeiteloos in elkaar 
overlopen. En daar is niks ‘MIS’ 
mee. MIS bestaat uit: Frank 
Barnhoorn, Ilja van Dam, Frits 
Heeremans, Gert-Jan Lommer-
se en Jaap Oudendijk. Het Sta-
ge Café begint om 17.30 uur. De 
toegang is gratis. Het Witte The-
ater ligt aan de Kanaalstraat 257.

Rock’n’roll in 
Villa Westend
Velserbroek - Vrijdag 16 maart 
wordt Villa Westend een brui-
sende rock ‘n’ roll pianobar. De-
ze avond kan men er niet alleen 
lekker eten, maar ook weer eens 
feesten. Voor één avond wordt 
Villa Westend omgetoverd tot 
megabruisende rock ‘n’ roll pi-
anobar. Er wordt gezorgd voor 
onvergetelijke momenten met 
het allerbeste live piano enter-
tainment van PianoJam. Tus-
sen 18.00 en 21.00 uur wordt het 
Freaky Piano Menu geserveerd 
met saté, spareribs en vele an-
dere gerechten. Na 21.30 uur 
gaan de tafels aan de kant en 
begint het dansen dat kan duren 
tot in de late en vroege uurtjes. 
De toegang is deze keer gratis 
maar kom op tijd want het be-
looft druk te worden. Wil je ko-
men eten reserveer dan tijdig 
een tafel via 023-5381878. Zie 
ook www.villa-westend.nl.
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E-laadpalen in Velsen
In de gemeente Velsen staan vier 
E-laadpalen voor het opladen 
van elektrische auto’s. Zo wordt 
het voor inwoners interessan-
ter om te rijden op elektriciteit. 
Om het goede voorbeeld te geven 
gaan collegeleden en medewer-
kers van de gemeente Velsen tus-
sen 13 en 20 maart elektrisch rij-
den. Zij zullen hun ervaringen de-
len via Twitter.

Bij de E-laadpalen kunnen elektri-
sche auto’s tussentijds worden opge-
laden. Zo wordt het voor automobi-
listen makkelijker om te kiezen voor 
elektrisch rijden en zo voor een duur-
zame toekomst. De gemeente heeft 
hiervoor een contract afgesloten met 

de stichting E-laad. Dit is een sa-
menwerkingsverband tussen diver-
se landelijke netwerkbeheerders dat 
streeft naar 10.000 E-laadpalen in de 
openbare ruimte.

In Velsen staan de palen aan het Du-
dokplein, IJmuiderslag, Aurora Bas-
tion en Burgemeester Weertsplant-
soen. In voorbereiding zijn de Velser-
duinweg en de Van Dalenlaan.

Volg op Twitter @gemvelsen en kijk 
voor meer informatie over elektrisch 
rijden in de regio op www.ijmond 
rijdtelektrisch.nl of www.oplaad 
palen.nl. Deze actie wordt mogelijk 
gemaakt door Renault Velserbeek uit 
Velserbroek. (foto: Ko van Leeuwen)

Gemeente Velsen
doet mee aan NL Doet
Op vrijdag 16 maart neemt de 
gemeente Velsen deel aan NL 
Doet. Raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren slaan de handen 
ineen bij zorginstelling Phila-
delphia. Gezamenlijk zullen 
zij opknapwerk doen en met de 
cliënten activiteiten onderne-
men.

Met de deelname aan NL Doet wil 
de gemeente haar waardering voor 

het werk van de vrijwilligers to-
nen, dat is van groot belang voor de 
samenleving. Dit jaar heeft de ge-
meente voor stichting Philadelphia 
Zorg gekozen. Philadelphia is een 
landelijke organisatie die begelei-
ding en zorg biedt aan mensen met 
een verstandelijke en meervoudige 
beperking. Op de locaties De Duin-
pan en De Regenboog in IJmuiden 
gaan de raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren aan de slag.

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 19 maart wordt 
in IJmuiden en Velsen-Zuid aan 
de weg gewerkt. 

Bij het Moerbergplantsoen vervangt 
Dura Vermeer BV de riolering ver-
vangen door. Om het overlast zo veel 
mogelijk te beperken wordt er in 
twee fases gewerkt. Het werk start 
vanaf de Kennemerlaan tot en met 
de kruising Moerbergplantsoen / 
Stephensonstraat. Het zuidelijke 
deel van het Moerbergplantsoen is 
dan te bereiken via de Lange Nieuw-
straat. In de tweede fase is het Moer-
bergplantsoen afgesloten vanaf de 
hoek Torricellistraat tot de rotonde 
Lange Nieuwstraat. Het noordelijke 
deel van het Moerberg-plantsoen is 
dan te bereiken vanaf de Kennemer-
laan. Omwonenden krijgen bericht 
van de aannemer. Wanneer de twee-
de fase begint, is nu nog niet bekend.  

In Velsen-Zuid begint aannemers-
bedrijf Kreeft-GWW met de herin-

richting aan het Krommeland en de 
Meervlietstraat. Ook worden er par-
keerplaatsen aangelegd. De werk-
zaamheden beginnen in het Krom-
meland en worden begin augustus 
afgerond bij de kruising Meervliet-
straat -’s Gravenlust. De gazons en 
groenstrook worden direct hersteld. 
Bomen en struiken worden in ver-
band met het plantseizoen in het na-
jaar geplant. De bewoners zijn geïn-
formeerd over het werk.

Tijdens de werkzaamheden in zo-
wel IJmuiden als Velsen-Zuid wordt 
het verkeer omgeleid en moeten de 
auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Bewoners die 
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp 
inroepen van het personeel van de 
aannemer. Voor de ondergrondse 
containers wordt per geval bekeken 
of een tijdelijke oplossing nodig is. 
Zie ook www.velsen.nl

Brand in papieropslag
Op zaterdagmiddag 10 maart 
is aan het begin van de middag 
brand ontstaan bij een papier-
opslag van Van Gelder Recycling 
Groep in Velsen-Noord.

Vanwege de enorme rookontwikke-
ling kregen mensen via nieuwsbe-
richten en Twitter het advies om ra-
men en deuren gesloten te houden. Er 
zijn geen slachtoffers gevallen en er 
zijn ook geen gevaarlijke stoffen vrij-
gekomen. Wel zijn in de wijde omge-

ving papiersnippers en roetdeeltjes 
neergedaald. Vier huishoudens zijn 
overgebracht naar een hotel. Deze 
evacués hebben twee nachten in het 
hotel doorgebracht en konden maan-
dag weer naar huis.

De brand is bestreden door het 
brandweerkorps van de veiligheids-
regio Kennemerland in samenwer-
king met korpsen uit Hollands Mid-
den, Noord-Holland-Noord en Zaan-
streek-Waterland.

Open uitnodiging
tweede Velsense lezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het stadhuis van 
Velsen de tweede Velsense lezing 
(stadslezing) plaatsvinden. Deze le-
zing wordt verzorgd door prof. dr. Ja-
cob de Boer uit Velsen en heeft als 
thema ‘Milieuverontreiniging en Ge-
zondheid – een Toekomstperspec-
tief ’. De heer De Boer is verbonden 
aan het Instituut voor Milieuvraag-
stukken van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.

De Boer gaat het tijdens de tweede 
stadslezing hebben over de schaarste 
en milieuverontreiniging en de ver-
onderstelde gezondheidseffecten. Op 

www.velsen.nl kunt u meer infor-
matie over deze onderwerpen lezen.

Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stadhuis 
open (ingang via Plein 1945). Toe-
gang is gratis. Indien men gebruik 
wil maken van de open uitnodiging 
wordt men verzocht om zich voor ui-
terlijk 22 maart 2012 aan te melden 
via het mailadres communicatie@
velsen.nl Omdat de burgerzaal een 
beperkte capaciteit kent is het be-
langrijk tijdig zicht te hebben op het 
aantal aanwezige personen. Tijdig 
aanmelden is dus van belang!
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Digitale info Velserbeek 
De geschiedenis van buiten-
plaats Velserbeek, de dieren 
van de kinderboerderij en tien-
tallen foto’s die dit illustreren 
– sinds begin 2012 staat het al-
lemaal op de website van de ge-
meente Velsen, onder Sport, 
Toerisme en Vrije Tijd. 

De informatie is in drie delen ge-
splitst. In het deel over de buiten-
plaats staat o.a. veel lezenswaardig 
over de geschiedenis van het park, 

de flora en de fauna, maar ook wan-
neer het pierenbadje wordt gevuld. 
In het deel over de kinderboerde-
rij staan de openingstijden en heel 
veel leuke feiten over de dieren. In 
het fotoalbum staan fraaie plaat-
jes van dit alles. Bezoekers mo-
gen ook foto’s sturen naar dloket@ 
velsen.nl; een webteam beoor-
deelt of ze geplaatst worden. Kijk 
op www.parkvelserbeek.nl of op  
www.velsen.nl onder Sport, Toe-
risme en Vrije Tijd.

AWBZ in delen naar de 
gemeente
De laatste tijd ontvangt de ge-
meente Velsen brieven van men-
sen die zich zorgen maken over 
de komende veranderingen in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ). 

Eén van die veranderingen houdt in 
dat ‘begeleiding’ uit de AWBZ gaat en 
onder de Wet maatschappelijke on-
dersteuning gaat vallen (Wmo). De-
ze wet wordt uitgevoerd door de ge-
meente en regelt onder andere hulp 
bij het huishouden en rolstoelen.

Wanneer deze verandering van start 
gaat, is nu nog niet exact bekend, 
maar in ieder geval vanaf 1 janua-
ri 2014 voor alle bestaande cliënten. 
Misschien wordt de gemeente vanaf 
1 januari 2013 ook verantwoordelijk 
voor nieuwe aanvragen op dit gebied.  

In hun brieven beschrijven inwoners 
van Velsen hun zorgen over deze ont-
wikkeling. Zij willen weten of straks, 
onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, de zorg die zij nu ge-
wend zijn te krijgen en/of in te kopen 
via een persoongebonden budget, on-
veranderd blijft.

De gemeente kan zich die zorgen 
heel goed voorstellen, maar het is nu 
nog te vroeg om uitspraken te doen 
over de gevolgen voor de individue-
le burger. Zodra daar meer duidelijk-
heid over is, volgen er berichten op 
de website van de gemeente en op de 
Infopagina.

Wie zijn zorgen wil uitspreken, kan 
dat ook doen bij de Wmo-raad, het 
adviesorgaan voor het college: wmo-
raad@welzijnvelsen.nl.

Eind maart gratis compost
Dit jaar organiseert afvalin-
zamelaar HVC weer een com-
postactie. Zij leveren gratis 
compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval. Daar 
kunt u als inwoner van de ge-
meente van profiteren. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt een grote hoe-

veelheid compost afgeleverd. U 
kunt dit gratis komen opscheppen 
op vrijdag 30 maart tussen 08.00 en 
16.00 uur en zaterdag 31 maart tus-
sen 08.00 en 14.00 uur.

Wilt u compost gratis afhalen? 
Denkt u eraan om zelf uw schep 
mee te nemen en natuurlijk iets om 
het in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.).

Opening Bijna Thuishuis
Het Bijna Thuishuis heeft een 
nieuw onderkomen in Sant-
poort-Noord. Annette Baerveldt, 
wethouder volksgezondheid, 
verrichtte de officiële opening 
op 10 maart jl. door een banier te 
ontrollen.   

De wethouder verrichtte de opening 
met veel genoegen. Zij noemde het 
huis een uitkomst voor mensen in 
hun laatste levensfase die niet thuis 
verzorgd kunnen worden. Zo kunnen 
ze dichtbij familie en vrienden zijn. 
Zij worden in het Bijna Thuishuis 
door 65 goed opgeleide vrijwilligers 

verzorgd. Het huis is van alle moge-
lijke gemakken voorzien dankzij de 
inzet van het bestuur, diverse fond-
sen en donateurs. Dankzij een bij-
drage van de gemeente Velsen werd 
een lift geplaatst, waardoor de bo-
venverdieping van het huis bereik-
baar werd. 

De wethouder complimenteerde al-
len die een bijdragen hebben gele-
verd aan de totstandkoming van het 
huis. Het ligt bij de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord en heeft de naam 
Heideberg gekregen. 
(foto: Reinder Weidijk)

Velsen in Stichting RIJK
Gezamenlijk inkopen moet geld 
besparen, of het nu om klinkers 
gaat of elektriciteit. Met die ge-
dachte heeft de gemeente Vel-
sen een overeenkomst gesloten 
met Stichting RIJK. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft besloten om met ingang 
van 1 januari 2012 toe te treden tot 
de stichting RIJK, het Regionaal 
Inkoopbureau IJmond en Kenne-
merland. De bedoeling daarvan is 
om inkoopvoordeel te behalen op 
het gebied van financiën, kwali-
teit en proces. Het kan om allerlei 
soorten inkoop gaan: energie voor 

gemeentelijke gebouwen, bedrijfs-
wagens of openbare verlichting. 
Velsen verwacht in de komende ja-
ren op de samenwerking te gaan 
verdienen. Dat is in ieder geval de 
ervaring van de andere gemeenten 
die bij deze onafhankelijke stich-
ting zijn aangesloten, waaron-
der Heemstede, Uitgeest en Zand-
voort.

De gemeenteraad stemde in 2011 
in met het voornemen tot toetre-
ding. Op de foto ondertekenen 
wethouder Ronald Vennik (links) 
en Ditmar Waterman (Stichting 
RIJK) de overeenkomst.
(foto: gemeente Velsen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

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

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Wijziging Verordening 
Leerlingenvervoer

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 198 van de Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
8 maart 2012 heeft besloten:
-  tot vaststelling van de ‘Verordening wijziging 

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen’. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.

Ter inzage

De verordening is in te zien via de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl 

Gewijzigde Referendumverordening 
gemeente Velsen 2007

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 8 maart 
2012 heeft besloten:
-  de gewijzigde Referendumverordening gemeente 

Velsen 2007 vast te stellen;
-  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de 

eerste dag na offi  ciële bekendmaking van dit besluit.

In deze gewijzigde Referendumverordening wordt 
het aantal kiesgerechtigden dat benodigd is voor het 
houden van een raadplegend referendum terug-
gebracht van 15.000 naar 7.500 ondersteuners. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt derhalve in werking op 16 
maart 2012.

Ter inzage

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

Vergunningaanvragen 
Koninginnedag 2012

Evenement:

Ondernemers, verenigingen en particulieren die op 
Koninginnedag een evenement organiseren dienen 
hiervoor een vergunning aan te vragen. Let wel: alleen 
kleine evenementen zoals een buurtbarbecue óf evene-
menten die voor 15 oktober 2011 bij de gemeente zijn 
aangemeld komen voor een vergunning in aanmerking.

Het aanvraagformulier voor de evenementenvergun-
ning kunt u vinden op de website van de gemeente 
www.velsen.nl/digitaal loket, trefwoord evenement.

Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken 
op het evenemententerrein dient een ontheffi  ng arti-
kel 35 van de Horecawet te worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier ontheffi  ng artikel 35 kunt u 
vinden op www.velsen.nl/digitaal loket, trefwoord 
alcohol.

Bij de aanvraag dient een kopie van de ondertekende 
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 per-
sonen in (kunnen) verblijven is een gebruiksvergun-
ning vereist.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.
nl/digitaal loket, trefwoord gebruiksvergunning. U 
kiest hierna gebruiksvergunning brandveiligheid bij 
tijdelijke bouwwerken en inrichtingen.

De aanvragen moeten uiterlijk 23 maart a.s. bij de 
gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen wor-
den in behandeling genomen.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 3 maart tot 
en met 9 maart 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000115  Van Rijswijkstraat ong. Velsen-Noord 
kappen van 14 bomen (05/03/2012)

w12.000116 Rijksweg 382 Santpoort-Noord 
   vergroten van een dakkapel (voorgevel)

(05/03/2012)
w12.000117 Lodewijk van Deyssellaan 55 Driehuis 
  kappen van een boom (05/03/2012)
w12.000118 Zeewijkplein 260 t/m 510 IJmuiden 
   verwijderen van asbesthoudende 

materialen (05/03/2012)
w12.000119 Scheldestraat 101 IJmuiden 
   verplaatsen van een bestaand kunst-

werk (05/03/2012)
w12.000120  Willemsbeekweg ong. IJmuiden (hoek 

Zeeweg) 
   oprichten van een jongeren ontmoe-

tingsplek (JOP)(05/03/2012)
w12.000121 Lagersstraat 44 IJmuiden 
   vergroten van een woning met een uit-

bouw (07/03/2012)
w12.000122 Van Tuyllweg 30 Velsen-Zuid 
   het legaliseren van een erfafscheiding 

(08/03/2012)
w12.000123 De Hagedisstraat 13 Velsen-Noord 
   het oprichten van een garage (08/03/2012)
w12.000124 De Ruyterstraat 24 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(08/03/2012)
w12.000125 Hofgeesterweg 6 Velserbroek 
   het plaatsen van 66 zonnepanelen 

(08/03/2012)

w12.000126 Orionweg 576 IJmuiden 
   het slopen van een schoolgebouw 

(09/03/2012)
w12.000127 Eksterlaan 17 IJmuiden 
   het oprichten van een aanbouw 

(09/03/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 
w11.000667 Beeckestijn, Rijksweg 136 Velsen-Zuid
   plaatsen van een stalen deur voor 

de ijskelder 

De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunning 
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering m.i.v. 16 maart 2012 tot 
27 april 2012. Gedurende de termijn van inzage kan 
een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen in-
dienen of kenbaar maken bij de afdeling Vergunnin-
gen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:
w12.000010  Sportlaan 7 0020 en Sportlaan 7 0089 

Santpoort-Zuid
  plaatsen van een blokhut (08/01/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
(college van burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w12.000028 Betelgeuzestraat 16 IJmuiden 
   vergroten van winkelpand met dakop-

bouw t.b.v. personeelsruimten
  (09/03/2012)
w12.000030 Meidoornstraat 16 IJmuiden 
  vergroten van woning (12/03/2012)



Rick stopt z’n passie in Matthäus Passion
Driehuis – Vrijdag 30 maart 
voert Christelijke Oratori-
um Vereniging IJmuiden 
de Matthëus Passion van 
J.S. Bach op in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden. Tijdens de uitvoe-
ring staan er wel 110 zan-
gers op het podium. 

Er worden altijd solisten uit 
binnen- en buitenland uitge-
nodigd voor zo’n groots op-
treden. Een van hen is dit keer 
Rick Zwart uit ons eigen Drie-
huis, student klassieke zang 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Dit is zijn laatste 
studiejaar. Na de zomer gaat 
Rick zijn master doen aan de 
Guild Hall in Londen. Maar 
zonder zijn mentor Dolf Schel-
vis zou Rick nooit zover zijn ge-
komen.
,,Ik herkende Ricks zangtalent 
toen hij meedeed aan de Ich-
thus musical Anatevka’’, vertelt 
Dolf Schelvis tijdens een COV 
onderonsje in café Middelloo. 
Aanwezig zijn Rick, Dolf en 
twee bestuursleden van COV-
IJmuiden, Tineke Zwanenburg 
en Aad de Bruijn. Tineke was 
ooit de kleuterjuf van Rick, aan 
de Jan Campertschool. 
Tegenwoordig is Dolf Schelvis 
met pensioen, maar tot voor 
kort was hij muziekleraar aan 
het Ichthus Lyceum in Drie-
huis, waar mede onder zijn lei-

ding de mooiste musicals wer-
den opgevoerd. Rick speelde 
onder meer de hoofdrol in Jes-
us Christ Superstar. Hij deed 
eindexamen Havo en VWO op 
deze school en deed toen au-
ditie voor een zangopleiding 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam. ,,Ik kon daar toen 
wel bij de vooropleiding te-
recht,’’ vertelt Rick. 
,,Tijdens dat jaar kreeg ik een 
paar uur begeleiding per week 
op het gebied van zang en mu-
ziek. Maar eigenlijk wilde ik 
meteen de opleiding begin-
nen. Ik heb nog gekeken naar 
de opleiding aan de Musical-
school, maar het was toch  niet 
wat ik wilde. Ik vond het te 
licht. Daarom ging ik denken 
of ik misschien niet een heel 
andere opleiding zou gaan 
doen. Maar Dolf heeft me dat 
tussenjaar extra begeleid en 
de passie voor klassieke mu-
ziek smeulend gehouden.’’
Het bijzondere is dat Rick tot 
zijn deelname aan de Ichthus-
musicals nooit bezig was met 
klassieke muziek. ,,Ook nu 
luister ik nog vaak naar jazz en 
popmuziek’’, zegt hij. ,,Maar het 
zingen van klassieke muziek is 
wat ik het liefste doe. Ik ga de-
ze periode zes Passions zin-
gen, vijf keer de Johannes en 
een keer de Matthäus. Bij COV 
IJmuiden doe ik de bas aria, 
een van de mooiste rollen.’’

Als Rick over 
muziek praat 
beginnen zijn 
ogen te glan-
zen en is hij niet 
te stoppen. Hij 
praat over syn-
copen en de in-
vloed van Bach 
op de barok. 
,,Na de dood 
van Bach hield 
de barokperio-
de op’’, weet hij. 
,,Bach was ei-
genlijk de sa-
mensteller van 
de barokmu-
ziek. Hij bracht 
alles bij elkaar’’, 
vult Dolf Schel-
vis aan. Zelf 
zingt hij op pro-
jectbasis mee 
in het koor van 
COV IJmuiden. 
Hij begeleidde tijdens zijn pe-
riode aan het Ichthus Lyceum 
meerdere leerlingen naar een 
opleiding in de muziek en be-
schouwt ze als zijn eigen kin-
deren. ,,Ik heb heel wat kinde-
ren’’, lacht hij.
Er wordt druk gepraat over de 
Matthäus Passion, die wordt 
vergeleken met de Johannes 
Passion. ,,Het zijn beide krach-
tige verhalen over het lijden 
van Christus gedurende zijn 
laatste weken op aarde, maar 

de Johannes Passion is filoso-
fischer. Sommige mensen vin-
den het minder toegankelijk’’, 
zegt Aad de Bruijn. ,,Wij voeren 
elk jaar de Matthäus op. Onze 
dirigent Piet Husbos ziet kans 
om het elk jaar toch weer iets 
anders te doen. Dit jaar heb-
ben we weer het kinderkoor 
van Kunstencentrum Velsen in 
het eerste deel.’’ 
Rick zal de dag voor de uitvoe-
ring samen met COV IJmui-
den repeteren. Twee jaar gele-
den zong hij ook al mee als so-

list. Hij was toen enorm onder 
de indruk van het grote koor. 
,,Zo’n sfeer, zo’n ziel als in 
dat koor zit maak je niet vaak 
mee’’, weet hij inmiddels. ,,Het 
enthousiasme is enorm. Ik kijk 
er erg naar uit.’’
Kaarten  à 25 euro zijn te koop 
bij Tineke Zwanenburg in Drie-
huis, via 0255-525693. Voor 
mensen boven het kanaal zijn 
de kaarten verkrijgbaar bij 
Joke Spruit via 0251-211612. 
Of e-mail naar kaartverkoop@
cov-ijmuiden.nl.
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w12.000033 Sabastraat 10 Santpoort-Noord 
  plaatsen van dakopbouw (12/03/2012)
w12.000035 Floraronde 131 Velserbroek 
   het plaatsen van dakkapel (voorgevel)

(07/03/2012)
w12.000041 Zeeweg 179 IJmuiden 
   het veranderen en vergroten van de 2e 

verdieping (06/03/2012)
w12.000052 IJmuiderstrand ong. IJmuiden 
   het gebruik van het Kennemerstrand 

voor het evenement Turn Up The Beach 
voor de periode 9 t/m 17 juli 2012 
(07/03/2012)

w12.000064 Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid 
  kappen van 1 es (09/03/2012)
w12.000069 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 4 bomen (09/03/2012)
w12.000070 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 5 bomen (09/03/2012)
w12.000071 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 4 bomen (09/03/2012)
w12.000076 Eemstraat 18 IJmuiden 
  kappen van 1 boom (13/03/2012)
w12.000077 Moerbergplantsoen ong. IJmuiden 
  kappen van 20 bomen (08/03/2012)
w12.000096 Kennemerstrand 800 IJmuiden 
   slopen van een strandpaviljoen 

(Beach-Inn) (08/03/2012)

Omgevingsvergunning van rechtswege 

w11.000477 Heerenduinweg 1 IJmuiden 
   er is een omgevingsvergunning van 

rechtswege ontstaan omdat niet tijdig is 
beslist op de aanvraag voor gedeeltelijke 
sloop en nieuwbouw van het wasgedeel-
te/verkoopruimten met uitbreiding van 
3 wasboxen en vervangen luifel boven 
afgiftepunt motorbrandstoff en, omkleu-
ring van Q8 naar Tango (07/03/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organise-
ren van een evenement:

i12.001312 recreatiegebied Spaarnwoude,  start- 
   fi nislocatie Genieweg 50 Velsen Zuid 
   hardloopwedstrijd op zondag 18 maart 

2012 (08/03/2012)
i12001454  start-fi nishlocatie Speeltuin de Veilige 

Haven IJmuiden
   avondvierdaagse van 4 juni tot en met 

7 juni 2012 (08/03/2012)
i12.000601  recreatiegebied Spaarnwoude, de Ven, 

Velsen Zuid 
   modelbotenregatta op 26 mei tot en met 

28 mei 2012 (08/03/2012)

i12.001285/ Van Tuyllplein Velsen-Zuid
86  
   Koninginnedagviering 30 april 2012 

(09/03/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond
van art 5:18 voor het innemen van een tijdelijk stand-
plaats:

i12.002257  locatie Kennemerslag, nabij het monu-
ment IJmuiden 

   verkoop van etenswaren t.b.v. 
wandelevenement op 24 maart 2012 
(09/03/2012) 




