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Ferry op eerste plaats
Velsen - De snelle bootverbin-
ding tussen Velsen-Zuid en 
Amsterdam en Velsen is uit-
geroepen tot beste vervoer-
middel van Nederland. Daar-
mee heeft Connexxion een 
belangrijke prijs in de wacht 
gesleept.

Ieder jaar onderzoekt het Ken-
nisplatform Verkeer & Vervoer 
hoe tevreden reizigers zijn over 
het openbaar vervoer in Neder-
land. De cijfers over 2008 zijn 
dinsdag bekend gemaakt. Het 
openbaar vervoer in Noord-Hol-
land krijgt van de reiziger gemid-
deld een 7,5. Dat is hoger dan het 
landelijk gemiddelde.

Het hoogste waarderingscijfer in 
Nederland is voor de snelle boot-
verbinding tussen Velsen-Zuid 
en Amsterdam, die in opdracht 
van de provincie Noord-Holland 
wordt uitgevoerd door Connexxi-
on. De reiziger geeft deze vorm 
van openbaar vervoer maar liefst 
een 8,3. 
Het Kennisplatform Verkeer & 
Vervoer heeft in totaal 95 gebie-
den onderzocht, waarbij 87.495 
reizigers de enquête hebben in-
gevuld. In het onderzoek wordt 
reizigers gevraagd naar hun me-
ning over de zitplaats, netheid, 
vriendelijkheid, rijstijl, geluid, ge-
mak in- en uitstappen, informa-
tie algemeen en bij vertragingen, 

gemak bij het kopen van een 
kaartje, tarief, punctualiteit, reis-
snelheid en frequentie.
,,Ik ben heel blij met de ho-
ge waardering voor onze snelle 
bootverbindingen’’, zegt Hubert 
Guyot van Connexxion. ,,Maar ik 
ben vooral blij met het hoog aan-
tal diensten in de top van de OV-
Klantenbarometer. Vier diensten 
in de top 5 is een uitstekende 
score. Kijken wij naar de top 20, 
dan staan er zelfs twaalf van on-
ze diensten in. Deze rapportcij-
fers zijn voor ons een stimulans. 
We zijn ons er van bewust dat we 
elke dag de waardering van de 
reiziger opnieuw moeten verdie-
nen.’’ (Friso Huizinga)

Sporters in het zonnetje 
IJmuiden - Net als voorgaan-
de jaren had de jury van de 
Sportprijs Velsen geen ge-
makkelijke taak. Zij moesten 
een keuze maken uit meer 
dan 50 genomineerde Vel-
sense sporters. De winnaars 
worden vrijdagavond bekend 
gemaakt tijdens het sportgala 
in het Witte Theater. Iedereen 
is van harte welkom!

Omdat het aantal genomineerde 
sporters met een handicap nog 
elk jaar toeneemt, heeft de ju-
ry maandagavond besloten voor 
deze groep een speciale catego-
rie in het leven te roepen. Spor-
ters met een handicap die in 
2009 een aansprekende pres-
tatie leveren, worden van har-
te aangemoedigd om zich vol-

gend jaar op te geven voor de 
Sportprijs Velsen. De presenta-
tie van het Sportgala is in han-
den van Frank Snoeks, sport-
verslaggever van Studio Sport. 
De winnaars van de sportprij-
zen ontvangen een uniek beeld-
je dat speciaal voor hen is ont-
worpen. Daarnaast ligt voor alle 
genomineerde sporters een leu-
ke herinnering klaar. De prijsuit-
reiking wordt verzorgd door Ru-

ben Houkes. Deze Nederlandse 
judoka die, uitkomt in de klas-
se onder 60 kilo, veroverde op 
de Europese kampioenschappen 
in 2005 en 2006 brons en werd 
op het WK 2007 in Rio de Janei-
ro wereldkampioen. Daarmee 
werd hij de eerste Nederland-
se wereldkampioen in zijn ge-
wichtsklasse. Tijdens de Olym-
pische Zomerspelen van 2008 
in Peking gaf hij zijn sportcarriè-
re een fantastisch vervolg door 
de bronzen medaille te behalen. 
De avond wordt muzikaal opge-
luisterd door soulzangeres Berg-
et Lewis. Zij vervangt Glennis 
Grace, die haar optreden helaas 
heeft moeten afzeggen. Het gra-
tis toegankelijke Sportgala be-
gint om 20.00 uur.

zondag 29 maart:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk
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Stormvogels tegen SVW’27
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Marktplein 17
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de 
zomertijd
weer in!

Klok vooruit

Grote sortering 
wasautomaten v.a. 

E299,-
Bosch, Miele, Zanussi, enz

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

GRATIS*
RuIT

RepAReRen?
Zie elders in deze krant

kennemerlaan 77  
0255-54.59.10

van 23 maart t/m 11 april

alle pizza’s:

2 halen 1 betalen
je betaalt alleen de hoogstgeprijsde pizza bij afhalen

www.dominos.nl

100 Jaar 
Duin & Kruidberg

1 juni: jaarmarkt!

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Hortensia
hoogte 30-40 cm  
– potmaat 17 cm

NU van 5,49 voor 3,99
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Lekker brunchen 
eerste Paasdag?

www.villa-westend.nl
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

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

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

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

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
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00 maand 2008 pagina 0

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 
tot 22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 
20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft 
dienst:Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte 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) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Make a difference day
Betrokken bij elkaar
IJmuiden – Onder de naam 
‘Make a difference day’ vond 
vrijdag en zaterdag de Dag van 
de Vrijwilliger plaats, om het be-
lang van vrijwilligerswerk te on-
derstrepen.
Ook het CDA is van mening dat 
mensen elkaar nodig hebben, zij 
horen betrokken te zijn bij de sa-
menleving en bij elkaar. Daarom 
staken de partijleden, in samen-
werking met Stichting Welzijn 
Velsen, de handen uit de mou-
wen bij verschillende organisa-
ties. Zo schonk Robert te Beest 
koffie bij het huiskamerproject 
de Drempel, deelde Gert Jan van 
der Hulst voedselpakketten uit 
bij de Voedselbank en assisteer-
de wethouder Ineke Edzes-Alte-
na bij de Open Tafel van Wijk-
steunpunt Zeewijk.
,,Vrijwilligerswerk is belangrijk, 
we zouden allemaal mee moeten 
doen’’, zo spreekt zij de mensen 
toe. ,,Daarom heb ik er voor ge-
kozen om vandaag uw dienster 
te zijn.’’ Als ze even later het eten 
uitdeelt en met ovenhandschoe-
nen aan de schaal met aardap-
pels op tafel zet, waarschuwt ze: 
,,Nog even niet aanraken, die 
schaal is gloeiend heet.’’ Eerder 

kreeg zij een rondleiding van be-
heerder Gerard Schol en de wet-
houder was onder de indruk van 
het enthousiasme en de profes-
sionaliteit van de vrijwilligers, die 
in de keuken aan het werk wa-
ren. 
De kookgroep van de open ta-
fel telt 64 vrijwilligers, die elk op 
een vaste dag in een samenstel-
ling van ongeveer negen men-
sen koken. De oudste van hen is 
mevrouw An Donze (87), die dit 
werk al 30 jaar doet. ,,Het wijk-
steunpunt was er net een jaar, 
toen ik hier begon. En sinds een 
jaar woon ik hier boven, zo ben 
ik lekker dichtbij mijn werk’’, ver-
telt zij. 
De vrijwilligster legt uit: ,,Het is 
leuk om te doen, we hebben een 
heel gezellige groep, ik ben on-
der de mensen en je maakt hier 
snel vrienden, ik heb al heel wat 
mensen leren kennen.’’
Na de verse tomatensoep, aard-
appelen, broccoli en tartaar met 
champignons en uitjes hebben 
de gasten van het toetje genoten. 
Zij zitten nog even gezellig na te 
praten, maar Ineke Edzes-Alte-
na haast zich naar de keuken: de 
afwas wacht. (Carla Zwart)

Duinbrand Havenkade
IJmuiden - De brandweer is zaterdagmiddag rond half vier uitge-
rukt voor een brandje in het duingebied tussen de Havenkade en 
de Dokweg.  Daarbij is ongeveer 100 vierkante meter duin afge-
brand. Door snel ingrijpen van de spuitgasten werd voorkomen dat 
de brand oversloeg naar het nabijgelegen tankstation. De oorzaak 
van de brand is onbekend. (foto: Ko van Leeuwen)
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Taart voor Buurtsport 
en reddingsbrigade
IJmuiden - De VVD Statenfrac-
tie heeft vrijdag 20 maart de jaar-
lijkse lenteactie gehouden. In ve-
le gemeenten in Noord-Holland 
werd door statenleden een taart 
uitgereikt aan organisaties en 
mensen die veel werk voor hun 
omgeving doen.
De VVD afdeling Velsen heeft 
twee nominaties ingediend bij 
de Statenfractie, namelijk Buurt-
sport Velsen en de IJmuider Red-
dingsbrigade. Afgelopen vrijdag 
heeft Ad Otten, coördinator van 
Buurtsport Velsen, samen met 
twee stagiaires een taart gekre-
gen. Hij is meerdere keren per 
week op het Asfalt en in het Vel-
sebroekse Westbroekerkwartier 
aanwezig om met jongeren te 
sporten. Vele kinderen doen mee 
met voetballen, hockey, slag-

bal en andere sporten. De VVD 
waardeert dit omdat kinderen op 
deze wijze gestimuleerd worden 
om lekker buiten te spelen en in 
beweging te zijn. Ad Otten had 
omdat hij in het zonnetje werd 
gezet voor alle kinderen wat lek-
kers meegenomen.
Zondag werd een taart uitgereikt 
aan de IJmuider Reddingsbriga-
de. De VVD Velsen heeft hen ge-
nomineerd omdat zij erg belang-
rijk zijn voor de gemeente Vel-
sen. 
De vrijwilligers bewaken het 
strand, zorgen voor de veiligheid 
en doen jaarlijks vele reddingen. 
Beide taarten werden uitgereikt 
door het VVD Statenlid Laila 
Driessen in het bijzijn van frac-
tieleden en bestuur van de VVD 
Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)

Bijzondere ontdekking
op strand van IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Elk jaar 
gaat er een vliegtuig langs de 
kust van Noord-Holland om 
luchtfoto’s te maken van de 
strandpaviljoens. De eigena-
ren kunnen dan zelf beslissen 
of ze de foto willen bestel-
len of niet. Tijdens de laatste 
vlucht werd er op het strand 
van IJmuiden, vlak voor pavil-
joen Noordzee, een donkere 
plek ontdekt. Onderzoek met 
infrarode camera’s wees uit 
dat het om de resten van een 
prehistorisch dier moet gaan.

Archeoloog Marius Tingstra van 
het Leidse onderzoeksbureau 
dat de zaak in onderzoek heeft, 
stond aanvankelijk voor een 
raadsel. ,,De botstructuur was 
met geen enkel ander dier ver-
gelijkbaar, dus ik wist niet welke 
kant ik op moest. Bij toeval stuit-
te ik op een vondst, jaren gele-
den in Zuid-Afrika. Daar werd 
een baby van de Aquasaurus Gi-
gantus gevonden, een zeldzaam 
prehistorisch beest van ongeveer 
twee miljoen jaar oud. Gezien de 
omvang van de botten, gaat het 
hier waarschijnlijk om een vol-
wassen exemplaar. Het dier leef-

de voornamelijk in Mediterra-
ne wateren. Het is voor ons een 
raadsel hoe dit beest in de koude 
Noordzee terecht is gekomen.’’
Woensdag begint de firma 
Schellinger met het afgraven van 
de plek. Er worden dranghek-
ken om het gat geplaatst om on-
gelukken te voorkomen. De po-
litie houdt een oogje in het zeil 
en ’s nachts zal IJmond Bewa-
king die taak overnemen. Pa-
viljoen Noordzee levert via een 
aggregaat stroom voor licht en 
voor pompen, die het grond-
water weg zullen pompen. Een 
groep archeologen gaat dan on-
der leiding van Tingstra de bot-
ten met de hand verder uitgra-
ven. De marine verleent mede-
werking door personeel en ma-
teriaal in te zetten.
Naar verwachting zullen zij 
woensdag tussen 12.00 en 13.00 
uur op het strand arriveren. De 
marine beschikt over een spe-
ciaal hefvoertuig dat geschikt is 
om over het zand te rijden. Die 
zal de botten voorzichtig om-
hoog takelen waarna ze over de 
weg verder vervoerd zullen wor-
den naar Leiden voor forensisch 
onderzoek.

Bingoavond
IJmuiden - Zaterdag 28 maart 
houdt Fauna Felisena haar jaar-
lijkse bingoavond om 20.00 uur, 
zaal open 19.15 uur in het ver-
enigingsgebouw aan de Ekster-
laan 8 in IJmuiden. Er zijn weer 
schitterende prijzen te win-
nen met een super hoofdprijs. 
Gaarne aan de achterzijde van 
het gebouw parkeren. Informa-
tie: R. Broekhuizen, telefoon 06-
50664420.

Weldoener schenkt
bus aan Voedselbank
Velsen - Een hoogtepunt in het 
bestaan van de Voedselbank Vel-
sen was afgelopen vrijdagoch-
tend voor de deur van Garage-
bedrijf Stormvogels in IJmuiden 
waar Egbert Wilmink Nissans 
verkoopt. Een glimmende Nis-
san bestelauto, die al een week 
door Velsen rijdt, ging officieel 
over in handen van de Voedsel-
bank Velsen. Een anonieme wel-
doener heeft geld geschonken 
om een bus te kopen. Garage-

bedrijf Stormvogels heeft de bus 
tegen kostprijs geleverd en doet 
gedurende twee jaar voor niets 
het onderhoud. Op de bus prijkt 
alleen in kleine letters de naam 
van het Garagebedrijf. Dezze be-
lettering is gratis verzorgd door 
Van der Heijden Reklame.
Bij deze willen alle vrijwilligers 
van de Voedselbank Velsen ie-
dereen bedanken die het mo-
gelijk hebben gemaakt om deze 
bus aan te schaffen.

VZV presenteert plan 
uitbreiding zwembad
Velsen - Op uitnodiging van de 
Velser Zwem Vereniging (VZV) 
en mede gesteund door de IJRB, 
WVIJ, Duik Team IJmond, stich-
ting OIG/IHD, Sport Plaza Club 
Velsen en het zwembad zelf, 
vond dinsdagavond de presen-
tatie van de plannen plaats. Een 
flink aantal raadsleden van de 
politieke partijen behoorden tot 
de toehoorders, waaronder ook 
wethouder Annette Baerveldt die 
onder andere sportzaken in haar 
portefeuille heeft.
Robert Köhnke van VZV gaf in 
een goed onderbouwd betoog 
aan waar de schoen wringt bij 
de verdeling van de beschikba-
re, vrije zwemwater. 
Er zijn namelijk geen tij-
den meer beschikbaar voor 

(zwem)verenigingen. Het zwem-
bad is geheel volgeboekt. Hier-
door moeten verenigingen nu 
voor een deel uitwijken naar 
zwembaden in de regio, zo-
als Beverwijk en Zaandam. Vol-
gens Köhnke zou een eventuele 
uitbreiding ook nog binnen het 
oorspronkelijke bestemmings-
plan vallen. Op de betreffende 
tekening die hij liet zien was een 
mogelijke uitbreiding al eens in-
getekend. 
Tijdens de vragenronde vroeg 
Ronald Vennik van de PvdA zich 
wel af of over de financiering 
van een dergelijk project al ver-
der was nagedacht en ook of er 
een onderbouwing is gemaakt 
van de exploitatiekosten op ter-
mijn. (Joop Waijenberg)

Werk aan
Velsertraverse
Velsen-Zuid - De westelij-
ke randweg Beverwijk (N197), 
die momenteel door de provin-
cie wordt aangelegd, sluit aan 
op de Velsertraverse. Ten behoe-
ve van deze aansluiting wordt de 
spoorwegovergang verplaatst 
en worden enkele kruisingen 
aangepast. Om Beverwijk, Vel-
sen-Noord en Corus tijdens de 
werkzaamheden zo goed moge-
lijk bereikbaar te houden wordt 
het verkeer gedeeltelijk via an-
dere routes geleid. De provin-
cie stuurt bewoners en belang-
hebbenden volgende week een                 
uitgebreide informatiebrochure 
over de verkeersmaatregelen en 
de werkzaamheden.

Afsluiting 
Pontweg
Velsen-Noord - Op zaterdag 28 
maart wordt de kruising Pont-
weg-Noordersluisweg-Concor-
diastraat  afgesloten in verband 
met asfaltwerkzaamheden. Het 
verkeer richting de pont en het 
bedrijventerrein De Grote Hout 
en vice versa wordt door mid-
del van bebording omgeleid via 
de Wenckebachstraat, de Grote 
Hout- of Koningsweg en de Pie-
ter Janszstraat. De werkzaamhe-
den zullen de gehele dag in be-
slag nemen. Aan het einde van 
de middag wordt de kruising 
weer opengesteld voor al het 
verkeer.

Seminar
IJmuiden - Op zaterdag 28 
maart van 10.00 uur tot 16.00 uur 
wordt er een seminar over ge-
nezing en bevrijding, in de  E.G. 
de Stadskerk aan het Gijzenvelt-
plantsoen 32 (hoek Dolfijnstraat) 
in IJmuiden. Het genezings- en 
bevrijdingsseminar wordt door 
drie kerken georganiseerd; Le-
vend Woord Gemeente Haar-
lem, Evangelische Gemeente de 
Stadskerk IJmuiden en Oase Vol-
le Evangelie Gemeente Hoofd-
dorp. De gespreksleider is Bert 
Bruinekreeft. Programma: sessie 
1 van 10.00 uur tot 11.00 uur, ses-
sie 2 van 11.15 uur tot 12.30 uur, 
12.30 uur tot 13.30 uur lunch-
pauze met gratis lunch. Sessie 3 
van 13.30 uur tot 15.00 uur, van 
15.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom. De toegang 
is gratis.
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Dorpshuis Driehoek 
na brand weer open
Driehuis – Zaterdag was na een 
half jaar dorpshuis de Driehoek 
weer open. Het gebouw was 
grotendeels verwoest door een 
brand in oktober vorig jaar. Ie-
dereen was blij om weer naar de 
oude vertrouwde stek terug te 
kunnen keren.
In september 2008 was het 
dorpshuis net weer open ge-
gaan, nadat er asbest verwij-
derd was. Dat werd ontdekt toen 
de buren, naschoolse opvang De 
Blauwe Hyena van Skon Neder-
land, nieuwe plafonds kregen. 
In oktober werd iedereen opge-
schrikt door de brand. Deze is 
vermoedelijk aangestoken, maar 
de politie heeft de daders niet 
kunnen achterhalen. Het kan-
toor was helemaal weg en het 
dak was grotendeels verdwenen. 
Bovendien was er ontzettend 
veel rookschade. De kinderen 
van de naschoolse opvang kon-
den ook nu weer tijdelijk terecht 
in de kantine van hockeyclub 
Strawberries. De bezoekers van 
de Driehoek zwermden uit over 
de hele gemeente. Naast de vas-
te bezoekers van de activiteiten 
voor de doelgroep, de senioren, 
zijn er ook veel groepen die een 
ruimte in de Driehoek huren.
Schildersclub Terpen Tijn vond 
onderdak bij Het Terras in de 
voormalige IJmond MTS, even-

als Meer Bewegen voor Oude-
ren. De bridgeclub kon terecht 
bij Huis ter Hagen, het koers-
bal ging naar buurtcentrum de 
Brulboei en theatergroep Plug-
In kon repeteren in buurtcen-
trum de Spil. De Klavierschip-
pers moesten voor de repeti-
ties tijdelijk het kanaal over, naar 
buurtcentrum de Mel in Velsen-
Noord. Het huiskamerproject De 
Verbinding ondergaat een door-
start in de Driehoek, in samen-
werking met de Smederij. Jan-
neke Cluistra en beheerder Arie 
Dijkhuis hebben hier beiden ex-
tra uren voor gekregen. Het pro-
ject voor mensen met een psy-
chiatrische achtergrond zal dins-
dag en donderdag geopend zijn.
Zaterdag was er een feestelij-
ke opening met optredens van 
Plug-In, de Klavierschippers en 
smartlappenkoor de Tweede 
Stem. Thera van Plug-In brengt 
de gevoelens van veel mensen 
die dag onder woorden: ,,We wa-
ren tevreden met de tijdelijke op-
lossing, maar zijn blij dat we hier 
weer terecht kunnen. We heb-
ben hier een hele fijne repetitie-
ruimte die goed bereikbaar is. En 
we hebben beheerder Arie ont-
zettend gemist. Die staat altijd 
voor iedereen klaar, zijn hart en 
ziel liggen in de Driehoek.’’ (Car-
la Zwart)

‘Om te zingen 
naar de kerk’
IJmuiden - Zaterdag 28 maart is 
er weer een zangavond in de Ich-
thuskerk aan de Snelliusstraat 40 
in IJmuiden. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uur-
tje geestelijke liederen te zin-
gen?  Zorg er dan voor dat je die 
avond aanwezig bent. Jan Schot-
vanger praat de liederen aan el-
kaar en leidt tevens de samen-
zang. Ary Rijke, de vaste organist 
voor deze avonden, bespeelt het 
orgel. De avond begint om 19.30 
uur en de kerk is om 19.00 uur 
open. Iedereen is hartelijk wel-
kom. De toegang is gratis.

Nieuwe kinderopvang
Velsen-Noord – Onlangs begon 
Laura de Vries als gastouder met 
kinderopvang aan huis: Het Ze-
bra’tje. Kinderopvang van hoog-
staande kwaliteit in een veilige 
en vertrouwde omgeving, met 
goede zorg en persoonlijke aan-
dacht voor de kinderen, dat is 
wat Laura voor ogen heeft.
Zij werkte jarenlang op diver-
se kinderdagverblijven als ge-
diplomeerd pedagogisch mede-
werkster en heeft dus veel erva-
ring. Daarnaast behaalde ze ex-
tra certificaten, zoals kinderre-
animatie. Het Zebra’tje is aange-
sloten bij Gastouderbureau Het 
Kwakersnest uit Velserbroek, een 
gecertificeerd bureau dat lande-
lijk goed bekend staat.
Werkende ouders uit Velsen-
Noord kunnen voor kinderop-
vang niet in hun eigen woon-
plaats terecht, want er is geen 
kinderdagverblijf of naschool-
se opvang. Diverse gastouders 
sprongen in dit gat in de markt 
om die leegte op te vullen, met 
goed resultaat. De buurvrouw 
van Laura werkt ook als gast-
ouder en die bracht haar op het 
idee. Ze is dus al gestart, maar 
Het Zebra’tje heeft nog plaats. Er 
wordt van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur op-
vang geboden, in principe voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar er 
kan ook gebruik gemaakt worden 
van voor- en naschoolse opvang. 

Binnenkort wordt een kindje, dat 
Laura al onder haar hoede heeft, 
vier jaar. Dat wordt dan om 7.00 
uur bij Laura thuis gebracht en 
zij brengt het kind om 8.30 uur 
naar school. Ze hoeft hiervoor al-
leen maar de straat over te ste-
ken, want de Triangel is aan de 
overkant, ideaal.
Het huis van Laura en haar man 
Henk werd goedgekeurd door 
een medewerker van het gast-
ouderbureau en voldoet aan al-
le eisen. Er is veel ruimte voor de 
kinderen en veel speelgoed. Bo-
ven is er speciaal een slaapka-
mer ingericht, zodat zij een mid-
dagdutje kunnen doen. De kin-
deren kunnen ook buiten spelen 
in de tuin. Laura kocht veel bui-
tenspeelgoed en een zwembadje 
voor de warme dagen. Er is een 
glijbaan en binnenkort komt er 
ook een zandbak. Kinderen zul-
len zich prima vermaken bij Het 
Zebra’tje.
Laura neemt per dag maximaal 
zes kinderen kinderen onder 
haar hoede, omdat ze wil dat er 
voor elk kind voldoende ruim-
te een aandacht is. Er vindt al-
tijd eerst een voorgesprek plaats, 
zodat ouders kennis kunnen ma-
ken en daarna beslissen zij of 
deze vorm van opvang geschikt 
is voor hun kind. Het Zebra’tje is 
gevestigd aan de Doelmanstraat 
12, telefonisch bereikbaar via 
0251 217627 of 06 23848477. 

Populisme leidt tot infantiliteit 
van de raad! Deze zin heb ik in 
de raad een keer naar Velsen 
Lokaal uitgesproken toen zij een 
discussie in de raad over wilden 
doen, omdat de eerste keer niet 
was uitgezonden op de TV.
Wat is eigenlijk populisme? Als 
je wat googled kom je talloze 
artikelen tegen van mensen die 
daar wat van vinden. Wat je veel 
leest is dat de populistische po-
liticus naar de burger luistert 
en diens mening vertolkt. Wat is 
daar nu slecht aan? Niets zou 
je denken, maar als je als politi-
cus aan de slag wil met de hui-
dige maatschappelijk trend-
ontwikkelingen als een stijgen-
de individualisering, het stijgen-
de egoïsme, de verminderde to-
lerantie, ongeduld, etc. dan zit je 
wel met een probleem. Voor mij 
is wel duidelijk geworden dat 
populisme eerder een politieke 
stijl is dan een ideologie. Ik ben 
lid geworden van de PvdA om-
dat ik daar een ideologie tegen-
kom die overeenkomt met die 
van mijzelf. 
Ik ben de politiek in gegaan om 
die ideologie om te zetten in da-
den. Als volksvertegenwoordi-
ger heb ik geleerd mijn stand-
punten af te wegen op het alge-
meen belang. Dit laatste is zeer 
belangrijk omdat er vrijwel nooit 
iemand naar je toe komt met 
de vraag om het algemeen be-
lang te beschermen. Als ik dit 

met een voorbeeld wil aangeven 
dan kom ik bijvoorbeeld terecht 
op de vraag of er langs de Grote 
Buitendijk woningen gebouwd 
moeten worden. 
Alle burgers die mij daarover 
benaderden willen geen bebou-
wing omdat ze daar wonen en 
het landelijk uitzicht niet wil-
len missen. Geen enkele pu-
ber of senior uit Velsen heeft mij 
echter benaderd met de vraag 
waar kan zij over acht jaar kun-
nen gaan wonen. Dan heb ik 
het nog niet over de persoon 
die over acht jaar een lichame-
lijke beperking heeft en dat (ge-
lukkig) nu nog niet weet. Toch 
moet een verstandig politicus 
hoe impopulair ook, rekening 
houden met deze (toekomstige) 
behoeften.
De populist maakt zich daar m.i. 
te gemakkelijk van af. Het speel-
plekje wordt bij aanleg beju-
beld, maar als het daarna een 
hangplek is geworden is het de 
schuld van de overheid.
De partijen die tot het zoge-
naamde establishment behoren 
hebben het daar moeilijk mee. 
De kiezer shopt en hopt tegen-
woordig steeds meer op afwe-
gingen binnen eerder genoem-
de maatschappelijke trends. De 
kiezer heeft daarbij geen bood-
schap aan het algemeen belang. 
Of  toch?

Aris Blok, PvdA

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Business 
Netwerkborrel
IJmuiden – Zouden verschil-
lende bedrijven de kredietcrisis 
aanpakken om de ‘bezem door 
de winkel’ te halen? Bespreek 
dit met elkaar tijdens de komen-
de businessborrel op 27 maart 
tussen 16.00 en 19.00 uur in Ri-
co’s aan de Kennemerlaan 44 
in IJmuiden. Zal B&W in Velsen 
op 22 mei een definitieve keu-
ze bekend maken over het nieu-
we winkelcentrum in IJmuiden 
of zullen wederom net zo be-
sluiteloos zijn als de afgelopen 
zes maanden met betrekking tot 
dit gebied? Ook vele raadsleden 
weten de borrels in Rico’s te vin-
den, zodat op een informele ma-
nier van gedachte gewisseld kan 
worden over vele (en ook poli-
tiekgevoelige) onderwerpen. Ui-
teraard verwelkomt het team van 
Rico’s iedere bezoeker in een 
sfeervolle rookvrije omgeving, 
met een heerlijk hapje en bijpas-
send drankje. Schroom niet om 
ook collega’s of relaties uit te no-
digen voor de businessborrels in 
Rico’s en bouw zo mee aan een 
nieuwe traditie in de gemeente 
Velsen. Nog steeds zijn sugges-
ties voor het doen slagen van de-
ze borrels van harte welkom. On-
dernemers, werknemers, raads-
leden en andere geïnteresseer-
den zijn welkom Businessbor-
rels in 2009: vrijdag 24 april, vrij-
dag 29 mei, vrijdag 26 juni (laat-
ste voor de zomerstop).

Herdenking 
oud-Indiëgangers
IJmuiden - Op het ereveld van 
begraafplaats Duinhof aan de 
Zeeweg in IJmuiden zal dinsdag 
31 maart de jaarlijkse herden-
king van de veertien in voorma-
lig Nederlands Indië gevallen ka-
meraden worden gehouden. 
In het bijzijn van familieleden, 
burgemeester, wethouders en 
raadsleden van Velsen, vrienden 
en bekenden zullen de oud-Indi-
egangers hun in de jaren ‘45-’50 
gevallen Velser vrienden in een 
plechtige ceremonie herdenken. 
Na een toespraak van één der 
veteranen zal er twee minuten 

stilte zijn en zal daarna, onder 
begeleiding van muziek  door 
een aantal musici van muziek-
vereniging Soli, het Wilhelmus 
gezondgen worden. 
Na het plaatsen van de kran-
sen door B&W Velsen en door de 
oud-militairen is er gelegenheid 
tot bloemlegging door alle aan-
wezigen tijdens een défilé langs 
het monument.
De herdenking begint om 10.45 
uur bij de aula van de begraaf-
plaats met een stille tocht en 
wordt afgesloten met een kopje 
koffie in de aula, waarbij ieder-

Brutale
autodiefstal
IJmuiden - Maandagavond is 
de auto van een 33-jarige IJmui-
denaar gestolen waar hij bij 
stond. De man stond rond 19.30 
uur naast zijn Citroën op de Ken-
nemerlaan te praten met een 
kennis. Hij stond hierbij tegen 
de achterzijde van de auto ge-
leund. Een onbekende man is 
ongemerkt in de auto gestapt en 
er vervolgens mee weggereden. 
Terwijl de IJmuidenaar aangifte 
deed werd de auto teruggevon-
den in de De Noostraat. De poli-
tie onderzoekt wie de auto heeft 
weggenomen.
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delen in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
‘Om te zingen naar de kerk’ in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
in IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Bingoavond Fauna Felisena, 
Eksterlaan 8 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Parkeren aan de ach-
terzijde van het gebouw.
Hoorns Byzantijns Mannen-
koor in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Kienavond bij Full Speed, Tols-
duinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur, zaal open 19.30 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: The 
Cavern Beatles. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Magna Carta ‘And 
Friends...’. Time for the leaving: 
afscheidstour. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: Mono. 20.30 uur. Toegang 
12,50. Dommelsch zaal: Grown 
Up ft. Mighty Fools, Tettero, Ru-
bix, Dirtcaps. 22.00-03.00 uur. 
Toegang 9,-/12,50. Vanaf 16 jaar. 
Café: Alles of Beats. 23.00-03.00 
uur. Toegang gratis.
2Generations in de Philharmo-
nie Haarlem. Van 21.00 tot 02.30 
uur.

Zondag 29 maart

Speeltuin De Speelhoek, Ori-
onweg 700 in IJmuiden gaat 
weer open.

Lente-snuffelmarkt in het 
Kennemer IJsbaan Sportcenter, 
10.00-17.00 uur. Info: www.va-
naerlebv.nl.
Themadienst in de Ned. Herv. 
Kerk, Kanaalstraat 250 in IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Rondrit met de Corus stoom-
trein. Vertrek 10.45 uur station 
Velserbosch. Kosten 5,-, kinde-
ren tot en met 3,-.
Paranormale beurs Samma 
Saya in Zalencentrum Velser-
duin, Velserduinplein 3 IJmui-
den. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang 
5,-, kinderen onder de 11 jaar 
(onder begeleiding) gratis.
Koopzondag winkelcentrum 
IJmuiden. Winkels zijn geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur.
Koffieconcert met het Klein Or-
kest van muziekvereniging So-
li in de Fidelishof IJmuiden. Aan-

vang 12.00 uur. 
Springcompetitie bij Hippisch 
Centrum Velsen, park Velser-
breek. Vanaf 13.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Jeugdtheater Gnaffel 
speelt ‘Ik mis je nu al’. Aanvang 
14.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
51 IJmuiden: Kerkkoor Arte Co-
rale. Aanvang 15.00 uur.
Beethoven marathon in twee 
delen in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Oecumenische viering in de 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 
Heemkerk. Aanvang 15.00 uur.
Live optreden Rosanna in Din-
gespoort. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Sophie van Hoytema ‘Verderop’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: We 
Cook with Fire. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Dinsdag 31 maart
 

Verkoopdag in Café Olé op de 
Parnassiaschool, Wulverderlaan 
3 in Santpoort-Noord. Aanvang 
08.30 uur.
Herdenking oud-Indiëgangers, 
begraafplaats Duinhof, Zeeweg 
IJmuiden. Aanvang 10.45 uur bij 
de aula van de begraafplaats.
Anne van Veen in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.s
Witte theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Ente les Murs’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 1 april

Kindermiddag Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat in 
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. 
Voor kinderen van 8 tot en met 
10 jaar.
Witte theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Ente les Murs’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 2 april

Inloopochtend voor mannen 
en vrouwen met borstkan-
ker in het KG locatie zuid, 10.00-
11.30 uur. 
Info: 023-5630899, of info.afde-
linghaarlem@borstkankerver-
eniging.nl.
Kinderkleding- en speelgoed-
beurs bij St. Theresia, Dennen-
weg 14 Bloemendaal. 19.00 tot 
21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Boy in striped 
Pyjamas’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: De Dijk. 21.00 uur. Toegang 
20,-. 
Kleine zaal: Popa Chubby. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang 17,50. 
23.00-04.00 uur LOS! met dj 
Paullie en Co. Toegang 5,- van-
af 18 jaar, studenten gratis. Ca-
fé: The Death Letters. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 26 maart
 

Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Otte 
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in 
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Don Carlos’ opera met specta-
culaire ensemblestukken. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansclick 6. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Sabrina Starke. 21.00 uur. Uit-
verkocht. 23.00-04.00 uur LOS! 
met dj Paullie en Co. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Studenten gra-
tis. Café: Shane Alexander, Blag 
Dahlia en dj Rootscontroller. 
20.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 27 maart

Velser Business Netwerk 
Borrel tussen 16.00 en 19.00 
uur in Rico’s, Kennemerlaan 44 
IJmuidn.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musicalversie ‘Kruistocht in Spij-
kerbroek’. Aanvang 19.00 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sportgala gemeente 
Velsen. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Klei-
ne zaal: Londen Burning. 18.00 
uur. Toegang 12,50. 24.00-04.00 
uur Total LOS!. Toegang 5,- van-
af 18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: The Holy Kiss. 23.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 28 maart

Welvaartsmarkt De Roestige 
Pot, Eenhoornstraat 4 IJmuiden. 
Van 09.30 tot 13.00 uur.
Spinnen voor Joska, een 
meisje van tweeënhalf jaar met 
een energie-stofwisselingsziek-
te bij in Squash Centre Haarlem. 
Je kunt als sponsor een bijdra-
ge leveren door een ‘spinfiets’ te 
huren voor 10 euro per uur. In-
schrijven en info: 023-5275241.
Seminar over genezing en be-
vrijding in de Stadskerk, Gijzen-
veltplantsoen 32 (hoek Dolfijn-
straat) in IJmuiden. Eerste ses-
sie begint om 10.00 uur.
Regiowedstrijden bij HSV de 
Kampioen, WheelerPlanet, Zij-
kanaal-C. Wedstrijden beginnen 
om 10.00 uur.
Beethoven marathon in twee 

Wat is
er te 
doen

Technisch College ook 
voor MBO-diploma
IJmuiden - Op het Technisch 
College Velsen in IJmuiden 
wordt hard aan de weg ge-
timmerd om de leerlingen aan 
vakkennis te helpen. Daarbij 
werken zij nauw samen met 
het bedrijfsleven. Drie be-
langrijke veranderingen zor-
gen ervoor dat de leerlingen 
steeds meer mogelijkheden 
krijgen voor het binnenha-
len van technische vaardig-
heden en dat bekronen met 
een mooi diploma. Directeur 
Ruud Porck spreekt zelfs van 
een historisch moment.

De meest actuele ontwikkeling, 
waarvoor het Technisch Colle-
ge net toestemming heeft ver-
kregen, is de beroepskwalifica-
tie voor niveau 2 van het MBO. 
Dit betekent dat vanaf 2009 per 
schooljaar zestien leerlingen in 
de bouw en metaal op het Tech-
nisch College hun MBO niveau 2 
diploma kunnen behalen. Daar-
toe wordt samengewerkt met het 
Nova College. De overstap naar 
het MBO is voor sommige leer-
lingen erg groot. Aangezien de 
vakkennis in huis is, kan de leer-
ling een BOL traject op VM2 ni-
veau op de vertrouwde school 
worden aangeboden. Dit bete-
kent dat in het derde jaar VMBO 
het traject begint. Derdeklassers 
kunnen al kennis maken met de 
nieuwe NOVA docenten die op 
school komen. De duur van de 
opleiding tot aan het diploma is 
totaal zes jaar, maar het is ook 
mogelijk dit met een jaar te ver-
korten.
Het Technisch College gaat vanaf 
het schooljaar 2009/2010 functi-

oneren als Vakcollege, voor al-
le zes richtingen: bouw-, metaal-
, elektro-, installatie, voertuigen-
techniek en maritiem. Leerlin-
gen die in 2009 in de eerste klas  
starten kunnen in een zesjarig 
traject hun BBL opleiding vol-
tooien. Een stukje MBO wordt 
ingevoerd in het VMBO. Ook 
hier wordt nauw samengewerkt 
met bedrijfsleven en Nova Colle-
ge. Vanaf het derde lesjaar star-
ten de stageperiodes. ,,Inhoude-
lijk gaat er weinig veranderen,’’ 
zegt Ruud Porck. ,,We hebben ei-
genlijk alles al in huis. Leerlingen 
doen hun technische MBO op-
leiding bij ons.’’
Tenslotte is er de derde ontwik-
keling op het Technisch Colle-
ge Velsen, die in het schooljaar 
2008/2009 is gestart: de Tech-
nische Mavo. Speciaal voor de 
jeugd met een Havo of VMBO/t 
advies die de technische kant op 
willen en die graag met hun han-
den willen werken. De leerlingen 
doen na vier jaar eindexamen in 
vijf theorievakken op Mavo-ni-
veau en een techniekvak. Door 
deze opleiding is een versnelde 
doorstroming naar MBO tech-
niek mogelijk. De school heeft 
speciale natuur/scheikunde lo-
kalen gebouwd voor deze vak-
ken.
Alle ontwikkelingen zijn moge-
lijk gemaakt door de technische 
vakkennis op de school. Onder-
nemers hebben grote waarde-
ring voor de leerlingen die hier 
hun kennis opdoen. Voor meer 
informatie: Technisch College 
Velsen, Briniostraat 12, IJmuiden, 
0255-546901 of www.technisch-
collegevelsen.nl. 

Werk in Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - De firma De 
Bie Wegenbouw B.V. is begon-
nen met de voorbereidingen voor 
het herinrichten van de openba-
re ruimte aan de Bloemendaal-
sestraatweg vóór de Dekamarkt 
in Santpoort-Zuid.  Na de voor-
bereidende werkzaamheden be-
ginnen het PWN en de NUON 
op donderdag 26 maart met het 
vervangen van de nodige leidin-
gen. Hierna worden het trottoir, 

de rijbaan en de plantsoenen 
opnieuw ingericht.
Gedurende de totale werkzaam-
heden, die ongeveer vijf weken 
in beslag zullen nemen, blijven 
de Dekamarkt, het tuincentrum 
Oxalis, ‘t Brederodehuys, de Bre-
derode Daltonschool en peuter-
speelzaal de Hummelhoek voor 
alle verkeer bereikbaar. Het ver-
keer wordt door middel van bor-
den omgeleid.
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De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
Paasworkshop dinsdag 7 april. Tafelstuk maken. Van 19.30 tot 
21.30 uur. Kosten 20,- inclusief materiaal. Inschrijving is al begon-
nen. ZoMiPo zondag 29 maart. Optreden Mieke van Ingen. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. Toegang 3,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Cursus Communicatie van 6 t/m 10 april van 10.00 tot 17.00 uur. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Fotokids, een 6-delige fotocur-
sus voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Cursus start vrijdag 3 april, van 
16.00 tot 17.30 uur.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Einde (winter)inloop, donderdag 26 maart. Laatste avond inloop 
tot oktober 2009. Elke 1e donderdag van de maand (t/m 2 ju-
li) ADHD Café voor jongeren, ouders, vrienden die contact zoeken 
met lotgenoten. De eerste start donderdag 2 aprl om 19.30 tot 22.00 
uur. Toegang gratis. De opening wordt verricht door een suprise-
gast.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
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buurthuizen

De Spil De Mel
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boei
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Tijdens ontbijt praten 
over vrijwilligerswerk
IJmuiden - Het bedrijfsres-
taurant van het stadhuis was 
vrijdagmorgen om acht uur al 
druk bezet om vrijwilligers-
werk extra onder de aandacht 
te brengen. Tevens was het de 
aftrap van Make a Difference 
Dagen (MADD).

Tijdens het ontbijtseminar, dat  
onder leiding stond van spreek-
stalmeester Gertjan Huybens, 
stond de vraag centraal of vrij-
willigers en het bedrijfsleven wel 
samen gaan. Het seminar was 
georganiseerd onder auspici-
en van Stichting Welzijn Velsen, 
Tandem, Rabobank Velsen  en 
Omstreken en de gemeente Vel-
sen. Onder meer Marius Ern-
sting, voorzitter van de Neder-
landse Organisatie voor Vrijwil-
ligerswerk NOV, wethouder Ine-
ke Edzes, Franca van Winkel, di-
recteur Rabobank Velsen, Anne 
de Jong, directeur publiekszaken 
gemeente Velsen, en Allart van 
Deventer van SWV gaven ac-
te de presence en onderstreep-
ten het grote belang van vrijwil-
ligerswerk voor de samenleving. 
Marius Ernsting benadrukte zijn 
oproep voor meer deelname aan 
vrijwilligerswerk met een opval-
lend getal: momenteel zijn onge-
veer 5,6 miljoen vrijwilligers aan 
de slag in de meest uit een lo-
pende sectoren van de maat-

schappij zoals, natuurlijk, in zorg 
en sport maar ook in bijvoorbeeld 
amateurkunst of bij de vrijwillige 
brandweer. Indien deze vrijwil-
ligers morgen allemaal zouden 
stoppen, dan loopt de samenle-
ving volkomen vast.  
Ondanks dit getal is er nog 
steeds een groot tekort aan men-
sen die zich voor een paar uur in 
de week/maand willen inzetten 
voor de samenleving. In dit ver-
band refereerde hij aan de hui-
dige economische situatie waar-
bij het vaste dienstverband van 
werknemers wellicht op de tocht 
komt te staan. Om in een situatie 
van werktijdverkorting of ontslag 
maatschappelijk actief te blijven, 
pleitte hij voor het promoten van 
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld via 
de bedrijven, in deze situatie.
Tijdens de afsluitende vragen-
ronde kwam Egbert Wilmink van 
Autobedrijf Stormvogels in dit 
verband met de opmerking dat 
het hem, gezien het motto van 
deze ontbijtsessie, bevreemd-
de dat er niet meer onderne-
mers aan de ontbijttafels zaten. 
Voor de volgende keer wellicht 
een aandachtspunt om de uitno-
digingen op een andere manier, 
bijvoorbeeld ook via het MKB te 
verspreiden. Zie ook www.tan-
demzorg.nl en www.vrijwilligers-
werkvelsen.nl. (Joop Waijen-
berg)

Herstel treinstellen 
HIJSM goed van start
Regio - Zaterdagochtend om 
tien uur stonden twaalf vrijwilli-
gers tussen 15 en 63 jaar klaar 
voor het herstel van de treinstel-
len van de HIJSM, in Haarlem. De 
treinstellen zijn in het weekeinde 
van 21 en 22 februari zwaar be-
schadigd door vandalen.
Met de veiligheidsvesten aan 
gingen zij het terrein op, waar zij 
eerst instructie over de spoorre-
gels kregen. Met eigen ogen kon 
men zien in wel-
ke desolate toe-
stand de trein-
stellen verkeer-
den.
De taken wer-
den verdeeld. 
Twee man gin-
gen aan de slag 
in de verblijfs-
wagon, waar het 
ook een grote 
chaos was, zo-
dat er koffie en 
thee kon wor-
den gezet.
Ladders wer-
den opgehaald 
en al snel wa-
ren de eerste ra-
men van trein-
stel 121 met tape bedekt.  Nieu-
weling Bart is werkplaatschef bij 
een bedrijf dat bedrijfsvoertui-
gen onderhoudt en vervangt een 
kapotte cabineruit. Technicus 
Ruud heeft zich op het stukge-
slagen instrumentenpaneel ge-
stort en als blijkt dat de HIJSM 
over een bijna compleet reserve-
paneel beschikt wordt hij hele-
maal enthousiast.
Een stoffeerbedrijf belt met het 
aanbod de kapotte zitbanken  te 
repareren.

Als alle ramen van het eerste 
treinstel zijn dichtgeplakt, wordt 
er begonnen om het tweede re-
gendicht te maken, terwijl een 
ander groepje de ramen van 
de verblijfswagon met plexiglas 
dichtmaakt. Al snel is het half 
drie en gaan, zoals afgesproken, 
de eersten op huis aan. Ande-
ren willen nog blijven en het is 
vooral technicus Ruud die door 
wil gaan om het instrumenten-

paneel af te krij-
gen. 
Wanneer dan 
uit de onder-
delenvoorraad 
het enig ontbre-
kende deel, een 
sne lhe idsme-
ter, te voorschijn 
komt gaat dat 
helemaal lukken. 
Om vijf uur wordt 
de dag met een 
tevreden gevoel 
afgesloten.  Er 
is veel bereikt. 
Treinstel 121 is 
op het uitruimen 
en nog een tech-
nisch onderdeel 
na, gereed om 

naar Amersfoort overgebracht te 
worden. Treinstel 113 is regen-
waterdicht en de verblijfswagon 
is opgeruimd en heeft weer ra-
men. Er is echter nog meer dan 
genoeg te doen zodat aanko-
mende zaterdag weer gewerkt 
wordt. Bij voldoende animo kan 
ook een doordeweekse dag wor-
den aangewezen. Interesse ge-
kregen? Inlichtingen en aanmel-
den 06-18461838, Kees Dem-
mers van WIJS/HIJSM.

Stilte voor 
de storm
IJmuiden - Nog even en het is 
weer 1 april. Dit betekent dat 
er voor de strandhuisjesbewo-
ners een drukke tijd aanbreekt. 
De huisjes gaan weer uit de win-
terstalling en verhuizen naar het 
grote of het kleine strand. In op-
dracht van de gemeente Vel-
sen is de firma Zuidam momen-
teel druk bezig met de voorbe-
reidingen op het strandseizoen. 
De strandopgangen en de loca-
ties van de toiletgroepen bij de 
strandhuisjes op het grote strand 
zijn weer uitgegraven. (foto: Ko 
van Leeuwen)

Bokbiertocht 
ook voor India
Regio - Op zondag 29 maart 
vindt voor de vijftiende keer de 
Bokbierfietstocht plaats in Zuid-
West Kennemerland. Er is een 
prachtige tocht uitgezet van on-
geveer 25 kilometer die voert 
langs mooie plekjes in de omge-
ving. Wie moe geworden is van 
het fietsen, kan uitrusten bij één 
van de zes deelnemende café’s 
en genieten van een lekker bok-
biertje. Die zijn weer zorgvuldig 
uitgekozen, zoals het Haarlems 
ambachtelijk gebrouwen Jopen 
of het Hillegoms Speciaalbier 
van huisbrouwerij Klein Duimpje 
Deelnemende café’ s zijn Koops, 
de Tapuit en de Flapcan uit Haar-
lem, de 1ste Aanleg uit Heemste-
de, Bartje uit Santpoort-Noord 
en Middeloo uit Driehuis. Hier 
kan ingeschreven worden voor 
6,50 euro. Op de dag zelf is dat 
7,50 euro. Wie zijn of haar oude 
vlag meeneemt krijgt bovendien 
een euro korting. De deelnemers 
krijgen hiervoor een stempel-
kaart, een routebeschrijving en 
een verrassing. Een aantal cafe’s 
rekent per bokbiertje 50 cent ex-
tra voor een weeshuis in India.

Rijbewijs 
ingevorderd
Driehuis - De politie trof zater-
dag omstreeks 23.00 uur, na een 
melding, dat er op de Driehuizer-
kerkweg erg hard werd gereden, 
een auto aan, die er bij het zien 
van de politie hard vandoor ging. 
De snelheid was fors hoger dan 
de toegestane 30 km/u. Na een 
korte achtervolging kon de 21-
jarige bestuurder, afkomstig uit 
IJmuiden, worden achterhaald. 
De agenten gaven aan dat, van-
wege zijn weggedrag zijn rijbe-
wijs werd ingevorderd. De ver-
dachte was het hier niet mee 
eens en wilde enkele malen weer 
in zijn voertuig plaats nemen. Hij 
is, terwijl hij zich verzette, aan-
gehouden en overgebracht naar 
een politiebureau. De auto had 
verse schadesporen, de politie 
stelt een onderzoek in naar de 
herkomst van de sporen.
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Versterking voor 
team EHBZ Velsen
IJmuiden aan Zee – Onlangs 
begonnen Jan Stoop en Da-
ve de Koning met de EHBZ Vel-
sen, dit staat voor Eerste Hulp 
Bij Zeehonden. Zij kregen ver-
sterking van nog vier vrijwilli-
gers, het team bestaat nu uit zes 
mensen. Zo kan de ambulan-
ce steeds paraat staan. Er wordt 
eerste hulp aan dieren verleend 
op het strand vanaf Bloemendaal 
tot aan Heemskerk.
Zeehonden moet eigenlijk ge-
lezen worden als zeezoogdie-
ren, er wordt ook hulp verleend 
aan bijvoorbeeld bruinvissen. Er 
zwemmen steeds meer zeezoog-
dieren voor de kust en er spoe-
len dus ook meer dieren aan, die 
hulp nodig hebben. Pas gele-
den nog vonden wandelaars een 
aangespoelde zeehond op het 
strand vaan Wijk aan Zee. 
Vanuit een strandpaviljoen bel-
den zij Lenie ’t Hart in Pieterbu-
ren. Die gaf het telefoonnummer 
van de EHBZ Velsen door. De-
ze verleenden eerste hulp, daar-
na brachten ze Sietse, zoals de 
wandelaars de zeehond ge-
noemd hadden, met de ambu-
lance naar het begin van de Af-
sluitdijk. De ambulance vanuit 
Pieterburen kwam ze tegemoet 

rijden en nam het beest over. In-
middels gaat het goed met de 
zeehond. Er is mooi werk ver-
richt dus. 
Dave en Jan volgden een oplei-
ding bij Lenie ’t Hart en zijn ge-
certificeerd. ,,Als het wat rustiger 
op de zeehondencrèche is, dan 
gaan de nieuwe vrijwilligers ook 
de cursus volgen’’, vertelt Dave. 
,,Die is teruggebracht van drie 
dagen naar één dag. Het was 
te onrustig voor de zeehonden, 
want er wordt op de dieren ge-
oefend, met bijvoorbeeld medi-
cijnen toedienen.’’
De ambulance van de EHBZ Vel-
sen is compleet uitgerust. Er is 
een brancard en er zijn medicij-
nen die direct toegediend kun-
nen worden. Ook is er een chip-
apparaat. Hiermee kunnen zij 
gechipte dieren herkennen. Zee-
honden die weer vrijgelaten wor-
den, zijn voorzien van een chip. 
Als dat dier later bijvoorbeeld 
vast komt te zitten in de netten 
van een visser, dan is het mid-
dels de chip herkenbaar. 
Er waren en zijn veel kosten, 
sponsors zijn dus meer dan wel-
kom. Alle informatie is te vinden 
op www.ehbz-velsen.nl (Carla 
Zwart)

Zonnebloem vaart uit
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
en zaterdag organiseerde De 
Zonnebloem regio IJmond de 
jaarlijkse vaartochten. Zo’n 330 
mensen genoten van de tocht 
met de Eureka 1 uit Deventer, 
mede dankzij de hulp van huis-
artsen, verpleegkundigen en de 
inzet van veel vrijwilligers van De 
Zonnebloem, het Rode Kruis en 
het OIG/IHD.  
Beide dagen was het mooi weer 
om te varen, afhankelijk van het 
weer bepaalde de kapitein waar 
de tocht heen zou gaan. Zater-
dag was het zijn plan om rich-
ting de Zaanstreek te varen, 
maar toen hij er achter kwam dat 
hij dan twee uur voor de sluizen 
moest wachten, gooide de kapi-
tein het roer om. ,,We zijn toen 
richting Amsterdam gevaren. We 
hebben een tocht over het IJ ge-
maakt, kwamen langs Durger-
dam en we zijn ook nog even het 
Markermeer op geweest’’, ver-
telt de heer Baars, die de tocht 
voor de tweede keer meemaakte. 
,,Het was geweldig. Ik vond het 
alleen jammer dat ik niet even 
het dek op kon. Ik zit in een elek-
trische rolstoel, om naar buiten 
te kunnen moest ik overstappen 
in een gewone rolstoel en dat 
lukt me niet. Nou ja, ik zat met 

mijn neus voor het raam en heb 
evengoed genoten.’’ Mevrouw de 
Wit was zelf 30 jaar vrijwilligster 
van De Zonnebloem en maakte 
het nu van de andere kant mee, 
als gast. ,,Dat maakt dat ik het 
nog meer waardeer, omdat ik uit 
de praktijk weet hoeveel werk de 
organisatie van zo’n vaardag is’’, 
vertelt ze. ,,Het was hartverwar-
mend. De verzorging was meer 
dan goed en ik heb heerlijk ge-
geten. Ik hoop dat ik volgend 
jaar weer mee mag.’’ 
Als de boot rond 17.00 uur weer 
aanmeert aan de loswal, waar de 
busjes van het OIG/IHD en de 
auto’s van familieleden en vrij-
willigers wachten, wordt er om-
geroepen: ,,Blijft u alstublieft zit-
ten totdat uw naam omgeroepen 
wordt.’’ Toch ontstaat er even een 
kleine chaos. Er wordt geroepen: 
,,Welke bus gaat naar Huis ter Ha-
gen?’’ ,,Waar staat bus 4 en waar 
is de chauffeur van bus 2?’’ Een 
vrouw staat eenzaam en verlaten 
te wachten aan de kade, terwijl 
haar zoon aan boord is gegaan 
om zijn moeder te zoeken. Opge-
lucht ontdekt hij haar even later. 
Uiteindelijk vertrekt dan toch ie-
dereen weer naar huis, om daar 
terug te kunnen zien op een ge-
slaagde dag. (Carla Zwart)

Man ernstig 
mishandeld
IJmuiden - Politiemensen stel-
den zaterdag rond middernacht, 
na een melding dat er werd ge-
vochten in een woning aan de 
Julianakade, direct een onder-
zoek in. In de woning troffen zij, 
naast het 38-jarige slachtoffer, 
drie verdachten aan. In de wo-
ning waren duidelijk sporen te 
zien van een vechtpartij. De drie 
verdachten, 21, 37 en 43 jaar oud 
en afkomstig uit Velsen-Noord 
en IJmuiden, zijn vervolgens 
aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau voor ver-
hoor. Het slachtoffer is met on-
bekenden verwondingen door 
ambulancepersoneel vervoerd 
naar een ziekenhuis waar hij is 
opgenomen. Wat de aanleiding 
was voor de mishandeling wordt 
onderzocht.

Man raakt
rijbewijs kwijt
Santpoort-Noord - Toen de po-
litie woensdag rond 19.45 uur 
begon met een snelheidscontro-
le op de A208, reed er direct een 
motorrijder langs met een snel-
heid van 187 km/uur. Het ken-
teken van deze motorrijder, een 
25-jarige Beverwijker, was be-
kend bij de controlerende agen-
ten, omdat dit dezelfde motor 
was die de avond ervoor met een 
snelheid van 198 km/uur de con-
trole was gepasseerd. De motor-
rijder ging richting de Velsertun-
nel, waarna hij even verderop 
door politiemensen werd aange-
houden. Zijn rijbewijs werd di-
rect ingevorderd en zijn motor is 
in beslaggenomen. Op de A208 
tussen de Jan Gijzenkade en de 
Velsertunnel geldt momenteel 
een snelheidsbeperking vanwe-
ge losliggend asfalt. Afgelopen 
dinsdagavond werden door de 
politie al meer dan duizend over-
treders bekeurd. De snelheden 
van de overtreders waren niet 
gering: twaalf maal een snel-
heidsoverschrijding met meer 
dan 50 km/uur en twee maal een 
100 procent-overschrijding (198 
en 179 km/uur).

Seminar of vergaderen 
in Poort Rooswijk
Velsen-Noord - Vergaderloca-
tie Poort Rooswijk beschikt over 
tien zeer representatieve zalen 
waarvan twee gevestigd zijn in 
het pand van Lashuis Haprotech, 
direct tegenover Poort Rooswijk. 
De zalen zijn ingericht naar de 
modernste maatstaven op het 
gebied van ICT en multimedia 
en bieden hierdoor een eigen-
tijdse werkomgeving. In Poort 
Rooswijk heeft men toegang tot 
het draadloos netwerk. Op de-
ze manier is het mogelijk om tij-
dens een seminar, workshop of 
vergadering gebruik te maken 
van deze snelle internetvoorzie-
ning. Poort Rooswijk en Lashuis 
Haprotech zijn voorzien van al-
le denkbare faciliteiten en ap-

paraten die men nodig zou kun-
nen hebben. Een aantal zalen 
zijn geschikt voor klassikale ICT-
instructies of videoconferences. 
Het is zelfs mogelijk om een col-
lege of toespraak op te nemen 
en via Internet uit te zenden, het 
zogenaamd streamen. Alle za-
len zijn standaard ingericht met 
o.a. beamer, pc of laptop en di-
gitaal whiteboard. Poort Roos-
wijk is geopend van maandag 
tot en met vrijdag tussen 08.00 
en 17.00 uur. Weekend in overleg. 
Het adres is Rooswijkweg 191 in 
Velsen-Noord, op een unieke lo-
catie nabij Poort Rooswijk van 
Corus. Reserveren? Bel: 0251-
26291 7 of kijk op www.poor-
trooswijk.nl.

Paranormale beurs
IJmuiden - Aanstaande zon-
dag 29 maart zal de paranorma-
le beurs van  Samma Saya weer 
plaatsvinden in Zalencentrum 
Velserduin aan het Velserduin-
plein 3 in IJmuiden.
Ook deze keer is er weer een 
verscheidenheid aan mediums, 
paragnosten en helderziende bij 
elkaar te vinden en zal er weder-
om voor iedereen een advies of 
spiritueel handvat te vinden zijn 
in een van de te consulten.
Het is een kleine beurs voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid, werk, et cetra of voor men-
sen die gewoon interesse heb-
ben in deze materie en ermee 
willen kennismaken. In een ge-
moedelijke, ontspannen sfeer 
kan men een consult krijgen 
waarbij aan de hand van een 
meegebrachte foto of ring een 
vraag beantwoordt kan wor-

den, kan men zijn gids ontmoe-
ten. Gewoon rondkijken, kan na-
tuurlijk ook. Zo kunnen er onder 
andere (meerdere) paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs, ta-
rotkaartleggers, astrologen, nu-
merologen, hypnotherapeuten, 
auralezers en -tekenaars, gids-
zieners en -tekenaars, reiki mas-
ters, pendelaars, masseurs aan-
wezig zijn. 
Onder andere Paragnost Paul 
van Bree, Tineke Hartog, Sja-
maan Ben Krimp, Helderzien-
de Tineke Schravemade zullen 
op deze beurs bezoekers van 
dienst zijn met hun paranorma-
le adviezen, inzichten en helpen-
de spirituele hand. Openingstij-
den van de beurs: 11.00 tot 17.00 
uur. Toegang 5 euro per persoon, 
de consulten zijn niet hoger dan 
12,50 euro per persoon. Kinde-
ren onder de 11 jaar zijn gratis, 
mist onder begeleiding.

Veel auto’s
vernield
Regio - De politie is op zoek naar 
mensen die getuige zijn geweest 
van het vernielen van een groot 
aantal auto’s in de omgeving van 
de Olieslagerlaan/Wilhelmin-
apark. Deze vernielingen hebben 
plaatsgevonden in de nacht van 
zaterdag op zondag tussen 03.00 
en 04.00 uur. Inmiddels hebben 
al zo’n 25 gedupeerde autobe-
zitters zich gemeld en de scha-
de loopt in de tienduizenden eu-
ro’s. Mensen die informatie heb-
ben die de politie kan helpen bij 
het oplossen van deze zaak wor-
den vriendelijk verzocht zich te 
melden bij de politie in Haarlem, 
via 0900-8844.
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Nieuw 
onderkomen
voor Donker
IJmuiden – In de jaren ’30 van 
de vorige eeuw begon rijwiel-
handel Donker in de Paulus Pot-
terstraat. Later verhuisde het 
bedrijf naar de Engelmundus-
straat, waar het jaren gevestigd 
was. En nu is de zaak alweer bij-
na dertien jaar aan het Markt-
plein, als Rijwiel & Scooter pala-
ce A. Donker. Twee verdiepin-
gen vol met fietsen en scooters. 
En heel veel accessoires, als ze 
iets onverhoopt niet hebben dan 
bestellen ze het. Achter de zaak 
is een grote werkplaats voor re-
paraties, met deskundig en gedi-
plomeerd personeel. Bij Donker 
zijn ze altijd bezig met het ma-
ken van plannen. Het personeel 
houdt er van om de zaak steeds 
weer te vernieuwen en te verbe-
teren. Maar daar kwam een eind 
aan: op de huidige locatie was 
geen ruimte meer voor nieuwe 
plannen. Eigenaar Arie-Jan Don-
ker was daarom al een poos op 
zoek naar een grotere winkel. 
Maar die zijn er niet zo veel in 
IJmuiden. Totdat hij zijn oog liet 

vallen op het pand aan de Ken-
nemerlaan, waar de voormali-
ge City bioscoop gevestigd was. 
En daar komt straks de nieuwe 
zaak. Maar pas na een ingrijpen-
de verbouwing. De bioscoopza-
lenzalen worden helemaal ge-
sloopt en er wordt winkelruimte 
voor teruggebouwd. Ook de fiet-
senkelder wordt gesloopt en ver-
nieuwd. De grootste verandering 
komt aan de achterkant van het 
gebouw, aan de Warmenhoven-
straat. De gevel gaat er uit om 
ruimte te maken voor de werk-
plaats. ,,Aan de voorkant veran-
dert er niet veel. Dat blijft het 
aanzien van een bioscoop hou-
den, dat hoort gewoon bij IJmui-
den’’, vertelt Arie-Jan Donker. 
,,Aan de achterkant, boven op de 
vroegere bioscoopzaal, gaat Pré 
Wonen appartementen bouwen. 
Dat worden de eerste huurwo-
ningen van deze woningbouw-
vereniging in de gemeente. Ons 
huidige pand staat nu te huur bij 
makelaar Janus. We hebben er 
zin in. We werken straks in een 
prachtige, ruime zaak, waar vol-
op ruimte is voor nieuwe plan-
nen.’’ De plannen zijn in een af-
rondende fase, als het goed in 
zal rond de bouwvak gestart 
worden met de verbouwing. Als 
alles volgens plan verloopt, dan 
zal Donker aan het einde van dit 
jaar de nieuwe zaak betrekken. 

VKG-keur certificaat 
voor Van der Vlugt B.V.
Regio - Op dinsdag 17 maart 
2009 heeft de firma van der Vlugt 
B.V. uit handen van de heer ir. 
A.J. Zegelaar het VKG-keur cer-
tificaat ontvangen. Dit keur-
merk wordt afgegeven aan be-
drijven die voldoen aan de ho-
ge kwaliteitseisen zoals vastge-
steld door de brancheorganisa-
tie VKG. Het betreft hier eisen op 
het gebeid van productie, mon-
tage en service. Zo worden VKG-
keur bedrijven periodiek gecon-
troleerd op hun montagekwali-
teit en wordt er gewerkt volgens 
de speciaal voor de particulie-
re markt vastgestelde verkoop 
en leveringsvoorwaarden. VKG-
keur bedrijven zijn tevens ver-
bonden aan het waarborgfonds 
VKG-keur, een belangrijke ze-
kerheid in economisch zware tij-

den. Kortom VKG-keur gecertifi-
ceerde bedrijven bieden zeker-
heid, duidelijkheid en kwaliteit. 
Het zijn betrouwbare en pro-
fessionele leveranciers. Er word 
uitsluitend gewerkt met gecer-
tificeerde producten. Zowel de 
duurzaamheid als de inbraakwe-
rendheid zijn hierbij belangrijke 
aspecten. Er wordt gemonteerd 
volgens beproefde Nederland-
se montagemethoden. Het waar-
borgfonds geeft u financiële ze-
kerheid. 
Mocht u desondanks niet te-
vreden zijn kunt u altijd gebruik 
maken van een heldere klach-
tenprocedure. Kortom het VKG–
keurmerk biedt zekerheid. 
Voor meer informatie kijk op : 
www.vkgkozijn.nl of bel het VKG 
bureau 023-5518444.

Verkeersles Het Kompas
IJmuiden - Groep 3 van basis-
school het Kompas is gestart 
met het thema ‘vervoer/verkeer’. 
In de klas is er een rijschool ge-
creëerd met echte ‘intake’ for-
mulieren voor verkeerslessen. 
Op woensdag 18 maart was het 
dan eindelijk zover. De kinderen 
van groep 3 van basisschool het 
Kompas west kregen een rond-
leiding in een echte vrachtwa-
gen. 
Meneer Jan, die bij van Sprang 
en Tempo/ANWB werkt was erg 

enthousiast. De dode hoek werd 
uitvoerig besproken. 
De kinderen mochten allemaal 
een rondje in de vrachtwagen 
mee rijden om het zelf te kunnen 
ervaren. 
Ook werden er verschillende 
vragen gesteld. Ze weten nu dat 
een vrachtwagen net zo zwaar 
weegt als vijf olifanten.  
De komende weken hopen ze 
nog veel meer te weten te komen 
over verschillende voertuigen en 
natuurlijk de verkeersregels!

Hortensia Annabelle
Santpoort-Noord - Hortensia’s 
(wetenschappelijke naam: Hy-
drangea) zijn bladverliezende of 
zelfs groenblijvende struiken met 
bloemen in opvallende scher-
men. Die schermen kunnen plat 
of bol zijn. Zo’n bloemenscherm 
bestaat meestal uit een hele-
boel kleine bloemen, waar gro-
te onvruchtbare lokbloemen om-
heen staan. Bij Hydrangea arbo-
rescens ‘Annabelle’ bestaan al-
le enorme, bolle bloemschermen 
uit alleen maar prachtige steriele 
bloemen. In de zomer staat An-
nabelle te pronken met veel witte 
wolken bloemen van wel 30 cm 
doorsnee. Magnifiek.
Hydrangea arborescens ‘Anna-
belle’ is tientallen jaren geleden  
in de USA ontstaan en maakte 
daarna een geweldige opgang 
in de hele gematigde wereld. De 
struik is winterhard en wordt zo’n 
1,5 meter hoog en breed. Het is 
een mooie, open heester, blad-
verliezend en met lang gesteel-
de, breed ovale bladeren. De 
bloeitijd is van juli tot ver in sep-
tember. Doordat de plant geen 
zaden kan vormen, gooit hij al 
zijn kracht met veel succes in de 
aanmaak van bloemen.
Voor de meeste hortensia’s geldt 

dat het beste verjongingssnoei 
kan worden toegepast volgens 
de zogenaamde 20 procent re-
gel: elk jaar een vijfde van al-
le takken wegsnoeien. Dat geldt 
echter niet voor Hydrangea ar-
borescens en dus ook niet voor 
‘Annabelle’. Deze kan in april heel 
drastisch worden gesnoeid tot 
op 15 cm boven de grond.  Bin-
nen de kortste keren bloeit de 
struik voluit. Geef na het snoei-
en een lekkere portie goede or-
ganische mest die liever geen 
kalk bevat, dus geen beender-
meel geven)
Hortensia ‘Annabelle’ houdt 
van tamelijk vochtige, iets zu-
re grond, die wel heel humus-
rijk moet zijn. De struik kan zo-
wel in de zon als in lichte scha-
duw staan. Hortensia’s passen in 
elk tuintype. Er is speciale hor-
tensiamest en hoewel die voor-
al is bedoeld om blauwbloeien-
de bolhortensia’s blauw te hou-
den, is deze ook prima voor ‘An-
nabelle’.
De bloemschermen van ‘Anna-
belle’ zijn ook prachtig in bloem-
schikwerk en laten zich zelfs pri-
ma drogen.
Kijk voor meer informatie op 
www.groenrijk.nl.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Portproeverij Zeewijck
IJmuiden - Vrijdag 3 april orga-
niseert Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck samen met Kwast Wijnko-
pers een zeer smaakvolle port 
proeverij van het huis Taylor’s. 
Vinoloog Patrick Uyttewaal  pre-
senteert  een groot aantal bij-
zondere ports waar menig port-
liefhebber van zal 
kunnen gaan ge-
nieten. Port com-
bineert uitstekend 
met kaas en diver-
se andere hapjes 
en deze worden 
verzorgd door de 
chefkok van Bar 
Bistro de Hooimijt.
Port ontleent zijn 
naam aan de stad 
Porto maar wordt 
gemaakt van drui-
ven uit wijngaar-
den die ver bui-
ten deze stad lig-
gen. Het her-
komstgebied voor 
port is de Douro-
vallei.  Al in 1756 kreeg de streek 
zijn officiële herkomstbenaming. 
Een andere bijzonderheid was 
de lange tijd geldende verplich-
ting dat alle portwijn verhandeld 
diende te worden via Vila Nova 
de Gaia, een voorstad van Porto. 
De wijnen rijpten daar om prak-

tische redenen: het klimaat is er 
geschikter dan in de Dourovallei 
terwijl de ligging bij zee de mo-
gelijkheid bood ze direct te ver-
schepen. 
Job Bearsley wordt algemeen 
beschouwd als de oprichter van 
Taylor’s Port. Deze Engelse han-

delaar deed rond 
1670 al zaken in 
noord Portugal. De 
eerste opgeteken-
de bewijzen van 
Bearsley’s activi-
teit in de wijnhan-
del dateren van 
1692. Vele genera-
ties volgen elkaar 
op en dat maakt 
het bedrijf in de 
portwereld uniek. 
Tot op de dag van 
vandaag is Tay-
lor’s een familie-
concern dat nog 
nooit verkocht, ge-
kocht of overgeno-
men is.

De proeverij vindt plaats in Bar 
Bistro de Hooimijt van Parc Bui-
tenhuizen (de voormalige cam-
ping Weltevreden) in Spaarn-
woude, Velsen–Zuid. Toegang-
plaatsen à 12,50 euro zijn te re-
serveren via info@zeewijck.nl of 
op tel.nr.0255-540331.
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Lenteborrel geslaagd
Santpoort-Noord - De Lente-
borrel van Rabobank Velsen en 
Omstreken is na jaren uitge-
groeid tot een ware traditie. Af-
gelopen maandag waren veel 
bestuurders van verenigingen 
en stichtingen aanwezig in zaal 
De Wildeman om van gedachten 
te wisselen met medebestuur-
dersleden van andere organisa-
ties en hun Rabobank-contact-
persoon.
Sander Breed, directeur Bedrijfs-
management, verzorgde de af-
trap van de avond. Hij heette de 
aanwezigen welkom en introdu-
ceerde burgemeester Bert Bruijn 
van de gemeente Haarlemmer-
liede. De heer Bruijn benadruk-
te de betrokkenheid van zijn ge-
meente bij de vele verenigingen 
en stichtingen, die de gemeente 
rijk is. Daarnaast gaf hij aan het 
initiatief van Rabobank Velsen 
en Omstreken een warm hart toe 
te dragen. 
Om juist in deze moeilijke tij-
den het verenigingsleven aan te 
moedigen, hebben directievoor-
zitter Franca van Winkel en San-

der Breed twee waardecheques 
van 250 euro verloot. De eer-
ste waardecheque ging naar het 
Operagezelschap Bel Canto (fo-
to). Ook Zanggroep Voices kan 
dit bedrag tegemoet zien. 
Verenigingen en stichtingen kon-
den ook gebruik maken van de 
‘zeepkist’ die speciaal voor de-
ze avond was neergezet. Franca 
van Winkel maakte hier als eer-
ste gebruik van. Zij informeerde 
de gasten over het Coöperatie-
fonds dat maatschappelijke ac-
tiviteiten stimuleert in de regio. 
Vervolgens vertelde ledenraads-
lid Michael van Baekel over de 
rol van de ledenraad om de sig-
nalen van de overige leden op te 
vangen. Tenslotte vertelde Petra 
Meskers van het Kunstenaars 
Collectief Velsen enthousiast dat 
de vereniging mooie kunstkaar-
ten heeft kunnen maken met een 
bijdrage van dit fonds.  
Tussen alle voordrachten door 
konden de gasten genieten van 
een optreden van een kleine de-
legatie van het accordeonorkest 
De Klavierschippers. 

Nieuwe eigenaar
voor Geels Entourage
IJmuiden - Als jongen van 15 
jaar stond Dirk Geels (59) al bij 
zijn vader in de zaak aan het Plein 
’45. Toen nog Geels Geschenken 
geheten, nu is het Geels entou-
rage. Op 31 maart draagt hij de 
zaak over aan de nieuwe eige-
naar: Ilse Overzier.
Zijn vrouw stond in de zaak, Dirk 
hield zich voornamelijk bezig 
met zijn groothandel in cadeau-
artikelen. Op drukke dagen, zo-
als de zaterdag, sprong hij bij in 
de winkel. 
Het echtpaar Geels stond voor 
de keuze: of de zaak nog eens 
vernieuwen en verfrissen, of een 
andere eigenaar zoeken en het 
wat rustiger aan doen. Ze kozen 
voor het laatste. Op een dag was 
Ilse Overzier bij ze in de zaak. Zij 
had twintig jaar geleden als za-
terdaghulp voor ze gewerkt, ze 
was nu manager bij de overheid. 
,,Is de zaak niet iets voor jou, Il-
se’’, werd er toen voor de grap 
gevraagd. 
Maar Ilse dacht er over na en 
vond, dat ze wel toe was aan een 

nieuwe stap. Helaas overleed de 
vrouw van Dirk enige tijd terug 
vrij plotseling, waardoor het in 
een stroomversnelling kwam.
,,Ik vind het belangrijk dat een 
mooie zaak in luxe en huishou-
delijke artikelen zoals deze be-
houden blijft voor IJmuiden’’, 
vertelt Ilse. ,,Mensen moeten 
hier terecht blijven kunnen voor 
mooie serviezen, aparte cadeau-
artikelen en relatiegeschenken.’’ 
Ze vervolgt: ,,Ik ga wat uitbreiden 
en moderniseren. De serviezen 
en kookartikelen worden uitge-
breider. Maar de basis blijft het-
zelfde, ook de vertrouwde naam 
Geels Entourage blijft, net zoals 
de service die er altijd al was.’’ 
Dirk Geels blijft zich bezighou-
den met zijn groothandel, al gaat 
hij het wel wat rustiger aan doen 
en wat meer van zijn kleinzoon 
genieten. 
Zondag is het koopmiddag, dan 
staat hij voor de laatste keer in 
de zaak. Langs deze weg wil hij 
alle klanten bedanken voor het 
in hem gestelde vertrouwen.

Bewoners Velserduin dagje uit met Rabobank
Velsen - Vrijdag 20 maart 
hebben 31 leden en mede-
werkers van Rabobank Vel-
sen en Omstreken een dag 
de handen ineen geslagen 
voor Make a Difference Day 
(MADD). De Rabobank had 
in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Velsen twee pro-
jecten geselecteerd. Eén pro-
ject is georganiseerd met ver-
pleeghuis Velserduin locatie 
IJmuiden en één project met 
de St. Adalbertusschool in 
Spaarndam.

De Rabobank heeft de bewoners 
van het verpleeghuis een bijzon-
dere dag bezorgd. De 22 bewo-
ners en 22 vrijwilligers zijn naar 
dierenpark Artis geweest. Mede 
door het heerlijke weer hebben 
zij volop genoten van alle dieren. 
,,Iedere maand organiseren wij 
wel een dagje uit voor de bewo-
ners”, vertelt Monica van Kam-
pen, activiteitenbegeleidster bij 

Velserduin. ,,Deze uitjes worden 
voor kleine groepen bewoners 
georganiseerd, omdat wij een 
beroep moeten doen op de vrij-
willigers van Velserduin. Door de 
Rabobank konden wij dit keer 22 
bewoners verrassen.” 
Ook Spaarndam kon dit jaar op 
de steun van de Rabobank re-
kenen. 
De St. Adalbertusschool in 
Spaarndam gaat in april verhui-
zen naar de nieuwe locatie. Ter 
voorbereiding van de verhui-
zing hebben negen vrijwilligers 
van de Rabobank de school een 
dag geholpen met timmer- en 
schoonmaakklussen. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
besteedt vanuit haar coöperatie-
ve grondslag speciaal aandacht 
aan vrijwilligerswerk in de loka-
le samenleving. Daarnaast past 
vrijwilligerswerk binnen de on-
dernemingsdoelstelling ‘Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen’ (MVO). 

In 2010 vindt Make a Difference 
Day op 19 en 20 maart plaats. Op 
zaterdag 20 maart zal Rabobank 

Velsen en Omstreken weer deel-
nemen met verschillende projec-
ten. 

Fietsen
tegen kanker
IJmuiden - Eigenaar van Hoor-
technisch Centrum van Els, Mike 
Heinsius, doet zaterdag 18 april 
mee aan de toerversie van de 
Amstel Gold Race om geld in 
te zamelen voor KWF kanker-
bestrijding. Met de 100 kilome-
ter lange fietstocht door Zuid-
Limburg hopen Mike en 13 me-
de renners 10.000 euro voor het 
goede doel op te halen.
Wanneer je ouder wordt komen 
er steeds meer mensen uit je 
omgeving volgens het natuurlij-
ke proces te overlijden. Als ie-
mand op leeftijd is, dan accep-
teer je dat sneller dan wanneer 
er iemand in de bloei van zijn le-
ven is. Zeker als het doodsoor-
zaak nummer 1 in Nederland be-
treft: Kanker. 
,,Helaas zijn de meeste van ons 
direct of indirect al in aanra-
king gekomen met deze vreselij-
ke ziekte en de gevolgen daar-
van. Wanneer je dan ziet en er-
vaart wat iemand met kanker en 
degene in zijn omgeving moeten 
meemaken, dan vinden wij het 
niet meer dan logisch dat er ac-
tie moet worden ondernomen. Er 
wordt al veel onderzoek gedaan 
naar mogelijke behandelingen 
en medicijnen. Maar er is altijd 
extra geld nodig.”
,,Natuurlijk kan je gewoon je bij-
drage leveren als er iemand voor 
je deur staat met een collecte-
bus, maar dat vinden wij te ge-
makkelijk. Het is tijd om er zelf 
ook iets aan te doen. Daarom 
zijn is deze actie gestart, omdat 
het machteloos toekijken al veel 
te vaak gebeurt en zo wordt op 
een sportieve manier een bijdra-
ge geleverd,” verteld Mike Hein-
sius
Vorig jaar deed Mike samen met 
drie andere renners mee aan de 
recreatieve versie van de Neder-
landse zwaarste voorjaarsklas-
sieker.  Ze lieten zich sponsoren 
door familie, vrienden, bekenden 
en bedrijven en fietsten zo 8360 
euro bij elkaar voor KWF Kan-
kerbestrijding. ,,Die ziekte raakt 
iedereen. We kregen daardoor 
ook veel steun.” 
Tegen de afstand die ze 18 april 
rijden, zien ze niet echt op. ,,100 
kilometer moet te doen zijn, al zal 
het wel een zware opgave wor-
den”, blikt Mike vooruit. ,,Vooral 
door het klimmen en dalen in dat 
Limbugse heuvelland.” Vorig jaar 
was de opbrengst 8360 euro; nu 
hoopt aanstichter Mike Heinsi-
us – voorzichtig – op 10.000 eu-
ro. ,,Minimaal”, zegt één van de 
mederenners strijdlustig. ,,Met 
zo veel meer deelnemers zou je 
zeggen dat we meer geld moe-
ten kunnen ophalen.” Particu-
lieren en bedrijven kunnen de 
sportievelingen sponsoren van-
af 25 euro. Er is speciale wieler-
kleding vervaardigd. Dat zorgt 
niet alleen voor een professio-
nele uitstraling; het levert uiter-
aard ook geld op. ,,We zitten al 
op 7500 euro”, meldt Mike.
Zie ook www.bloggers.nl/fiet-
sentegenkanker.
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Klant staat centraal bij 
SunTanLounge IJmuiden
IJmuiden - SunTanLounge op 
het Velserduinplein in IJmuiden 
is een schitterende zonnestudio 
met de nieuwste- en modernste 
apparatuur van het merk Ergoli-
ne, de nummer 1 op het gebied 
van zonnebanken. De ervaring 
leert dat men onder deze zonne-
banken in een korte tijd optimaal 
en veilig bruin wordt en langer 
bruin blijft.
Bij deze kwaliteits zonnestudio 
is de klant koning! Er wordt voor 
u een gratis huidanalyse opge-
maakt zodat u de juiste advise-
ring krijgt voor de meest optima-
le bruinig. SunTanLounge geeft 
ook advies als u gaat zonneba-
den onder de echte zon. SunTan-
Lounge verkoopt perfecte pro-
ducten voor het zonnebaden on-
der de zonnebank maar natuur-
lijk ook voor de buitenzon.
SunTanLounge betekent niet al-
leen zonnebaden. U kunt hier 
relaxen, even bijkletsen en een 
gratis kopje koffie drinken. De 
gezellige loungehoek is hier spe-
ciaal voor ingericht. De klanten 
van SunTanLounge kunnen ge-
woon de tijd nemen en ontspan-
nen. Alle apparatuur is dubbel 
aangeschaft, dus bijna tot geen 
wachttijden.

‘Zonnebanken’ is niet alleen lek-
ker en ontspannend,  maar ook 
heel gezond. Veel mensen met 
huidproblemen, spierpijn, ver-
moeidheid, reuma en stress 
brengen vaak een bezoek aan 
deze zonnestudio en knappen 
hiervan op. Dermatologen en 
artsen sturen daarom met zeer 
grote regelmaat mensen door, 
voor de bewezen werkzame ef-
fecten. Deze zonnestudio heeft 
de meest luxe zonnebanken en 
gezichtbruiners. De RolceRoys 
van SunTanLoune is een compu-
tergestuurde zonnebank met de 
meest geavanceerde gezichts-
lampen, aroma, aqua-techniek, 
surround-systeem, mp3, nevel-
douche en climatronic, dit alles 
zorgt ervoor dat u kan wegdro-
men als op een luxe vakantie.
Kom snel eens langs in deze ge-
zellige zonnestudio van hoge 
kwaliteit en laat u verrassen door 
de modernste apparatuur met 
de juiste prijsverhouding en het 
vriendelijke en vakkundige ad-
vies. SunTanLounge, waar je nog 
7 dagen per week gratis kan par-
keren en reserveren niet nodig 
is! Zie ook www.suntanlounge.
nl. ‘Zonnebanken’ is toegestaan 
voor personen vanaf 18 jaar.

NewYorkPizza opent
‘op verzoek’ in IJmuiden
IJmuidden - New York Pizza-fi-
liaalhouder Remko Bekooij (op 
de foto links) kreeg regelmatig 
verzoeken om ook zijn speciali-
teiten in IJmuiden te komen be-
zorgen. Helaas was de afstand 
vanaf zijn vestiging in Haarlem-
Noord te ver om een warme afle-
vering te kunnen garanderen.
Maar na de zoveelste bestel-
ling besloot hij om toch de stap 
te wagen. De ondernemer kreeg 
daarbij van New York Pizza een 
mooi aanbod, omdat de onder-
neming binnenkort haar 110ste 
vestiging gaat openen.
Het nieuwe filiaal is gevestigd 
aan de Kennemerlaan 131 in het 

pand waar voorheen een sport-
zaak zat. ,,Het heeft heel wat 
werk gekost om hier een restau-
rant met keuken in te bouwen, 
maar ik ben erg trots op het re-
sultaat’’, aldus de jonge onderne-
mer die ondertussen ook nog va-
der werd van een dochter.
In totaal werken er 20 part-
time medewerkers in de zaak en 
wordt de bezorging uitgevoerd 
met een vloot van 5 brommers.
NewYork Pizza is geopend van 
16.00 tot 22.00 uur en wie wil 
bestellen kan bellen met 0255-
517771. 
Afhalen aan de Kennemerlaan 
131 kan natuurlijk ook!

PaardenCentrum 
Santpoort breidt uit
Santpoort-Noord - Het is bij-
na 2 jaar geleden dat Paarden-
Centrum Santpoort is geopend. 
Na wat flinke tegenslagen zoals 
de Rhino, tegenwerking qua ver-
gunningen, is er nu sprake van 
een stijgende lijn. De vergunnin-
gen zijn rond 
en er gaat 
g e b o u w d 
worden.
Er komt een 
kleinschalige 
manege bij, 
waardoor de 
lessen voort-
aan uit vier of 
zes personen 
bestaan. Dit 
start in sep-
tember, aan-
melden is nu 
al mogelijk. 
Zie ook www.
paardencen-
t r u m s a n t -
poort.nl
De pension-
klanten zul-
len hier wei-
nig hinder van hebben en kun-
nen desgewenst meerijden in de 
lessen of er is tijd voldoende om 
in de binnen of buitenrijbaan te 
rijden.
Er is een gezellige kantine waar 
vanuit gekeken kan worden naar 

de lessen en waar en hapje of 
een drankje genuttigd kan wor-
den. 
Voldoende parkeergelegenheid. 
Er is bewust gekozen voor een 
kleinschalige manege, zodat de 
ruiter of amazone voldoende 

kennis mee-
krijgt van 
de ruiter-
sport. In gro-
te groepen is 
dit vaak niet 
haalbaar. Er 
worden vol-
gend jaar zo-
mer ook bui-
tenritten ge-
organiseerd 
voor zowel 
pension of 
manege. 
Kortom, een 
positief jaar 
voor Paar-
denCentrum 
S a n t p o o r t 
met vele ont-
wikkelingen. 
Er zijn ook 

nog enkele stallen vrij, met een 
uitstekende service. Meer infor-
matie bij Marcel Lebbe via  06 
41205845 of bij Diantha Tak-
ken via 06 20034712. Langsko-
men aan de Rijksweg 236 mag 
ook altijd.

Wijkeroogbrug
wordt ‘eyecatcher’
Velsen-Noord – De plannen 
voor een deel van het Groen- en 
Waterplan gaan de inspraakpro-
cedure. Van 27 maart tot en met 
24 april zijn de plannen in te zien 
in het stadhuis in IJmuiden en in 
wijksteunpunt Watervliet. De te-
keningen zijn ook terug te vin-
den op www.velsen.nl. In deze 
periode wordt ook nog een in-
spraakavond gepland.
In het deelplan komt een voet-
gangersbrug over de A22 in Vel-
sen-Noord, die het Wijkeroog-
plantsoen en Wijkeroogpark met 
elkaar gaan verbinden. De brug 
komt in het verlengde van de 
Meerweidelaan. Volgens wet-
houder Korf wordt deze voet-
gangersbrug een ware ‘eyecat-
cher’. En dat heeft een verkeers-

technische reden: er worden na-
melijk uitsparingen in de brug 
gemaakt, zodat het rijdend ver-
keer de verkeersborden kan blij-
ven zien. De brug markeert de 
entree van Velsen en krijgt daar-
om een bijzondere architectoni-
sche uitwerking. Vanaf de brug 
is zicht op het Noordzeekanaal 
en IJmuiden, dat de recreatie 
waarde en visuele kwaliteit van 
de parkzone verhoogt. De aan-
leg van Wijjkeroogbrug beoogt 
een betere ontsluiting van het 
groen en nodigt uit een rondje 
te lopen door het plantsoen en 
park. De trappen op de brug zijn 
niet geschikt voor fietsers. Voor 
hen komt verderop een specia-
le fietsbrug, vlak langs de weg.  
(Karin Dekkers)

IJmuiden – Bij de herinrich-
ting van de IJmuider Delta zal de 
maximum snelheid van het ver-
keer worden aangepast. Die gaat 
naar 30 km per uur. De IJmuider 
Delta, ook wel bekend als spoor-
wegdriehoek, wordt omsloten 
door de Oranjestraat, de Geul, de 
Dokweg en de Halkade. Er zijn in 
het gebied twee straten nieuw 
aangelegd: de Margadantstraat 
en de Kruitenstraat. Verder wor-
den twee straten gedeeltelijk ver-
legd, de Oranjestraat en Vissers-
havenstraat. De IJmuider Delta 
wordt heringericht als bedrijven-
terrein. (Karin Dekkers)

IJmuider Delta 
30 km gebied

Velsen – De gemeente trekt 
400.000 euro uit voor het be-
ter toegankelijk maken van een 
aantal huurwoningen. Dit geld 
gaat naar de wooncorporaties, 
die het geld aan relevante pro-
jecten zullen besteden.
,,De toegankelijkheid van wo-
ningen is vaak een grijs gebied,’’ 
legt wethouder Korf uit. ,,Omdat 
hier sprake is van oudere wonin-
gen en ouder wordende bewo-
ners is het belangrijk dit op de-
ze manier aan te passen.’’ Zo kan 
bijvoorbeeld ook de toegang tot 
een aantal appartementen wor-
den verbeterd. Per woning geldt 
een maximum van 600 euro. De 
gemeente stelt wel eisen aan het 
project. Zo moet het gaan om 
een complex dat zeker nog tien 
jaar in de kernvoorraad blijft en 
wordt gekeken naar de leeftijd 
van de bewoners. Het gaat hier 
niet om individuele woningaan-
passingen. (Karin Dekkers)

Toegankelijk 
wonen

IJmuiden – Het Gijzenveltplant-
soen zal in het najaar worden 
heringericht en zal in de toe-
komst een zogenaamde ‘in-
prikker’ worden, een belangrij-
ke schakel in het verkeer tus-
sen Heerenduinweg en Plane-
tenweg, om de druk op het ver-
keer van de Lange Nieuwstraat 
te verminderen. Het Gijzenvelt-
plantsoen wordt daarom een 50 
km zone.
Met het herinrichten van de weg 
wordt meteen het riool vervan-
gen en afgekoppeld van regen-
waterafvoer.
Het groen aan het Gijzenvelt-
plantsoen zal veel aandacht krij-
gen. Volgens het oorspronkelijke 
ontwerp van Dudok voor IJmui-
den is dit plantsoen onderdeel 
van de groenzone. Het is onver-
mijdelijk dat er wat groen ver-
dwijnt, maar er zal ook nieuw 
groen komen, waaronder eiken-
bomen. Deze herinrichting is on-
derdeel van het project Stads-
park IJmuiden. (Karin Dekkers)

Herinrichting 
Gijzenvelt-
plantsoen



pagina 40 26 maart 2009

Aanbiedingen bij 
Wereldwinkel/Fair Trade
IJmuiden - Dit jaar bestaan de 
Wereldwinkels 40 jaar en haar 
import-organisatie Fair Trade is 
inmiddels 50 jaar oud. Beide or-
ganisaties dragen op hun manier 
bij aan een rechtvaardige verde-
ling van welvaart op de aarde.
Fair Trade importeert producten 
volgens belangrijke criteria, de 
Wereldwinkels verkopen de ca-
deaus en de laatste schakel, de 
consument, kiest meer en meer 
voor Fair Trade producten.
Wel even iets om bij stil te staan 
en daarom zijn er in de IJmui-
dense Wereldwinkel aanbiedin-
gen maar ook producten met 40 
procent en 50 procent korting. 
Een korting gelijk aan de leeftijd 
van beide organisaties.
Deze weken staat de Pandanrijst 
centraal. Een pak rijst of zilver-
vlies rijst met keuze uit twee 
Afrikaanse sauzen moet je een 
keer geprobeerd hebben. En na-

tuurlijk zijn er ook al die ande-
re food-artikelen (koffie, thee, 
suiker, broodbeleg, koek, cho-
colade et cetra) en die prachti-
ge cadeaus met daarachter een 
verhaal met één doel: steun aan 
armen boeren in Derde Wereld-
landen. Je koopt één cadeau en 
maakt twee groepen mensen blij: 
de makers en de ontvangers.
Naast de eigen verjaardagen 
van Wereldwinkel en Fair Trade 
staat er voor de maand mei nog 
een bijzondere dag op de agen-
da. Zaterdag 9 mei is het over de 
gehele wereld World Fair Trade 
Day. 
De Wereldwinkel in IJmuiden 
is te vinden op de hoek La-
gerstraat/Stolstraat in IJmuiden 
(nabij het Stadhuis). De winkel is 
elke zaterdag geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. Meer weten? Het 
secretariaat is na 17.00 uur be-
reikbaar via 0255-534967.

Eerste publieksdag 
Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Op 5 april is het Fort 
IJmuiden voor het eerst dit jaar 
weer open gesteld voor publiek. 
De afgelopen tijd is er hard ge-
werkt om het fort en de bunkers 
op het eiland schoon te maken. 
Ook zijn er diverse reparaties 
verricht. De leden van de vereni-
ging Forteiland IJmuiden hebben 
de handen uit de mouwen gesto-
ken om u een goede indruk van 
het eiland op te laten doen.
De Koningin Emma van de fir-
ma Jumelet vaart elke dag om 
11.00 uur, om 12.45 uur en om 
15.15 uur vanaf de kop van de 
haven naar het eiland. Bezoe-
kers kunnen op eigen gelegen-
heid het eiland gaan verkennen 
of kiezen voor een rondleiding 
van een gids. 
Naast het fort en de bunkers en 
de museumbunker 644 van de 
WOVIJ, waaraan u als vanouds 

een bezoek kunt brengen, wordt 
er hard gewerkt door de AWMM 
(Atlantic Wall Munitie Museum) 
om in de kruitruimten van het 
fort een tentoonstelling over de  
diverse soorten munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog in te rich-
ten. Ook gaat binnenkort de HBP 
(Haagse Bunker Ploeg) een bun-
ker inrichten als museum.
Terugvaarten staan gepland om 
13.00 uur, 13.45 uur, 15.50 uur, 
16.00 uur en de laatste is om 
17.15 uur. Reserveren via www.
ijmuidenserondvaart.nl
U bent dit jaar vrij om weer van 
het eiland te vertrekken wanneer 
u wilt. Naast het normale verblijf 
van twee uur, kunt u ook langer 
blijven op het eiland. Afvaarten 
vanaf het eiland zijn dit jaar ge-
pland om 13.00 uur, 13.45 uur, 
15.50 uur, 16.00 uur en de laatste 
afvaart is om 17.15 uur.

Museumweekend ook 
in Pieter Vermeulen
Driehuis - Zoals elk jaar neemt 
het Pieter Vermeulen Muse-
um ook dit jaar weer deel aan 
het Museumweekend op 4 en 5 
april a.s.. Bij alle musea in Ne-
derland staat het thema: ‘Laat je 
verleiden door een museumstuk’ 
centraal..Nou, in het Pieter Ver-
meulen Museum krijgen kinde-
ren daar dit jaar zeker de kans 
toe! Het Museum staat bekend 
om zijn grote collectie opgezette 
dieren. Een aantal van deze die-
ren zijn al jaren favoriet bij kin-
deren zoals de zeehond, het ko-
nijn, de egel en de uil. 
Tijdens een workshop marsepein 
boetseren, kunnen kinderen de-
ze dieren namaken. 
De kunst is natuurlijk om je niet 
te laten verleiden tot het eten 
van de marsepein en dus met 
een lekker diertje het museum 
weer te verlaten. 
De workshop is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Zowel op 
zaterdag als op zondag worden 
er workshops gegeven om 13.30 

uur en 15.00 uur. Er zijn bij iede-
re workshop maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar dus 
schrijf je op tijd in. 
Tijdens het museumweekend 
kunnen kinderen zich op beide 
dagen laten schminken als één 
van de door het museum gese-
lecteerde dieren uit de collectie. 
Het hele weekend is de toegang 
tot het museum gratis. Voor de 
workshops wordt een vergoe-
ding aan materiaalkosten van 
1,50 euro gevraagd.
Tevens is het dit weekend een 
van de laatste mogelijkheden om 
de tentoonstelling ‘Hé Wattje’ te 
bezoeken. Een echte doe-ten-
toonstelling voor kinderen van-
af 9 jaar met een leuke speur-
tocht waarbij je van alles te we-
ten komt over hoe bijvoorbeeld 
wind- en zonne-energie werkt, 
wat fossiele brandstoffen zijn, en 
hoe je zelf energie kunt leveren 
en besparen. 
Kortom voor zowel grote als klei-
ne kinderen een leuke middag.

Akrides 
verliest in 
Gorinchem
Velsen - De heren van Select 
Windows Van der Vlugt Akrides 
hebben zondagmiddag in Sport-
hal Oosterbliek in Gorinchem 
met 79-68 verloren van GOBA. 
Vroeg in het tweede kwart had 
Akrides een kleine voorsprong 
van 22-25 verkregen voordat 
GOBA een 13-2 run plaatste en 
daarmee op een positieve marge 
van 35-27 kwam. Richard Hage-
man was tijdens die run goed ze-
ven punten en Richard Valiente 
de Bruin en Jerome de Vries lie-
ten allebei een driepunter goed 
vallen. Uiteindelijk stond er na de 
eerste helft een stand van 39-32 
op het scorebord na dat Bas van 
Riessen in de slotseconden van 
het tweede kwart een driepun-
ter had gemaakt. Bas van Ries-
sen was overigens met acht pun-
ten de meest productieve speler 
van kwart twee. Marvin Martina 
scoorde vierde punten en pakte 
vier rebounds voor de bezoeken-
de Velsenaren. Na de pauze in 
het derde kwart viel GOBA met 
succes de basket aan. Het maak-
te zeven van de acht schotpogin-
gen inside. Zeven verschillen-
de spelers van GOBA kwamen 
tot scoren in kwart drie en GO-
BA had na drie gespeelde kwar-
ten een ruime voorsprong van 
60-48. Bij Akrides produceerden 
Paul Wessels en Bas van Ries-
sen respectievelijk zeven punten 
en zes punten in de derde perio-
de van tien minuten. In het vier-
de en laatste kwart trachtte Akri-
des terug te komen in de wed-
strijd en dat lukte ook enigszins. 
Met nog vier minuten te spelen 
was Akrides GOBA genaderd tot 
op zes punten bij een stand van 
69-63. Vervolgens kwam GOBA 
met een 8-0 run op 77-63 waar-
mee het de overwinning veilig 
stelde. Lennart Meijland en Mar-
vin Martina scoorden beiden vijf 
punten voor Akrides in het af-
sluitende kwart en Paul Wessels 
en Ralf de Pagter kwamen alle-
bei tot vier punten. De forma-
tie van coach Kees Amama ver-
loor dus met 79-68 van de for-
matie van coach Jan van Wijk en 
het was voor Akrides de tweede 
nederlaag op rij. Op zaterdag 4 
april komt het tweede team van 
Eclipse Jet MyGuide Amsterdam 
op bezoek in Sporthal IJmuiden-
Oost dat koploper is in de Pro-
motiedivisie. (WB)

Laatste dressuurwedstrijd
bij De Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Afgelopen week-
end konden de combinaties van 
de KNHS voor het laatst op za-
terdagavond starten. Vanaf april 
start het outdoor-seizoen op 
manege de Groene Heuvel, dat 
plaatsvindt op zondag in twee 
buitenbanen.
Op zaterdagavond ging bij de 
pony’s de eerste prijs in de M1 
naar Kelly van der Meer op One 
Wish, bij de paarden werd Kim de 
Jong eerste op Woodstock. Ca-
rolien Beemsterboer werd eerste 
in de M2. Bij de pony’s in de ru-
briek L2 werd Kaylee Gouda eer-
ste op Westerterper Silvan. De 
L1-7 paarden werd gewonnen 
door Ilse Brans op Oleander en 
Bobby-Jo Diender op Wiebiento, 
de L1-8 werd eveneens door Il-
se gewonnen. In de B3 paarden 
won Fleur de Geer de eerste prijs 
op Perugia.
De zondag begon al om 9 uur 
’s morgens en in de L1-7 po-
ny’s werd Kiki Koene eerste op 
Tornado, bij de paarden ging de 
eerste prijs naar Christy War-
menhoven op Shadow. In de L1-

8 won Bobby-Jo de eerste prijs. 
De M1 pony’s had als winnaar 
Beau Kroonder op Pippit Mor-
ning Mist, de M2 pony’s werd 
gewonnen door Kelly van der 
Voort op Aron, de M2 paarden 
door Marije Bergwerff op Me-
dusoft’s Tsardaz. Vervolgens wa-
ren de combinaties van de B po-
ny’s aan de beurt: deze had als 
winnaar Kirsti Linden op Uk-
kie. De B3 paarden had als win-
naar Sofie Heemskerk op Ziggy 
Stardust. In de B4 ging de eer-
ste prijs naar Kim en naar Nicole 
Verhoef op Zidane. In de M2 po-
ny’s werd Laura Kompier eerste 
op Lotje, de L1-11 paarden werd 
gewonnen door Miriam Coccoris 
op Picobello, de L1-12 won Ai-
mée van den Bergh op Unusual.
Dan de M1 paarden, deze werd 
gewonnen door Laura Dekker op 
Walter. De rubriek Z1-27 had als 
winnaar Demi Veldt op Tsjazz en 
de Z1-28 werd gewonnen door 
Desiree Bandringa op Narev. Tot 
slot de hoogste rubriek: de Z2 
werd gewonnen door Peter van 
Haaster op Winnetou SW.

Velsen-Noord – De inspraak-
periode voor de herinrichting 
van de Bornstraat is voorbij. Tij-
dens deze periode en tijdens de 
inspraakavond op 21 januari zijn 
diverse reacties binnengeko-
men. Deze hadden voornamelijk 
betrekking op het parkeren. Dit 
heeft geleid tot een aantal aan-
passingen in het ontwerp. Na de 
inrichting zal het aantal formele 
parkeerplaatsen 1.35 per woning 
bedragen. (Karin Dekkers)

Inspraak
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag 
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Klaverjasmiddag zal van start 
gaan bij voldoende aanmeldin-
gen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen 
kan doen wat hij/zij leuk vindt, 
zoals b.v. creatief bezig zijn, spel-
letjes et cetra.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 27 maart: 
Ossenstaartsoep, zuurkool met 
worst en vla met vruchtjes toe. 
Woensdag 1 april: Groentensoep, 
gebakken zalm met aarappelpu-
ree en groente met rauwkost, ijs 
als dessert. Vrijdag 24 april is er 
geen open tafel in verband met 
het openingsfeest van de nieuw 
tuin. Altijd een kopje koffie/thee. 
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van 
tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 4e woensdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.00 uur 
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. 
Aanmelden niet nodig. 
Voorlichting Bijzondere Bij-
stand. Elke 4e woensdag van de 
maand tussen 13.30 en 15.00 uur 
in de hobbyruimte. 
Modeshow H en A Mode. 
Maandag 30 maart om 10.00 uur. 
Daarna is tot 12.00 uur mogelijk-
heid om kleding te kopen.
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. Kaartjes zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan het buf-
fet tussen 09.00 en 17.00 uur. in 
het weekend van 13.30 tot 16.30 
uur. 
Paaskien woensdagavond 8 
april. Kaartverkoop start maan-
dag 30 maart om 09.00 uur.
Paasbrunch maandag 13 april. 

Aanvang 11.00 uur. Kosten 8,-
. Aansluitend optreden van de 
Belanda’s.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel vrijdag 3 april: vermi-
cellisoep, gehaktbal, spinzei met 
ei, aardappelen, vruchtenmix en 
een kopje koffie toe. Opgeven 
maandag 30 maart tussen 11.00 
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Paas-in maandag 13 april. De 
gezellige middag met muziek 
van Wim Schindler. Er zal een 
buffet met heerlijke salades etc 
klaarstaan. Aanvang 12.00 uur. 
Kaarten 7,50.
Koersbal op maandag zoekt 
nog enthousiaste deelnemers 
op maandagmiddag vanaf 10.00 
uur. 
Cinema: Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Expositie van mevrouw Bloe-
mendal haar aquarellen. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Modeshow voorjaarscollectie 
van H&A Mode. Aanvang 10.00 
uur. De verkoop sluit om circa 
15.00 uur.
Vrijwilligers gezocht: kok voor 
de open tafel en een tweetal voor 
de felicitatiedienst.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Expositie schilder Jos van Gel-
dorp (kok in het W.F. Visserhuis) 
vanaf vrijdag 20 maart.
Rollatorshow en checkdag, 
dinsdag 31 maart. Van 10.00 tot 
16.00 uur. U kunt zich inschrijven 
voor de show en gratis rollator-
chek bij de receptie.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Formulierenbrigade voor info-
ramtie en ondersteuning bij het 
aanvragen van Gemeentelijk re-
gelingen en voorzieningen, tele-

foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is 
nog plaats voor leden: Koers-
bal (maandagochtend), sjoelen 
(maandagmiddag), darten (dins-
dagmiddag), en klaverjasles op 
donderdagmiddag.
Belastingformulier. Wonen-
Plus helpt u graag. Vrijwilligers 
komen ouderen aan huis helpen 
om het belastingformulier in te 
vullen. Kosten 15,- per formulier, 
inclusief reiskosten.
Paaskien zondag 5 april. Kaart-
verkoop start 20 maart vanaf 
10.00 uur.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
Kienen, donderdag 2 april. Aan-
vang 13.30 uur. Kaarten 1,50 eu-
ro.

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Busreis naar Streekmuseum 
oudheidkamer Reeuwijkse plas-
sen Grootmoeders tijd. Dins-
dag 31 maart. Vertrek Hofstede, 
09.00 uur, rotonde 09.05, Von-
dellaan 09.10, Zeewijkplein 9.15, 
Moerberg 9.20, Marktplein 9.25 
en Plein 45 9.30 uur. Kosten 35 
euro.

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

PCOB afdeling Velsen, L.W. de 
Vries, telefoon 0255-513594, e-
mail: velsen@pcob50plus.nl
Ledenbijeenkomst op maan-
dag 30 maart in de Ichthus-
burcht, Fahrenheitstraat 37 
IJmuiden. Gastspreker drs. F. 
van Alewijk. Onderwerp: Medi-
cijngebruik. Aanvang 14.30 uur. 
Toegang 2,50 incl. koffie of thee. 
Niet leden zijn welkom.

Ouderennieuws

Bijzondere try-out
toneelclub Advendo
IJmuiden - Afgelopen dinsdag 
en woensdag zou toneelvereni-
ging Advendo met het stuk ‘Jan 
Rap en z’n maat’, naar het gelijk-
namige boek van Yvonne Keuls, 
in het Witte Theater te zien zijn. 
In korte tijd waren alle kaar-
ten in de voorverkoop uitver-
kocht. Daarom besloot de groep 
om van de generale repetitie op 
maandag een try out te maken. 
Zo konden de mensen, die an-
ders achter het net gevist had-
den, ook de voorstelling zien.
,,Het verloopt misschien niet he-
lemaal vlekkeloos, het is ten-
slotte een generale’’, zegt regis-
seur Wim Alberts voor aanvang 
tegen het publiek. ,,Schrik niet 
als ik een brul geef, dan gaat er 
iets mis en moet ik ingrijpen.’’ Hij 
hield zich de hele avond stil, de 
voorstelling verliep prima en het 
publiek genoot.
‘Jan Rap en z’n maat’ speelt zich 
af in een opvangtehuis. Straat-
meid Gemma (mooi neergezet 
door Simone Snel) speelt een 
centrale rol en bemoeit zich met 
alles en iedereen. In het begin 
overheerst ze nogal, waardoor 
de andere bewoners van het huis 
wat onderlicht blijven. Maar la-
ter verandert dat en het publiek 
leert ook de anderen kennen. 
De stotterende Charrie (Jeffrey 
van Norden) vertedert, ook de 
schuwe Klaasje (Alex Molenaar) 
is sympathiek. Lenny (Joyce van 
Gelder) is een zenuwpees, Derk 
(Glenn Admiraal) denkt dat hij 

onmisbaar is en stelt daarom zijn 
eigen leven steeds uit. Alie (de-
butante José Agter) heeft het 
druk met zichzelf en telefoneren 
en Louis (Gerard van Gelder) is 
een wandelende tijdbom die ie-
der moment kan ontploffen. Het 
tehuis dreigt aan zijn eigen suc-
ces ten onder te gaan. 
De bedoeling is dat het een 
doorgangshuis is, van waaruit 
de mensen doorverwezen wor-
den naar een ander onderko-
men. Dit lukt niet vanwege lan-
ge wachtlijsten en de bewoners 
vinden het er zo gezellig, dat ze 
er blijven plakken. En als ze ver-
trekken dan komen ze weer te-
rug. Klusjesman Klaas (gastspe-
ler Dirk Dudink) hamert er op 
dat er doelstellingen moeten ko-
men, medewerkers Elly en Mo-
nique (Lot Finkensieper en Ma-
rian Dijkman) zijn idealistisch en 
vinden dat ze aan iedereen on-
derdak moeten verlenen. Tegen 
de wil van Tijmen (An Prins), die 
vindt dat ze niet gespecialiseerd 
zijn in het opvangen van psychi-
atrische patiënten. Ze krijgt ge-
lijk: Derk ontploft, slaat de boel 
kort en klein, waarna het huis 
moet sluiten. 
Gemma, die vanuit therapie voor 
het eerst met weekendverlof 
mag, komt in een leeg huis, waar 
ze Elly nog treft. Eerst is ze ver-
drietig, daarna blij: voor het eerst 
in haar leven heeft er iemand 
op haar gewacht. (tekst: Carla 
Zwart, foto: Remco Aberson)

2Generations populair
Regio - Zaterdag 28 maart vindt 
voor de derde keer 2Genera-
tions plaats in de Philharmo-
nie.  De ticketverkoop voor het 
populaire dansfeest is enorm 
hard gegaan. Inmiddels zijn na-
genoeg alle tickets de deur uit 
en verwacht organisatiebureau 
Exclus)e(vents dat 2Generations 
zaterdag volledig is uitverkocht. 
Via www.2generations.nl zijn de 
laatste tickets verkrijgbaar.
2Generations is een dancefeest, 
dat tweemaal per jaar plaats-
vindt in de Philharmonie en 
ook op andere exclusieve loka-
ties wordt georganiseerd. Het is 

bedoeld om meerdere genera-
ties te vermaken en op de dans-
vloer te krijgen. Artiesten zijn 
o.a. Hans Dulfer, dj Bert, dj Den-
nis van der Geest, Rudolf Kreu-
ger en andere. De eerstvolgen-
de productie van 2Generations 
op zaterdag 16 mei gehouden 
in SnowPlanet. Voor deze edi-
tie zijn tickets te bestellen via 
www.2generations.nl.
Aanvang van het feest in de 
Philharmonie is 21.00 uur. Tic-
kets kosten 25 euro. Op zater-
dag 3 oktober 2009 zal 2Gene-
rations weer plaatsvinden in de 
Philharmonie.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Rabobank verlengt 
sponsoring RHTC
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken verlengt het sponsor-
contract met Stichting R-H.T.C. 
Hierdoor wordt het mogelijk ge-
maakt om het spelniveau van de 
jeugd- en selectiegroep structu-
reel te verbeteren.
Zoals de naam van de stichting 
Rabobank-Heerenduinen Tennis 
Combinatie al doet vermoeden is 
de stichting tot stand gekomen 
uit een samenwerking van Ra-
bobank Velsen en Omstreken en 
tennisvereniging LTC de Heeren-
duinen. Op initiatief van de toen-
malige directeur van de Rabo-
bank en enthousiaste leden is de 
R-H.T.C in 2004 in leven geroe-
pen. De Rabobank was daarvoor 
al een trouwe sponsor en huis-
bankier van de vereniging.
De stichting is onafhankelijk 
van de vereniging opgericht om 
op een verantwoorde manier de 
sponsorgelden zo te besteden, 
dat het spelniveau van de selec-
tie van de club structureel naar 
een hoger plan getild kan wor-
den. De selectie begint bij de 
kleinste jeugd en loopt door tot 
en met de senioren. Een solide 
basis waarin talentvolle spelers 
zich kunnen ontwikkelen, is zeer 
belangrijk voor een vereniging. 

Vandaar dat de afgelopen jaren 
het geld van de stichting voor-
al is aangewend om de basis te 
verstevigen en te verbreden.
Extra voetenwerk- en tennis-
trainingen werden mogelijk ge-
maakt om optimaal te kunnen 
werken aan het spelniveau. Maar 
ook werd er gezorgd voor de zeer 
belangrijke randvoorwaarden op 
een club om het spelplezier niet 
te vergeten.
Voor de kleinste jeugd zijn hulp-
middelen voor de bal- en slag-
vaardigheidstraining aange-
schaft en is er een door vrijwil-
ligers een levensgrote clown ge-
maakt waar ballen op gemikt 
kunnen worden. Het jeugdtoer-
nooi en clinics door Eltingh, Sie-
merink en Haarhuis zijn gespon-
sord en de selectie heeft mooie 
nieuwe shirts ontvangen met het 
logo van de Rabobank. In deze 
shirts kunnen ze dan weer spe-
len op toernooien in de regio, de 
stichting betaalt voor de jeugd 
het inschrijfgeld.
Kortom, de vereniging en de 
stichting zijn zeer blij met verlen-
gen van de samenwerking voor 
in ieder geval drie jaar, de ver-
eniging kan zo veel extra’s bie-
den voor de jeugd en selectie!

Regio - Zaterdag 28 maart  
wordt bij WheelerPlanet aan de 
Zijkanaal-C weg weer de voor-
jaarswedstijd gereden in het ka-
der van de regiowedstrijden. De-
ze wedstrijden worden in het 
vroege voorjaar vanaf 22 febru-
ari georganiseerd door 14 ver-
schillende wielerverenigingen in 
Noord-Holland. Zaterdag is het 
de beurt aan HSV de Kampioen 
om de wedstrijd te organiseren. 
De dag begint met wedstrijden 
voor de jeugd die met de eer-
ste wedstrijd om 10.00 uur be-
ginnen. Om 11.30 uur is het de 
beurt aan de dames en de nieu-
welingen om hun kilometers te 
gaan rijden, terwijl om 13.00 uur 
de amateurs A-B-C, junioren, eli-
te en beloftes hun opwachting 
maken. 

HSV de
Kampioen

Suomi doet mee aan 
Marathon Rotterdam
Santpoort-Noord - Zondag 5 
april zal de 29ste Marathon van 
Rotterdam plaatsvinden. Hon-
derdduizenden toeschouwers 
zullen tezamen met de ruim 1300 
vrijwilligers zorgdragen voor wat 
hopelijk een feestdag zal wor-
den. Er zijn verschillende wed-
strijden die dag in de Maasstad. 
Naast de marathon kan ook ge-
kozen worden voor de 10 km 
RTV Rijnmond-Loop, de 5 km 
AD-Loop en de 1 km Jeugdloop. 
Alle wedstrijden starten en fini-
shen op de Coolsingel, zie voor 
informatie www.fortismarathon-
rotterdam.nl. 
Ook vanuit de gemeente Velsen 
nemen atleten deel aan dit loop-
evenement. Vanuit Atletiekver-
eniging Suomi zal zich ook een 
afvaardiging in Rotterdam aan 

de start melden. De marathon-
groep heeft een touringcar ge-
huurd welke zondagmorgen 5 
april om 8:00 uur zal vertrekken 
vanaf Sportpark Groeneveen. ’s 
Middags zal de bus de vermoei-
de maar voldane groep weer af-
zetten in Driehuis. Nu zijn er nog 
plaatsen beschikbaar. De bus-
transfer heen- en terug naar Rot-
terdam die dag bedraagt slechts 
12,50 euro per persoon. Wie de-
ze dag wil meelopen, feesten , 
supporten of shoppen in Rotter-
dam, en die gebruik willen ma-
ken van deze gemakkelijke bus-
transfer, kunnen zich melden bij: 
Paul Stolk via P.stolk@quick-
net.nl, Martin Dekker via Mar-
tin_suomi@hotmail.com of Harm 
Bolder via hbolder@Xs4all.nl of 
06-5393 6219. 

Ichthus Lyceum
Schaaktoernooi
Velserbroek - Over twee we-
ken in het weekend van 3, 4 en 
5 april is het tweede Ichthus Ly-
ceum Schaaktoernooi te Drie-
huis, in totaal zullen er zes ron-
des worden afgewerkt onder lei-
ding van arbiters Joost Jansen 
en Joost Out. Het totale prijzen-
geld is 1800 euro en een mooie 
beker. De organisatie is in han-
den van SC Santpoort. Aanmel-
den kan via www.schaakclub-
santpoort.nl of bij Hans Kors, te-
lefoon 06-18449649. 
Santpoort 2 speelde hun laat-
ste wedstrijd knap remise tegen 
Krommenie, hierdoor eindigde 
ze keurig op een vierde plaats. 
Santpoort 3 had nog kampioens-
kansen maar dan moest er wel 
gewonnen worden van HWP 6. 
Invaller Paul van Zon voor de al-
tijd werkende Ivan Ivanov speel-
de netjes remise.
Hans Kors weer helemaal over-
gekomen uit Leiden en geloof 
mij, niet om te verliezen.  
Abraham Dijkman aan bord 6 
met wit, moest nog bijkomen 
van alle feestelijkheden en had 
naar eigen zeggen nog een ka-
ter, je wordt tenslotte ook maar 
één keer 50, het is je vergeven 
Willem 0,5-1,5. Rob Buschman 
stond inmiddels straal gewon-

nen tegen een dikke 1500 spe-
ler, hij had twee mooie vrij pion-
nen die zonder de hulp van de 
Koning konden promoveren. Het 
ging toch nog mis 0,5-2,5.
Bert Stangeberger aan bord 1 
liet zich het kaas van het brood  
eten, jammer 05,-3,5. Dat zag er 
niet goed uit.
Ouker de Jong stond gelukkig 
nog wel goed en had een To-
ren voor een pion, maar zijn te-
genstander kon ook nog promo-
veren gelukkig had Ouker een 
matnet gespannen 1,5-3,5. Ro-
nald Hoekstra speelde de mooi-
ste partij van de avond hij liet de 
Koning van zijn tegenstander het 
halve bord overgaan voor hij hem 
mat zette op zijn Hoekstraas, Lc8 
mat! 2,5-3,5.  
Met nog twee borden te gaan 
had Gerard Swier net een fout-
je van zijn tegenstander afge-
straft en het was ineens uit 3,5-
3,5 Alle ogen waren nu gericht 
op Hans Kors die in tijdnood zijn 
tegenstander dwong tot een To-
renoffer, maar dat bleek uitstel 
van executie, Hans vrijpion met 
dreiging van mat was voldoen-
de, goed uitgespeeld Hans 4.5-
3.5. Klasse mannen! Ze staan nu 
met nog één ronde te gaan ge-
deeld eerste!

Strawberries H1
wint van koploper
Driehuis - Strawberries Heren 
1 heeft afgelopen zondag in een 
zeer aantrekkelijk duel met 4-3 
van koploper Saxenburg gewon-
nen. 
De overwinning werd geboekt 
dankzij het mentaal sterke team 
van Strawberries. Voorafgaand 
aan het duel werd door de spe-
lers aan elkaar meerdere malen 
duidelijk gemaakt dat er gewon-
nen moest worden. Het uitduel 
op Saxenburg ging namelijk met 
2-1 verloren. 
De spelers van Strawberries, 
nummer vijf in de competitie, 
gingen daarom vol overgave de 
strijd aan. De thuisploeg kwam 
op voorsprong dankzij Sebasti-
aan Wermenbol. Hij tipte met zijn 
backhand een vrije slag in het 
doel. Even later scoorde Saxen-
burg de gelijkmaker, na slecht 
verdedigen aan Strawberries 
kant. Net als vorige week, uit te-
gen Forescate, verliep de passing 
goed. Daardoor kreeg Strawber-
ries een paar kansen, waarvan er 
voor rust nog een werd benut. 
Opnieuw was het Wermenbol 
die het beslissende tikje gaf. Het 
doelpunt kwam tot stand door 
een getrainde aanval op rechts. 
Saxenburg scoorde echter ook 
nog een keer voor rust, waardoor 
het opnieuw gelijk stond.
De tweede helft werd door 
Strawberries angstig begonnen. 
Het leek wel alsof de spelers 
bang waren om weer te verlie-

zen zoals tegen Forescate vorige 
week. De ruststand was immers 
hetzelfde. Saxenburg kreeg veel 
strafcorners in de tweede helft, 
maar geen enkele keer werd ge-
scoord. 
Keeper Wouter Rempt zorg-
de met goed keeperswerk dat 
de stand gelijk bleef. Strawber-
ries begon steeds beter te spelen 
naarmate de tweede helft vor-
derde en dat resulteerde in op-
nieuw een voorsprong. Voorstop-
per Finn van Leeuwen probeer-
de te scoren met een backhand-
schot uit een moeilijke hoek. De 
bal leek voorlangs te gaan, maar 
Daan Versluis lette goed op en 
tikte de bal in de hoek: 3-2. On-
geveer vijftien minuten voor tijd 
werd het echter weer gelijk.
De bal werd bij een scrimmage 
voor het doel van Strawberries 
niet weggewerkt, waardoor een 
speler van Saxenburg simpel 
wist te scoren. Enkele minuten 
later kreeg Strawberries de enige 
strafcorner van de wedstrijd. De 
ingestudeerde variant werd in-
gezet en het was Mick Koers die 
het winnende doelpunt maak-
te. Groot gejuich langs de kant 
volgde, door ongeveer tweehon-
derd toeschouwers. Strawberries 
bleef ternauwernood overeind en 
won het belangrijke duel. Aan-
staande zondag staat de uitwed-
strijd tegen Flevoland in Dron-
ten op het programma. (Finn van 
Leeuwen)

Schoppen Aas
IJmuiden - Zaterdag 28 maart is 
er bij klaverjasvereniging Schop-
pen Aas een mini marathon. Er 
worden zes ronden gespeeld, 
elk van zestien spelen. Dit be-
gint om 11.00 uur en vindt plaats 
in de zaal van de Pieterskerk 
aan de Mercuriusstraat (ingang 
naast de glazen deur van de flats 
nummer 70 tot en met 136). De-
ze ruimte is ook toegankelijk 
voor mensen in een rolstoel, er 
is een lift. Er is een grote verlo-
ting met mooie prijsen en in de 
pauze worden belegde broodjes 
en soep verkocht. Entree is 3,50 
euro per persoon. Graag even 
vantevoren opgeven via telefoon 
0255-511467 of 0255-518725.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag was het weer PK gooien voor 
de klootschieters van sport ver-
eniging Full Speed. Team 1 met 
Willem, Ton en Bertie en team 2 
met Elly, Sonja en Lia, gaan dus 
juist ongewoon gooien, Lia en 
Elly gooiden het stuk langs de 
golfbaan na de S-bocht tot aan 
de dwarsweg in twee worpen. En  
Zowaar gaan de dames daarmee 
de geschiedenisboeken in. Team 
1 werd eerste met 81 schoten en 
19 meter. Team 2 werd tweede 
met 83 schoten en 9 meter. De 
PK gooiers gaan de geschiede-
nis in om onder de dertig scho-
ten te blijven. De uitslag van de 
PK straatbaan gooiers: eerste 
werd Nico met  19–37, tweede 
werd Dirk met 20–1, derde werd 
Jan St. met 23–62. De Bosbaan 
werd ook gewonnen door Nico 
met 10–52. Op de agenda staat 
voor zondag 5 april het open 
voorjaars klootschiet toernooi 
voor teams (3–5 personen). Wie 
alleen komt wordt ingedeeld in 
een team. Informatie: Nico Prins, 
telefoon 0255–518648 of Dirk 
Sieraad, telefoon 0255–515602. 
Zie ook svfullspeed.nl.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

rijnvogels-odin’59 (1a)  - 14.30
WvHeDW-Kennemerland (2a) - 14.30 
tob-IJmuiden (3a)   - 14.30    
Jong Hercules (3a)-Jong Holland - 14.30
roda’23-eDo (3b)   - 14.30
vvH/velserbroek (4D)-Sp. martinus - 14.30
Kon.HFC-velsen (4D)   - 15.00

aDo’20 (hoofdklasse)-Hollandia - 14.30
breukelen-De Kennemers (1a) - 14.00
Stormvogels (2a)-SvW’27  - 14.00
Westfriezen-eDo (2a)  - 14.00
Hellas Sport-vSv (2a)  - 14.00
Flamingo’s-Dem (2a)   - 14.00
DSS-velsen (3b)   - 14.00
Fortuna W.-onze Gezellen (3b) - 14.00
FC velsenoord (4C)-Zaanlandia - 14.00
olympia H.-Schoten (4D)  - 14.30
Geel Wit-SvIJ (4D)   - 14.00
beverwijk-Wijk aan Zee (5C)  - 14.00   
vogelenzang-Waterloo (5F)  - 14.00
terrasvogels (5F)-DSov - 14.00

ZATERDAG 28 mAART

ZonDAG 29 mAART

Als de schaakstukken
niet meer samenwerken..
IJmuiden - Soms verschijnen 
er stellingen op het schaakbord 
waar de stand weliswaar nog 
gelijk is, maar de schaakstukken 
een dermate ongelukkige positie 
op het bord hebben dat je bij el-
ke zet dieper in de nesten komt 
te zitten.
Mark Scholten overkwam het 
tegen Barry Broek, zodat Bar-
ry steeds meer mogelijkheden 
kreeg en er ook nog een paar 
miste. Mark rokeerde daar-
op uit pure wanhoop, maar ook 
nu bleef de gemene loperpen-
ning, waarbij de dame zou wor-
den verloren, bestaan. En uitein-
delijk verloor Mark dan ook stuk 
na stuk en de partij.
Guido de Waal kreeg tegen Tho-
mas Rebel al snel een toren in de 
schoot geworpen en nadat Tho-
mas een tweede toren verspeel-
de was de wedstrijd gespeeld.
Cory van Bellen en Lyanne Lu-
cassen besloten een partijtje 
te spiegelen. Dit liep uit op zet-
herhaling en daarom werden de 
punten gedeeld.
Maurits van Rees en Ingmar 
Visser kwamen vrij snel remise 
overeen.
Sander van Rees had het in het 
begin van de partij maar moei-
lijk met debutant Lars Boes-
mans. Een aantal stukken gin-

gen verloren, maar daarna vocht 
Sander zich terug en probeerde 
de opgelopen schade weer te-
rug te winnen. Bij zijn inhaalrace 
zag hij echter een mat achter de 
paaltjes over het hoofd en boek-
te Lars de overwinning. 
Wie ook iets over het hoofd zag, 
was Thomas Otte, tegen Erin Lu-
cassen verzuimde hij de dame 
te pennen. Erin nam daarna het 
heft in handen en met ruime ma-
teriële voorsprong werd Thomas 
mat gezet.
Marco Wellinga begon prima te-
gen Armando Noordzij en bouw-
de dan ook een voorsprong op. 
Maar naarmate de partij langer 
duurde ging Marco fouten ma-
ken en pakte Armand alsnog de 
winst. Ook zijn broer Tom Noord-
zij begon niet al te best tegen Ben 
Eppink. Al snel moest hij een to-
ren inleveren, maar evenals Ar-
mando vocht Tom zich knap te-
rug en pakte de overwinning. Gi-
zem Erdogan had een dreigen-
de aanval tegen Job Elsendoorn. 
Het bleef echter bij dreigend, Job 
pakte het initiatief en sloeg wel 
toe.
Boy Wu leed al snel dameverlies 
zodat Thomas Lichtendaal de 
overwinning kon grijpen.
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

VSV laat winst liggen
Velserbroek - Het begint een-
tonig te worden maar wederom 
heeft VSV de punten cadeau ge-
daan aan een directe concur-
rent. De gifbeker schijnt dit sei-
zoen helemaal leeg te moeten en 
aan het einde van het voetbaljaar 
2008/2009 zal blijken wat het re-
sultaat daarvan zal zijn.
De wedstrijd tegen Kolping Boys 
begon uitermate gunstig want al 
na tien minuten stond de 1-0 op 
het scorebord. Noureddine Ab-
delaziz kopte een hoekschop van 
Eric Metgod knap binnen.
Daarna ontstond er een fase die 
werd gekenmerkt door veel rom-
melvoetbal maar waarin VSV 
de zaakjes goed onder contro-
le had.
Na de rust opende VSV sterk  
maar het tweede doelpunt wilde 

niet vallen. En als zo vaak viel het 
doelpunt aan de ander kant. Een 
vrije trap werd door Matthé de 
Vent verkeerd beoordeeld en de 
1-1 was een feit. Nog geen mi-
nuut later kreeg VSV een straf-
schop en een Kolping speler de 
rode kaart. Helaas miste Robert 
Schippers de penalty en weer 
moest VSV vol aan de bak. Tien 
minuten voor tijd sloeg het nood-
lot voor de zoveelste keer toe. 
Slecht verdedigen aan de rech-
terkant resulteerde in een kluts-
situatie voor het doel en via via 
hobbelde de bal het doel in.
Toch heeft VSV de zaken nog 
steeds in eigen hand te begin-
nen met de wedstrijd van zondag 
tegen Hellas Sport uit. Eens moet 
de ommekeer komen en waarom 
niet in Zaanstad?

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Nicole Schouten is 
bij DCIJ een even trouw als ge-
waardeerd lid. Kenmerkend voor 
haar spel is de niet aflatende 
strijdlust die ze wekelijks in de 
onderlinge competitie ten toon 
spreidt. Deze week verraste ze 
haar clubgenoten met heerlijke 
traktaties omdat ze 50 jaar was 
geworden. Dat wilde geenszins 
zeggen dat ze dan op een paar 
extra punten kon rekenen. Ze 
moest aantreden tegen een drie-
tal jeugdleden dat haar handen-
vol werk bezorgde. Vince van der 
Wiele was, mede door een lichte 
combinatie, snel verslagen. Stel-
la van Buuren en Berrie Botte-
lier echter waren niet van plan 
de jarige een cadeautje te ge-
ven en knokten dat het een lie-
ve lust was. Stella van Buuren 
sleepte een remise uit het duel. 
Berrie Bottelier kwam een schijf 
voor en het zag er lange tijd naar 
uit dat hij ging winnen. Maar 
Schouten kon, dank zij de voor 
haar karakteristieke onverzette-
lijkheid, nog een punt uit het du-
el halen. Willem Winter speelde 
lange tijd op winst in een bui-
tengewoon moeilijke partij. Te-
genstander Casper Remeijer had 
zijn handen vol om alle gevaren 
te bezweren. Na 4 uur van zwa-
re arbeid lukte dat en werden de 
punten gedeeld. Paul Smit was 
niet opgewassen tegen het in-
ventieve spel van Feroz Amirk-
han. Met een waar bombarde-
ment aan dreigingen ging Smit 
ten onder. Dana van der Wiele 
zorgde voor een positieve ver-
rassing door Piet Kok van de 
winst af te houden. Het was een 
lust voor het oog hoe de11 jarige 
Dana de remise bewerkstelligde. 
Jan Apeldoorn liet zich lelijk ver-
rassen door een geconcentreerd 
spelende Kees van Nie. Met een 
niet al te moeilijke combinatie 
legde Van Nie de basis voor een 
verdiende winst. Conall Sleutel 
moest ervaren dat de routine van 
Cees van der Steen een belang-
rijk wapen is. Zonder ook maar 
het geringste nadeel te aanvaar-
den speelde Van der Steen re-
mise. Koos de Vries en Jacqeli-
ne Schouten, die beiden strijden 
om een plaats in het eerste tien-
tal, hielden elkaar goed in even-
wicht. Tegen het einde van de 
partij moest De Vries nog alert 
reageren om aan verlies te ont-
komen. 

Klaverjassen 
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
waren er weer negen tafels be-
zet. De hoofdprijs van de lote-
rij, een pannenset, ging naar de 
heer Wim Swart.
Vrijdag 27 maart is iedereen weer 
welkom in de kantine van IJVV 
Stormvogels, Zuiderkruisstraat in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. De 
hoofdprijs in de loterij is dan een 
boodschappenmand. 
Informatie: Henk Retz, telefoon 
06-34040940 of mail hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook kjv-storm-
vogels.nl.

Strawberries Dames 1 
boekt belangrijke zege
Driehuis - Strawberries Dames 
1 heeft zondag een uiterst be-
langrijke overwinning geboekt 
in de tweede klasse A. Het team 
van Simon de Hoog won op ei-
gen veld met 2-1 van Myra, de 
ploeg uit Amsterdam die tot af-
gelopen weekeinde vijfde stond 
op de ranglijst. Strawberries 
stond op de elfde plaats, maar 
is door de zege een plaats ge-
stegen. 
De voorbereiding op de wedstrijd 
begon met een teambespreking 
in Oma’s Kamer. Daar werd dui-
delijk dat De Hoog de opstelling 
had omgegooid. De wijzigingen 
pakten goed uit, want defensief 
stond het veel beter dan in de 
voorgaande wedstrijden en ook 
opbouwend ging er meer drei-
ging uit van het team. 
In de eerste helft kregen beide 
teams (bescheiden) kansen en 
een aantal strafcorners, maar tot 
doelpunten leidde dat niet. Die 
vielen pas in de tweede helft. 
Strawberries kwam op voor-
sprong door een goal van Rens-
ke van Driel, die alert reageerde 
toen de defensie van Myra een 
strafcorner niet goed wegwerk-
te: 1-0. De vreugde was van kor-
te duur, want Myra maakte bin-

nen een minuut gelijk. Gelukkig 
liet Strawberries zich niet van de 
wijs brengen door deze tegen-
slag, iets dat in verleden nog wel 
eens gebeurde. 
Aangemoedigd door de ruim 150 
toeschouwers bleef Strawberries 
de aanval zoeken en dat resul-
teerde twaalf minuten voor tijd 
in een fraaie treffer van Sandra 
van Wetering, de speelster die 
in de winterstop overkwam van 
Dames 2. De laatste tien minu-
ten waren spannend, maar de 
objectieve toeschouwer stelde 
vast dat Strawberries niet meer 
in gevaar kwam en de overwin-
ning over 70 minuten genomen 
volledig verdiend was. Na af-
loop prees Simon de Hoog de 
inzet van zijn team. ,,Alle zestien 
speelsters hebben bijgedragen 
aan deze overwinning. Dit was 
een echte teamprestatie’’, aldus 
de zeer tevreden coach.
Zondag kan Strawberries in de 
uitwedstrijd tegen hekkenslui-
ter Weesp laten zien dat het niet 
in de onderste regionen van de 
ranglijst thuishoort. Bij een over-
winning en gunstige resulta-
ten van concurrenten kan het 
zo maar gebeuren dat het team 
weer enkele plaatsen stijgt.
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Gesprekken AZ 
in volle gang
Velsen-Zuid - Telstar en AZ 
Alkmaar voeren momenteel ge-
sprekken over de voortzetting 
en mogelijke uitbreiding van de 
samenwerking in het seizoen 
2009/2010. Zeker is dat AZ op-
nieuw enkele talenten zal laten 
‘rijpen’ bij de club uit Velsen-
Zuid. In afwachting van de uit-
komsten van deze gesprekken 
wil Telstar zich nog niet commit-
teren aan nieuwe overeenkom-
sten met spelers. Daarom wor-
den de opties van Mark de Vries, 
Michiel van Dam en Nicandro 
Breeveld niet gelicht. Alle over-
eenkomsten die aan het einde 
van dit seizoen aflopen, worden 
vooralsnog niet verlengd. De se-
lectie van Telstar telt zes spelers 
met een doorlopend contract. Dit 
zijn Antony Correia, Koen Stam, 
Benito Olenski, Frank Kurpers-
hoek, Touvarno Pinas en Glynor 
Plet.

Geslaagde voorronde 
schoolbadminton
IJmuiden – Woensdag 18 maart 
is de jaarlijkse provinciale voor-
ronde van het landelijk kampi-
oenschap schoolbadminton (VO) 
gehouden.
Circa 25 teams, afkomstig van 
acht scholen uit het voortgezet 
onderwijs, hebben die dag ge-
streden om een plaats in de lan-
delijke finales, straks op 8 juni in 
Amsterdam. Met veel enthousi-
asme en strijdlust zijn de wed-
strijden gespeeld.
De wedstrijdleiding lag even-
als voorgaande jaren in handen 
van BC Velsen, gastheer was het 
Vellesan College dat de sport-
hal (IJmuiden-oost) die dag be-
schikbaar stelde om de voor-
ronde mogelijk te maken. Door 
enkele afzeggingen moest het 
schema behoorlijk worden aan-
gepast. Rond het middaguur 

werden de wedstrijden even on-
derbroken voor een mooie de-
monstratie door twee sterke spe-
lers die op landelijk niveau pres-
teren. Aardig hierbij was dat ook 
een aantal scholieren in de de-
monstratie werden betrokken.
In de diverse categorieën kwa-
men de volgende winnaars uit 
de bus: KSH (Hoofddorp) bij de 
recreanten klas 1 en 2 en 3 en 
4, RSG (Enkhuizen) bij de jong-
ste competitie, Duin en Kruid-
berg mavo bij competitie klas 
3 en 4, het Martinus College 
(Hoorn) bij de schoolteams com-
petitie en het Vellesan College 
bij de schoolteams recreanten. 
De provinciale voorronde wordt 
ieder jaar georganiseerd in sa-
menwerking met de NBB en de 
KVLO (vakvereniging van docen-
ten LO).

Danscentrum Ter Horst
IJmuiden - ,,Het was me het 
weekeinde wel”, aldus Mary en 
Chris ter Horst van het gelijk-
namige danscentrum in IJmui-
den. Op de zaterdag deed het 
paar Timo Auler met Anne Duyn 
mee aan het Nederlandse  Kam-
pioenschap Latijns Americaan-
se dansen in Almere. Zij dans-
te goed en werden gelijk door-
geplaatst naar de kwart fina-
le. Het nadeel van het NK is dat 
het aantal deelnemers bijzon-
der groot is, waardoor je lang 
moet wachten voordat je weer 
opnieuw mag dansen. De kwart 
finale ging nog wel goed en Ti-
mo en Anne gingen door naar 
de halve finale. Daar brak waar-
schijnlijk het lange wachten hun 
op. De finale werd net niet ge-
haald.
Op de zondag deden drie paren, 
voor het eerst,  mee aan het Ne-
derlands Kampioenschap Ball-
room en Latin voor debutanten. 
Het paar Vincent Mars met 
Marloes van Hamburg,  kwam 
deze keer bij de debutanten 
4 ballroom niet verder dan de 
kwart finale en bij de latin niet 
verder dan de tweede ronde. 
Het paar, Tom Mantje met Naomi 
Ebbeling, bereikte bij ballroom 
wel de halve finale en miste net 

de finale. Bij de latin kwamen ze 
tot en met de kwart finale. 
Andre Quax met Esther van den 
Brink danste hun tweede wed-
strijd op landelijk niveau en dui-
delijk was te zien dat zij ervaring 
aan het opdoen zijn en beter 
kunnen omgaan met de span-
ning. 
Bij de debutanten 2 klasse kwa-
men zij tot de tweede ronde.
Voor een eerste optreden bij een 
NK, altijd spannend, een goed 
resultaat.
Eveneens op de zondag  een 
Streetdance/D4f wedstrijd in 
Amsterdam. Een team, bestaan-
de uit Ilse Lugtig, Zoë Schultz, 
Netanja Hillege, Saskia van den 
Brink, Fien Arisz, Esther Holtz, 
Debby Schaap, Annelies Olden-
burg en Debby Pronk, van dans-
centrum ter Horst behaalde daar 
een keurige eerste plaats met de 
choreografie van Fascination.
De leden van dit team deden 
ook nog individueel mee. De een 
danste Whine up en de ander 
had gekozen voor Fascination.  
Zoe en Netanja dansten de 2 e 
ronde. Saskia, Esther en de twee 
Debby’s kwamen tot in de halve 
finale. Ilse en Annelies werden 
uiteindelijk zesde en Fien mocht 
de finale dansen en werd vierde. 

TVS op basiswedstrijd
Santpoort - Afgelopen zater-
dag mochten de jongste pupil-
len van TVS,
Irma Warns en Myra Veldhuy-
zen uitkomen in hun eerste turn-
wedstrijd. De dames begonnen 
op brug, een moeilijk onder-
deel, maar het ging goed. Irma 
behaalde een mooie scoren van 
7.60. Myra haar beste onderdeel 
was sprong. Dit werd beloond 
met een score van 7.75. Voor bei-
de dames geen medailles maar 
wel een hele mooie ervaring rij-
ker! In Volendam turnden ook 
op zaterdag de turnsters uit de 
tweede divisie. Helaas moes-
ten Jamie Bolhuis en Lara Waas-
dorp vanwege blessures afha-
ken. Sterre Basjes opende de 
dag. Met een 9.00 op sprong be-
haalde zij de hoogste score in 
het klassement. In het eindklas-
sement werd Sterre achtste. Flo-
rence Lunel turnde bij de pupil-
len 1 een goede wedstrijd. Op 

sprong zette zij de tweede score 
neer en eindigde ook als achtste 
in het klassement. 
Zus Charlotte turnde bij de 
jeugdturnsters en zeer stabiele 
wedstrijd. Met zelfs nog een val 
op balk eindigde zij als tweede 
en mocht een zilveren medail-
le in ontvangst nemen. Anouk 
Hanssen had bij de junioren na 
drie toestellen nog zicht op een 
podiumplaats. 
Helaas ging het onderdeel balk 
niet helemaal naar wens en ein-
digde zij naast het ereschavot. 
Clubmaatje Lynn Schreiner liet 
vooral op vloer progressie zien. 
Ook balk was van haar wat min-
der. Alle vijf de turnsters hebben 
zich geplaatst voor de halve fina-
le in Varsseveld.
Ook graag wedstrijdturnen? 
Neem gerust contact op met Bi-
anca van der Heide, telefoon 06-
46037817 of neem een kijkje op 
www.tvsonline.nl.

Jan Campertschool 
kampioen Schoolschaken 
Driehuis - Alweer is een Velsen-
se school kampioen schoolscha-
ken van Noord-Holland gewor-
den. Nadat de afgelopen twee 
jaar de Rozenbeekschool met de 
titel aan de haal ging, was het nu 
de beurt aan de Jan Campert-
school uit Driehuis.
Afgelopen zaterdag streden 25 
scholen, die zich via lokale voor-
rondes gekwalificeerd hadden, 
om het Noord-Hollands kam-
pioenschap schoolschaken 
voor basisscholen. De vier bes-
te scholen  zouden zich kwalifi-
ceren voor het Nederlands kam-
pioenschap, dus er werd op 
het scherpst van de snede ge-
schaakt.
Aangezien Velsen de afgelopen 
jaren de afgelopen jaren de NH-
kampioen had geleverd, mocht 
de top drie van het door de 
schaakclubs Santpoort en Kijk 
Uit georganiseerde kampioen-
schap van Velsen het op provin-
ciaal niveau proberen.
Na acht van de negen speelron-
den kon de overwinning de Jan 

Campertschool niet meer ont-
gaan. Het team bestaande uit 
Maurits van Rees, Daan Koetzier, 
Roelof Stikker en Stef Ton hield  
het eerste team van De Koet uit 
Midswoud met één matchpunt 
en vier bordpunten op voldoen-
de afstand. 
Op een zeer verdienstelijke der-
de plaats eindigde het team van 
de Ark uit Velserbroek. Sander 
en Patrick Raphaël en Robin en 
Marco Schutter mogen zich eind 
mei tezamen met de mannen van 
de Jan Campertschool melden in 
Nijmegen voor de eerste ronde 
van het Nederlands kampioen-
schap.
De Rozenbeek uit Velserbroek 
moest de topborden uit de kam-
pioensjaren afstaan aan de mid-
delbare school. Het huidige team 
bestaande uit Sjoerd Haver, Jus-
tin Meijer, Tom van de Brenk en 
Ramon Poppe speelde in het 
onderste deel van het schema. 
Door een eindsprint wisten ze 
op het eind van de dag de tiende 
plaats te bereiken.

De Jump 
kampioen 
eerste klasse
IJmuiden - Wat vorig jaar net 
niet lukte, lukte afgelopen vrij-
dag wel. De vijf IJmuidenaren 
van De Jump, Michael van den 
Eeckhout, Gerard Muijs, Eric 
Stroet, Robert Stroet en Willem 
Wonink wisten dit jaar hun kop-
positie te behouden door con-
current Hoofddorp met 17-13 te 
verslaan. De andere titelkandi-
daat BCG uit Heemstede, verloor 
twee weken geleden al van De 
Jump en moest nu ook het hoofd 
buigen voor ABC’78 uit Haarlem. 
IJBC De Jump keert hiermee na 
een afwezigheid van drie jaar te-
rug in de Hoofdklasse. De over-
winning van De Jump is overi-
gens ook te danken aan de goe-
de prestaties van de invallers 
Nel Kion en Ron Boekhorst. IJ-
BC De Jump eindigde op afstand 
met 110 punten. Op 24 augustus 
organiseert De Jump een gratis 
cursus bridge voor Velsenaren 
met de leeftijd van circa 16 tot 26 
jaar, voor meer informatie robert.
stroet@gmail.com.

Grote controle 
in Velsen
Velsen - Politiemensen heb-
ben vorige week vrijdag in sa-
menwerking met medewerkers 
van de gemeente Velsen tussen 
07.00 en 14.00 uur verschillende 
controles gehouden op diverse 
plaatsen in de gemeente, ter ver-
groting van de veiligheid en leef-
baarheid in de wijk. Naast snel-
heidscontroles, parkeercontroles 
in de buurt van scholen en con-
troles gericht op hondenpoep en 
grof vuil, werd er ook op alcohol 
gecontroleerd bij de Ferry. In to-
taal zijn er 100 bekeuringen uit-
geschreven.
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Kompas-Oost NH
schooldamkampioen
IJmuiden - Voor het eerst in zijn 
geschiedenis is het team van ‘t 
Kompas-Oost erin geslaagd om 
de titel bij het Noord-Hollands 
kampioenschap schooldammen 
te veroveren. Het team, bestaan-

de uit Rick Hartman, Jelmer Gou-
da, Dana van der Wiele en Jerry 
Visser wist in Heerhugowaard al 
zijn acht wedstrijden in winst om 
te zetten en werd met maar liefst 
vier punten voorsprong op de 

Jongens Smashing 
Velsen spelen goed
IJmuiden - Maandag waren de 
jongens C op bezoek in Haarlem 
en zouden wel even winnen van 
laagvlieger Allides. De eerste set 
was dus ook een mooie show 
van hun kunnen, net nog geen 
sprongservices maar de boys lie-
ten zien hoe leuk ze kunnen spe-
len, ook qua teamspirit!

De tweede set was er dan ook 1 
van ‘we kunnen het wel’ en het 
teamspel ontbrak dan ook waar 
de tegenstander dankbaar ge-
bruik van maakten. Op tijd wer-
den de jongens wakker en met 
een 26-24 winst kwamen ze 
goed weg. De derde set was een 
formaliteit en dankzij de service-

druk van onder andere Aron en 
Danny werd het een 3-0 over-
winning.
Op de thuiswedstrijddag in de 
Zeewijkhal speelden heren3 een 
goede partij waar duidelijk het 
positiespel heel goed in elkaar 
zit. De tegenstander kwam laat 
op dreef en bleek uiteindelijk de 
sterkste te zijn, een 3-2 verlies. 
Meisjes C2 knalde er in de eer-
ste set lustig op los en zeker Irini 
laat zien wat voor sterke armen 
ze heeft bij de smashes! Onfor-
tuinlijk werd er verloren met 2-1 
maar met twee invallers werd er 
toch leuk gespeeld. 
Dames 1 kon het niet bolwer-
ken tegen de naar het laat aan-
zien de kampioen VCH 2. een 4-
0 verlies was de uitslag tegen 
een goed spelend Hoofddorp die 
zich niet gek liet maken. 
Heren 1 speelde zich naar de 
vierde plaats toe door in Bad-
hoevedorp te winnen met 4-0. 
In dezelfde hal speelde dames 2 
niet bepaald fit en verloor met 4-
0 van een zeker gelijkwaardige 
tegenstander. Heren 2 tenslot-
te won verdient met veel goede 
aanvallen met 4-0. Hierdoor stij-
gen ze in de tweede klasse een 
aantal plaatsen.
Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Van der Kolkjes klaar 
voor BMX seizoen
Regio - Afgelopen zondag is de 
eerste fietscross wedstrijd voor 
het afdelingskampioenschap 
verreden Langedijk. Claudia (13), 
Robin (18) en Sharon (20) van 
der Kolk uit Velsen-Noord, licen-
tie houders bij Fcc de Boscros-
sers uit Hei-
loo, hebben 
hier de prij-
zen in beslag 
genomen.
Robin, die 
voor het Hel-
tos BMX 
Team rijdt, 
kwam uit in 
zowel de ei-
gen, als de 
open klas-
se. Als eer-
ste werd de 
open klasse 
gereden. In 
de drie man-
ches deed hij 
het wat rus-
tig aan om 
krachten te 
sparen, voor 
de finale, 
maar wist de-
ze winnend af 
te sluiten. Hierna volgde de halve 
finale, Robin had een wat matige 
start maar wist toch de finale te 
bereiken. Hier had hij een super 
start en wist het veld ruim ach-
ter zich te laten. Daarna volgde 
de eigen klasse. Hier liet hij nie-
mand in zijn buurt komen. 
Claudia, die weer voor het Free 

Agent Benelux Team rijdt, kwam 
alleen uit in de eigen klasse. Zij 
rijdt dit jaar bij de girls 15plus en 
moest het dus opnemen tegen  
oudere meiden. Ze liet zien wat 
ze kon en wist alle drie de man-
ches winnend af te sluiten. 

In de fina-
le stond ze 
op startplek 
1, naast haar 
zus Sharon. 
Ze werd hier 
derde. Sharon 
kwam ook al-
leen uit in de 
eigen klas-
se. Zij fietst 
voor het Free 
Agent/Kenda 
Europe Team. 
Ze wist op-
permachtig de 
manches win-
nend af te slui-
ten. 
In de finale 
moest Sharon 
het onder an-
dere opnemen 
tegen haar 
kleinere zusje, 
maar ze wist 

de dag winnend af te sluiten. 
Sharon staat hiermee ook eerste 
in het tussenklassement. Aanko-
mend weekend wordt de tweede 
wedstrijd voor het afdelingskam-
pioenschap verreden in Zoeter-
meer. Hier zullen Claudia, Robin 
en Sharon ook aan de start ver-
schijnen.

nummer twee kampioen. 
De titel kwam niet geheel als een 
verrassing. Maar liefst drie van 
de vier spelers zijn lid van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) en hebben 
de afgelopen jaren zowel indivi-
dueel als in teamverband al de 
nodige successen behaald. Zo 
werden zij anderhalf jaar terug 
met het welpenteam van DCIJ al 
tweede bij het NK jeugdteams, 
hetgeen hen een nominatie voor 
de titel ‘Sportploeg van het jaar’ 
van de gemeente Velsen ople-
verde. 
Daarnaast is Hartman de huidige 
Noord-Hollands kampioen bij de 
pupillen en heeft Van der Wiele 
zich geplaatst voor de finale van 
het NK meisjes. 
Als Noord-Hollands kampioen 
stroomt ‘t Kompas-Oost door 
naar de halve finale van het NK 
schooldammen, die op 16 mei 
gehouden wordt. Op die dag 
zal duidelijk worden of de fina-
leplaats van twee jaar terug ge-
evenaard kan worden en of er 
wellicht zelfs een kans op een 
podiumplek voor ’t Kompas-Oost 
in zit.

Smuggler rugbyles voor 
leerlingen Molenweid
Velserbroek – Vorige week 
woensdag werden de groepen 5, 
6, 7, 7/8 en 8 van de Molenweid 
uitgenodigd voor rugbylessen op 
het terrein van de Smugglers. 
De enthousiastelingen kwamen 
om 08.45 uur al aan om deel te 
gaan nemen aan de leuke trai-
ning die was voorbereid door de 
jeugdcom-
missie van 
de Smug-
glers. De-
ze jeugd-
c o m m i s -
sie is begin 
dit jaar op-
gezet om 
de kinde-
ren die bij 
de Smug-
glers rug-
byen, maar 
ook kinde-
ren die de sport net hebben ont-
dekt, beter te ondersteunen en 
door diverse activiteiten (vriend-
jesdagen, Bondsdagen en rug-
bykamp) te leren hoe leuk rug-
by kan zijn.
De kinderen van de Molenweid 
hebben deze dag geleerd hoe 
zij moeten overspelen en tacke-

len, maar ook hebben zij geleerd 
waar rugby om draait, name-
lijk respect hebben voor elkaar, 
respect hebben voor de sport en 
het belangrijkste van alles, ple-
zier hebben. 
Aan het eind van de training 
konden de kinderen nog een 
lekker glaasje limonade halen in 

het clubhuis 
en kregen zij 
een uitnodi-
ging mee om 
vier keer gra-
tis te komen 
trainen. De-
ze trainingen 
vinden el-
ke Dinsdag-
avond plaats 
om 19.20 uur 
op het veld 
van de Smug-
glers. Daar 

wordt dan door de Smugglers 
een training gegeven waaraan 
iedereen mee mag doen. 
Aan het eind van de training wor-
den de jonge rugbyers getrak-
teerd op lekkere koude limona-
de en kunnen zij gezellig in het 
clubhuis nog even met elkaar en 
met de trainers praten. 

Ronde tafel gesprekken 
over psychiatrie
Velsen - In de biblioteek van 
Heemskerk en IJmuiden orga-
niseert GGZ Dijk en Duin op 1 
en 3 april ronde tafel gesprek-
ken. Bezoekers schuiven aan ta-
fel aan om onder leiding van een 
gespreksleider een onderwerp 
van verschillende kanten te be-
kijken. Het is een hele makkelij-
ke manier om in gesprek te ko-
men met experts en andere ge-
interesseerden over zaken die je 
bezighouden. Op de informatie-
markt kunnen bezoekers infor-

matie krijgen over alle uiteenlo-
pende facetten van de psychi-
atrie. Wethouder Edzes-Altena 
opent de middag om 13.00 uur 
in IJmuiden. Wethouder Wagner 
doet dat twee dagen later, ook 
om 13.00 uur, in Heemskerk. 
Praat eens met een medewerker 
van Dijk en Duin, een student 
van de Academie voor Psychia-
trie of iemand van personeelsza-
ken waarom werken in de psy-
chiatrie zo leuk is en welke kwa-
liteit er van je worden verwacht. 

Of ga eens met een hulpverle-
ner in gesprek over wat het voor 
jou betekent dat een familie-
lid met een psychiatrisch ziekte-
beeld ouder wordt en zelfstandig 
woont. Hoe ga je om met iemand 
in je omgeving die een depressie 
heeft? Psychiater Bram Bakker 
kun je op 1 april in een speed-
date aan de tand voelen over zin 
en onzin in de psychiatrie. En op 
3 april kun je met Nel Luiken van 
Alzheimer Nederland speedda-
ten over Alzheimer of dementie 
in je omgeving.  
Kijk voor een compleet overzicht 
van onderwerpen onder het kop-
je Actueel op de website van Dijk 
en Duin of kijk op de website van 
de bibliotheek.
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De gemeente Velsen streeft 
naar het verbeteren van de 
verkeersveiligheid rondom scholen. 
Dit leidt ertoe dat in een aantal 
situaties verkeersmaatregelen 
nodig zijn; de verkeerssituatie 
moet worden verbeterd en/of de 
verkeershandhaving moet worden 
geïntensiveerd. 

De concentratie van scholen aan De 
Weid in Velserbroek zorgt dagelijks voor 
chaotische taferelen. 

Stopverbod
Aan de schoolzijde van De Weid (tussen 

de Sluisweid en het fi etspad naar het 
Koeriersterspad) wordt vanaf 30 maart 
een stopverbod ingesteld dat alleen geldt 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 16.00 uur. Deze maatregel 
zal eerst bij wijze van proef worden 
ingesteld om te kijken of aanpassingen 
c.q. aanvullende maatregelen nodig zijn. 
Na de zomervakantie wordt besloten 
over de defi nitieve invulling.

Voorstel aanpassing parkeerplaatsen 
en aanleg voetpad
De huidige, acht haakse parkeerplaatsen 
aan de Sluisweid zorgen, vooral tijdens 
uitparkeren, voor gevaarlijke situaties, 

op momenten dat de kinderen van 
de aangelegen school De Molenweid 
passeren. Door de krappe ruimte 
is de kans bovendien vrij groot dat 
voertuigen die aan de overkant van 
de weg staan geparkeerd, beschadigd 
raken door auto’s die vanuit de haakse 
parkeerplaatsen komen. 
Daarom is de gemeente van plan in de 
plaats van deze haakse parkeerplaatsen 
vier langsparkeerplaatsen met een 
voetpad aan te leggen tussen De Weid 
en het schoolplein van de Molenweid, 
zodat kinderen op dit deel niet meer over 
de rijbaan van de Sluisweid hoeven te 
lopen.

Verkeers(on)veiligheid
Veelvuldig komen klachten bij 
de gemeente binnen over de 
verkeers(on)veiligheid voor de kinderen 
bij de scholen. Kinderen moeten op hun 
schoolroute vaak oversteken tussen 
geparkeerde voertuigen door en hebben 
daarbij, op hun ooghoogte, geen of 
onvoldoende zicht op het verkeer. 
Passerende weggebruikers kunnen 
kinderen tussen of achter de geparkeerde 
voertuigen niet (tijdig) zien. Vooral ter 
hoogte van de scholen lopen kinderen 
gevaar als zij de school uit komen rennen 
en in hun enthousiasme en speelsheid 
onverhoeds de weg oprennen. 

Verkeersmaatregelen bij scholen De Weid

Nationale Boomfeestdag
Op woensdag 18 maart 2009 was 
het Nationale Boomfeestdag. In de 
Schiplaan werden daarom 12 bomen 
geplant door wethouder Arjen Verkaik 

(groenvoorziening) samen met ongeveer 
40 bezoekers van Dagcentrum voor 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. 

Fotograaf: Ko van Leeuwen

Gratis compost
De zomer staat weer voor de deur, 
tijd om de tuin een opknapbeurtje 
te geven. Een laagje compost zorgt 
daarbij voor de nodige voeding voor 
de plantjes. Dit jaar organiseert de 
Huisvuilcentrale (HVC) voor de vierde 
keer een compostactie voor alle bij HVC 
aangesloten gemeenten. Zij leveren 
gratis compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval, zodat u als 
inwoner van de gemeente hiervan kunt 
profi teren. Bij de wijkpost Santpoort aan 
de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-

Zuid wordt weer een grote hoeveelheid 
compost afgeleverd. Op de volgende 
dagen is het voor een ieder mogelijk 
een zak, kruiwagen of aanhanger (zelf 
meenemen) compost gratis af te halen 
op:
Vrijdag 3 april 10.00-17.00 uur en 
Zaterdag 4 april 10.00-14.00 uur

Zelf scheppen!
Wilt u compost gratis afhalen? Breng 
dan wel uw eigen schep mee en 
natuurlijk iets om het in te doen.

Compost scheppen in 2008

Ook in 2008 behoort Velsen tot de top 
van grote gemeenten met de sterkste 
daling van het aantal bijstandsuit-
keringen. Dit blijkt uit onderzoek dat 
het bureau APE BV in opdracht van 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. 
Na Zeist en Katwijk neemt Velsen met 

een daling van 13% de derde plaats 
in op de lijst van grote gemeen-
ten. Door de extra gemeentelijke 
inspanningen op re-integratie is het 
bijstandsbestand sinds de invoering 
van de Wet werk en bijstand in 2004 
met bijna 30% teruggedrongen tot 
een historisch laag niveau.

Minder huishoudens met 
bijstandsuitkering

Duidelijkheid bij deal over Landgoed Beeckestijn

Verbazing over 
voorwaarden grondruil
Tijdens de ruil van het Landgoed 
Beeckestijn met de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) is er 
duidelijk gecommuniceerd over de 
voorwaarden aldus het college van 
B&W. Dit blijkt ook uit de stukken die 
indertijd bij het Raadsvoorstel zijn 
meegestuurd. Hierin staat dat als 
de landbouwgrond voor 2014 door 
nieuwe bestemming meer waard 
wordt, er meerwaarde betaald moet 
worden aan DLG.

Dit geldt overigens alleen voor een 
deel van 6 ha. gelegen langs de 
snelweg.
De verbazing die over deze bepaling 
kennelijk bij een aantal mensen is 
gerezen, is onterecht. Wethouder Korf 
betreurt de commotie die is ontstaan.
Het proces rond de eventuele 
ontwikkelingen in de Grote Buitendijk 
is uitermate zorgvuldig ingegaan. 
Op deze publiciteit zit niemand te 
wachten, aldus het college.
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Speciale gemeentelijke regeling
U zou in de vakantie wel eens een 
dagje met de kinderen op stap willen 
gaan. Uw zoon wil lid worden van de 
voetbalclub. Misschien wilt u wel een 
abonnement op de krant nemen, of bent 
u geïnteresseerd in een leuke cursus. 
U hebt echter niet zo’n hoog inkomen, 
waardoor de kosten een bezwaar zijn. 
Dan kan de gemeentelijke regeling 
voor de kosten van sociaal-culturele 
activiteiten voor u misschien een 
oplossing zijn.

Hoogte van de vergoeding
De gemeente Velsen draagt namelijk bij 
in deze kosten. Per kalenderjaar is het 
maximale bedrag € 75,- per gezinslid. 
U moet wel aantonen dat u de kosten 
heeft gemaakt, dus het is verstandig 
de betalingsbewijzen te bewaren. Deze 
voegt u bij de aanvraag.

Extra: toeslag voor actieve deelname 
aan sport of cultuur voor jongeren
Naast de bijdrage van € 75,- per 
gezinslid kunt u voor uw kinderen tussen 
4 en 18 jaar nog een extra bedrag van 
maximaal € 100,- per kind krijgen. 
Dat is het geval als uw kind actief aan 
sport deelneemt of bezig is met actieve 
cultuurbeoefening (zoals muziek, toneel 
of kunst).

Uw inkomen en vermogen
U kunt voor de bijdrage in aanmerking 
komen als uw gezinsinkomen niet hoger 

is dan 110% van het minimum (= de 
bijstandsnorm). Hoeveel dat is hangt van 
uw situatie af. Maar ook als uw inkomen 
boven die grens ligt hebt u misschien 
nog recht op een deel.
Verder mag uw vermogen niet meer zijn 
dan een bepaald maximum (gezin: 
€ 10.900,- en alleenstaanden € 5.455,-). 
Voor de tegemoetkoming van € 75,- 
geldt bovendien dat u al drie jaar een 
laag inkomen moet hebben.

Hoe vraagt u aan?
U kunt telefonisch het speciale 
aanvraagformulier opvragen. 
(Tel. 0255-567200) Het formulier is 
ook bij de receptie en de balie voor 
bijzondere bijstand in het Stadhuis 
verkrijgbaar en bij het Loket voor Wonen 
Welzijn Zorg, Rijnstraat 2 in IJmuiden. 
U kunt het formulier ook downloaden van 
de website van de gemeente: 
www.velsen.nl. Ga naar digitaal loket en 
kies voor het thema werk en inkomen en 
daarna sociaal culturele activiteiten.
Na volledige invulling en ondertekening 
stuurt u het aanvraagformulier op 
naar Sociale Zaken. U ontvangt zo 
snel mogelijk bericht. Vergeet niet de 
gevraagde bewijsstukken bij te voegen, 
dat zou de behandeling onnodig 
vertragen.
NB. Cliënten van Sociale Zaken en 
degenen die de tegemoetkoming 
vorig jaar hebben gehad, worden 
rechtstreeks benaderd; zij hoeven geen 
aanvraagformulier op te vragen.

Bijdrage aan minima

Op de foto ziet u wethouder Ineke Edzes-Altena en Marius Ernsting, voorzitter 
van de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV), tijdens het ontbijt 
dat op 20 maart 2009 in het Stadhuis werd georganiseerd door Rabobank Velsen 
en Omstreken, Stichting Welzijn Velsen, Tandem en de gemeente Velsen. Tijdens 
het ontbijt, waarvoor werkgevers en personeelsfunctionarissen waren uitgenodigd, 
werd de nadruk gelegd op het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk en 
vrijwilligers in de bedrijven. Er was gekozen voor 20 maart omdat 20 én 21 maart in 
het teken stonden van Make a Difference Day ( MADD). Tijdens deze dagen staken 
de medewerkers van verschillende bedrijven als vrijwilligers op verscheidene 
plaatsen in de gemeente de handen ‘extra’ uit de mouwen.

Reparatie vorstschade A208
De provincie Noord-Holland repareert 
op 26 en 27 maart de schade aan 
de A208 die de afgelopen winter 
is ontstaan door de vorst. Tussen 
de Jan Gijzenkade in Haarlem en 
de aansluiting op de A22 in Velsen 
worden de beschadigde plekken 
gerepareerd.

De provincie werkt op 26 en 27 maart 
tussen 20.30 uur en 06.00 uur aan de 
A208 van Haarlem richting Velsen. Er 
blijft steeds één rijstrook beschikbaar 
voor het doorgaande verkeer. Na de 
reparaties kan het verkeer op dit deel 
van de A208 weer 100 km/uur rijden.
De maximumsnelheid van 100 km/u 

wordt later dit jaar aangepast. De 
provincie start namelijk in september van 
dit jaar met de herinrichting van dit deel 
van de A208. Doel is geluidsoverlast 
voor de omwonenden aanzienlijk 
te verminderen. Tussen de Jan 
Gijzenkade en Santpoort Noord krijgt 
de autosnelweg geluidsarm asfalt. De 
snelheid van dit stuk weg wordt verlaagd 
van 100 naar 70 km/u. Ook wordt de 
weg op dit traject heringericht, zodat 
het voor automobilisten logisch is dat ze 
minder hard mogen rijden. Daarnaast 
komt de weg bij Santpoort-Noord verder 
van de woningen af te liggen en neemt 
de provincie ook het groot onderhoud 
mee.

Fotograaf: Reinder Weidijk

Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen 
en worden andere sporters in het 
zonnetje gezet. Op vrijdag 27 maart 
2009 worden de sportkampioenen 
ontvangen door de wethouder van sport 
Annette Baerveldt in het Witte Theater 
in IJmuiden. Er zijn 50 genomineerden 
sporters/ sportploegen voor de verkiezing 
van Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en de Master van het jaar 2008. 
Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk 
wie de Sportkampioenen van 2008 
worden. De presentatie van het Sportgala 
is wederom in handen van Frank Snoeks, 
sportverslaggever van Studio Sport. 
Vanaf 20.00 uur is de zaal open. 

Prijsuitreiking
Tijdens dit sportgala in het Witte Theater 
wordt de uitslag bekend gemaakt en 
ontvangen de sportkampioenen een 
uniek beeldje dat speciaal voor hen 
is ontworpen. De prijsuitreiking op 
het Sportgala wordt verzorgd door 

Ruben Houkes. Deze Nederlandse 
judoka die, uitkomt in de klasse onder 
60 kilo, veroverde op de Europese 
kampioenschappen in 2005 en 2006 
brons en werd op het WK 2007 in 
Rio de Janeiro zelfs wereldkampioen. 
Daarmee werd hij de eerste Nederlandse 
wereldkampioen in zijn gewichtsklasse. 
Tijdens de Olympische Zomerspelen van 
2008 in Peking gaf hij zijn sportcarrière 
een fantastisch vervolg door de bronzen 
medaille te behalen. 

Muzikale omlijsting
De avond wordt muzikaal opgeluisterd 
met een optreden van Berget Lewis. 
Zij vervangt Glennis Grace, die haar 
optreden helaas heeft moeten afzeggen 
vanwege promotionele activiteiten in 
Amerika. Gelukkig is de organisatie 
van het Sportgala er in geslaagd de 
geweldige soulzangeres Berget Lewis te 
boeken. Met haar krachtige volume als 
handelsmerk is Berget Lewis al vele jaren 
een vaste waarde op veel evenementen.

Optreden Berget Lewis

Sportgala 27 maart

Wethouder Ineke Edzes-Altena 
opent op 1 april 2009 in de centrale 
bibliotheek (Dudokplein 16 in 
IJmuiden) om 13.00 uur een ronde 
tafel gesprek over onderwerpen 
op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Gespreksonderwerpen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: “Wat betekent 
het als een familielid met een 
psychiatrisch ziektebeeld ouder wordt 
en zelfstandig woont?“ of “Hoe ga je 
om met iemand in je omgeving die 
een depressie heeft?”. Tijdens deze 

bijeenkomst is het eveneens mogelijk 
om psychiater Bram Bakker in een 
speeddate aan de tand voelen over 
de zin en onzin in de psychiatrie. 
Op de informatiemarkt die 
tegelijkertijd wordt gehouden kunnen 
bezoekers informatie krijgen over 
alle uiteenlopende facetten van de 
psychiatrie in Midden-Kennemerland. 

Het ronde tafelgesprek en 
de informatiemarkt worden 
georganiseerd door GGZ 
Dijk en Duin. Voor meer info: tel. 
0251-665232 of cddulk@dijkenduin.nl

Ronde tafelgesprek over psychiatrie

Ontbijtsessie bedrijfsleven en vrijwilligers
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RAADSPLEIN 2 APRIL 2009
 
Donderdag 2 april 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
 
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur  Multifunctionele accommodatie 

De Binnenhaven incl. financiële 
consequenties

 
Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Grote Buitendijk/Hofgeest
 
Sessie 2-2
20.00 - 21.15 uur Millenniumdoelen 
 
Commissieruimte 2
 
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Eindevaluatie Breedtesportimpuls
 
Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur  Aanpak combinatiefuncties in 

Velsen 
 
Over de agendapunten 2-2, 3-1 en 3-2  kan worden 
ingesproken. 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

 
RAADSVERGADERING- aanvang 21.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 19 maart 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
4R Algemene plaatselijke verordening
5R Brandbeveiligingsverordening
6R Afvalstoffenverordening
7R Multifunctionele accommodatie De Binnenhaven 

incl. financiële consequenties (onder voorbehoud 
van uitkomst sessie hedenavond)

8R Afscheid raadslid Z. Hutten
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek van 
Velsen, Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekij-
ken via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 19 maart 2009 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
 
- Nota Horecalocatiebeleid 

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS
 
Belangstellenden kunnen op afspraak bij 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kun-
nen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl.
 
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

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

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

 
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automati-

sering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieks-
dienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

 
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 

coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waar-
onder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omge-
vingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder 
Arjen Verkaik

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

 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek 
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en info-
lijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

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

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: 
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 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 UWV WERKbedrijf te Beverwijk op 
ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. UWV WERKbedrijf, 
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax 
(0251) 78 30 01.Neem bij uw bezoek een officieel 
document mee met daarop uw burgerservice-
nummer en een geldig paspoort, een geldige 
 identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicap-

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

wijzing en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: adm.brandweer@velsen.nl
E-mail: preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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- Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing ISV 2 
- Acties economische crisis 
- Herstructurering havengebied IJmuiden
- 1e wijziging gemeenschappelijke regeling VRK

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten 
 
- een zone met een maximumsnelheid van 30 km/uur 

in te stellen voor de IJmuider Delta te IJmuiden, door 
middel van het plaatsen van vijf borden A0130zbf en 
vier borden A0230ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VOORLOPIG ONTWERP GROEN- EN 
WATERPLAN, WIJKEROOGPARKBRUG
 
Het Groen- en Waterplan (2001) geeft een visie voor 
de binnenduinrand van Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen-Noord. Doel is bestaande groengebieden met 
elkaar te verbinden. Daarbij worden de landschappelijke, 
ecologische en recreatieve kwaliteiten van het groen-
gebied verbeterd. Dit gebeurt onder andere middels 
een verbeterd padenstelsel. In dit kader voorziet het 
Groen- en Waterplan in de aanleg van een voetbrug 
over de A22 die Velsen-Noord rechtstreeks met het 
Wijkeroogpark verbindt. Omdat de brug de entree van 
Velsen aan de noordzijde markeert, heeft deze een bij-
zondere architectonische uitwerking gekregen. Voor 
deze brug is nu een Voorlopig Ontwerp (VO) getekend.  
 
Wilt u het plan inzien?
Het plan ligt met ingang van 27 maart 2009 gedurende 
vier weken (eindigend op 24 april 2009) voor eenieder 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast is een exem-
plaar van het VO Wijkeroogparkbrug in te zien bij het 
wijksteunpunt De Watervliet, Doelmanstraat 34 te 
Velsen-Noord, gedurende de gebruikelijke openings-
tijden. De tekeningen zullen gedurende deze periode 
eveneens op de internetsite van de gemeente worden 
gepubliceerd. Zij zijn hier te vinden onder het kopje 
‘Velsen actueel’ of door in de zoekfunctie het trefwoord 
‘Wijkeroogparkbrug’ in te toetsen.
 
Inspraakavond 
Op 8 april 2009 wordt een inspraakavond gehouden in 
wijksteunpunt De Watervliet, Doelmanstraat 34 te 
Velsen-Noord, van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.15 uur).
 
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Tijdens de inspraakavond op 8 april 
2009 kunt u mondeling reageren op de plannen. De 
inspraakreacties worden genotuleerd.

BEKENDMAKING EU ONTWERP-
ACTIEPLAN GELUID 
  
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat ze op 10 maart 2009 onder nr. B09.0111 
een Ontwerp-actieplan Geluid hebben vastgesteld als 
bedoeld in artikel 122 van de Wet geluidhinder. Dit 
Ontwerp-actieplan Geluid ligt voor iedereen ter inzage 
gedurende een periode van zes weken in het stadhuis 
en bij de Milieudienst IJmond. De termijn loopt van 
27 maart tot en met 7 mei 2009. Ook is het mogelijk 
een toelichting op het actieplan te krijgen, hiervoor 
moet een afspraak worden gemaakt met het secreta-
riaat van de Milieudienst IJmond. In de ter inzageperi-
ode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar 
zienswijze op het ontwerp-actieplan indienen. De 
ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onder-
deel van de openbare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht. Het actieplan en de onderliggende geluidsbelas-
tingkaart zijn ook in te zien op de internetsite van de 
Milieudienst IJmond http://www.milieudienst-ijmond.nl.
De verplichting tot het opstellen van een actieplan is 
opgenomen in artikel 122 van de Wet geluidhinder en 
vloeit voort uit de implementatie van de Europese 
Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In dit actie-
plan staat het geluidsbeleid voor de periode 2009-2013. 
Het actieplan volgt op de eerder opgestelde geluids-
belastingkaart die een weergave geeft van de geluids-
belasting veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en 
bedrijven of nabij de gemeente. Daarbij is ook inzich-
telijk gemaakt het aantal geluidsgevoelige objecten, 
zoals woningen, en hoeveel bewoners in een bepaald 
gebied aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting 
worden blootgesteld.
Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwer-
king van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of 
beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleids-
voornemens en voorgenomen maatregelen en is niet 
gericht op direct rechtsgevolg.
 
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te 
worden bij Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor het mondeling 
kenbaar maken van zienswijzen kan gedurende werk-
dagen telefonisch, tel. (0251) 26 38 63, een afspraak 
worden gemaakt met het secretariaat van de Milieu-
dienst IJmond. 
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort
Goeman Borgesiuslaan 4 1 kastanjeboom
Kerkweg 42  1 berk
Olga van Gotschlaan 9 1 spar en 2 eiken
Tesselschadeplantsoen 14 1 lariks
Wolff en Dekenlaan 29 1 den
Rijnstraat 135  1 conifeer
Duin- en Kruidbergerweg 60 11 aesculussen en 
  1 quercus

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
24 maart 2009.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-45-2009 Koningsplein ong. te IJmuiden; het 

plaatsen van een directiekeet (tijdelijk)
BP-46-2009 Buitenhuizerweg ong. en Zijkanaal C 

weg ong. te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van 2 steigers met walvoorzieningen in 
Zijkanaal C

BP-47-2009 Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van reclameborden

BP-48-2009 Cederstraat 25 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-49-2009 Anna van Saksenlaan 3 en 5 te Santpoort-
Zuid; het veranderen van een spiritueel 
centrum en een woning

BP-50-2009 Plein 1945 8 t/m 12 te IJmuiden; het ver-
anderen van kantoorruimte

BP-51-2009 Driehuizerkerkweg 91 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
praktijkruimte en bovenwoning

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-49-2009 Kennemerlaan 81 te IJmuiden; het legali-

seren van een verandering aan een ber-
ging (voorgevel)

BL-50-2009 Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-51-2009 Oude Pontweg 182 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een erfafscheiding en een 
houten schutting

BL-52-2009 Stelling 31 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging en een erfafscheiding

BL-53-2009 Huygensstraat 18 te IJmuiden; het plaat-
sen van een overkapping

BL-54-2009 Lindenstraat 45 te IJmuiden; het plaatsen 
van een overkapping

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 2 april 2009.
B1-3-2009 Monnickendamkade ong. te IJmuiden; 

het oprichten van havenkantoren
BL-24-2009 Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (voor- en zijgevel)

BP-38-2009 Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een overdekte flessenopslag

BP-39-2009 Santpoortse Dreef 1 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
fietsenstalling

BP-41-2009 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het legali-
seren van een dakopbouw

BP-43-2009 Vissershavenstraat 35 te IJmuiden; het 
plaatsen van 3 koelcontainers en het 
legaliseren van bestaande containers en 
opslagruimte voor viskisten

BP-44-2009 Trawlerkade 25 te IJmuiden; het wijzigen 
van de industriefunctie op de 1e verdie-
ping naar kantoorfunctie (nrs. 25, 27 en 29)

BP-46-2009 Buitenhuizerweg ong. en Zijkanaal C 
weg ong. te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van 2 steigers met walvoorzieningen in 
Zijkanaal C

BP-48-2009 Cederstraat 25 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw
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BP-49-2009 Anna van Saksenlaan 3 en 5 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen van een 
spiritueel centrum en een woning

BP-50-2009 Plein 1945 8 t/m 12 te IJmuiden; het ver-
anderen van kantoorruimte

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-35-2009 Zeeweg 331 te IJmuiden; het oprichten 

van een garage/berging
PS-33-2008 Waterloolaan 1 te Driehuis NH; verzoek 

wijzigen bestemming i.v.m. realiseren 
buitenschoolse opvang

PS-12-2009 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; verzoek 
om toestemming te verlenen voor een 
pedicuresalon, in het kader van aan huis 
gebonden beroepen

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uit-
voering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 27 maart t/m 7 mei 2009. Schrifte-
lijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 
weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 

te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 27 maart t/m 
9 april 2009 ter inzage.
BL-40-2009 Sparrenstraat 5 te IJmuiden; het veran-

deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-2-2009 Reyndersweg 1, 3 en 5 te Velsen-Noord; 

het verplaatsen van een strandpaviljoen 
en surfcentrum

B2-3-2009 Westonstraat 6 te IJmuiden; het oprichten 
van een bedrijfsgebouw

B2-4-2009 Hagelingerweg 1 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsopslag

B2-5-2009 Hoofdstraat 150 te Santpoort-Noord; het 
vergroten van 2 bedrijfsgebouwen

BL-386-2008 Louise de Colignylaan 23 te Santpoort-
Zuid; het plaatsen van een erfafschei-
ding

BL-2-2009 Liniepad 48 te Velserbroek; het legalise-
ren van 2 bergingen en een overkapping

BL-28-2009 D. Marotstraat 41 te Velserbroek; het ver-
anderen en vergroten van een tuindeur

BL-30-2009 Edisonstraat 29 te IJmuiden; het veran-
deren van de gevel van een berging

BL-31-2009 Van Dalenlaan 22 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-32-2009 Oude Pontweg 171 te Velsen-Zuid; het 
legaliseren van 2 schuttingen en een 
groendrager

BL-33-2009 J. Paxtonstraat 43 te Velserbroek; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (voorgevel)

BL-41-2009 Korteweid 8 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorzijde)

BP-345-2007 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging/stalling

BP-258-2008 Middenhavenstraat 34E en 34F te 
IJmuiden; het herinrichten van 2 bedrijfs-
units tot industriefunctie met winkel

BP-272-2008 Papenburghlaan 4 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-10-2009 Valckenhoeflaan 25 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-20-2009 Acaciastraat 13 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw (achterzijde)

BP-25-2009 IJmuiderstraatweg 6 te IJmuiden; het 
legaliseren van een dakterras

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-11-2009 Westerduinweg 4 te IJmuiden; het ver-

wijderen van asbesthoudende beplating

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

For Your Eyes Only
Gerard Joling keert 
terug in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Hij onthulde het 
al in Shownieuws: Gerard Joling 
keert terug naar de prachtige 
vallei van Spaarnwoude voor een 
nieuwe editie van Gerard Joling 
In Concert: For Your Eyes Only! 
Op zaterdag 5 september 2009 
zal Gerard eenmalig een spette-
rende en grootste show neerzet-
ten onder de prachtige sterren-
hemel van Spaarnwoude. 
Tijdens dit unieke buitenconcert 
zal Gerard opnieuw het stralende 
middelpunt zijn van een avond-
vullende show met een gigan-
tisch podium, een volledig or-
kest, een sexy showballet, im-
ponerende special effects en 
de beste Nederlandse artiesten 
en entertainers.  De eerste edi-
tie van ‘For Your Eyes Only’ ken-
de wat schoonheidsfoutjes in de 
aanloop. Hier is veel van geleerd 
en er ligt nu dan ook een volle-
dig uitgewerkt plan van aanpak 
klaar voor dit jaar. Zo zal het ter-
rein eerder open gaan zodat de 
inloop rustiger kan verlopen en 

niemand iets van de show hoeft 
te missen. Ook zullen er meer fa-
ciliteiten, zoals barren, etenspun-
ten en toiletten, over het terrein 
verspreidt worden zodat ook hier 
geen opstoppingen ontstaan. 
Daarnaast zal het parkeerterrein 
op een nieuwe manier worden 
ingedeeld en onderhouden zo-
dat iedereen gemakkelijk en snel 
bij het concert kan komen en na 
afloop weer kan vertrekken. 
In aanloop naar het spectacu-
laire jubileumjaar in 2010 zal dit 
evenement het enige concert zijn 
dat Gerard dit jaar zal geven. Wie 
er allemaal op 5 september zul-
len schitteren in Spaarnwoude 
wordt geheim gehouden. Houd 
dus goed de website www.ge-
rardjolinginconcert.nl in de ga-
ten. Tickets voor Gerard Joling in 
concert: ‘For Your Eyes Only’ zijn 
verkrijgbaar via www.gerardjo-
linginconcert.nl en www.ticket-
service.nl. Ook bij alle filialen van 
Primera en de grotere Postkan-
toren en Free Record Shops.

Dokters komen langs
IJmuiden - De Frans-Neder-
landse stichting Raoul Kana-
zi werkt sinds 1994 in Niger. Zij 
richten zich hoofdzakelijk op het 
verlenen van medische zorg in 
de hulpposten op het platteland. 
Daarvan zijn er maar weinig in 
dit land dat als één van de arm-
ste landen beschouwd wordt.
In februari heeft een groep van 
25 Fransen de projecten bezocht. 
Ze brachten een ton medische 
hulpgoederen om medische zorg 
te verlenen. Zij nemen dan voor-
namelijk medicijnen en verband-
middelen mee als aanvulling op 

de voorraad in de kliniekjes. De 
artsen in de groep houden con-
sulten voor de inwoners van de 
plaatsen die zij aandoen. Deze 
projecten werken aan drie Mil-
lenniumdoelen: kindersterfte te-
gengaan, zorg voor zwangere 
vrouwen en  ziektes als diarree, 
aids en malaria aanpakken. 
De oude spullen markt van 28 
maart in het solidariteitsgebouw 
aan de eenhoornstraat is gewijd 
aan deze projecten. 
Meer informatie: www.velsen-
3dewereld.tk onder het kopje 
Afrika.

Zangavond
IJmuiden - Op palmzondag 5 
april om 19.30 uur wordt de jaar-
lijkse zangavond van lijdens- en 
paasliederen in de Ichthuskerk 
aan de Kompasstraat te IJmui-
den gehouden. Deze keer ver-
leent het Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden zijn medewerking aan 
de zangavond. Een primeur: het 
is de eerste keer dat dit koor op-
treedt onder leiding van de nieu-
we dirigent Klaas Koelewijn. Or-
ganist deze avond is Barend van 
de Kamp, terwijl ook René War-
denier de samenzang zal bege-
leiden op trompet. De toegang is 
gratis.

Ongeval
Velsen-Zuid - De politie heeft 
woensdag rond 17.20 uur geas-
sisteerd bij een eenzijdige aan-
rijding waarbij een motorrijder 
gewond raakte. Hij reed over de 
Rijksweg en bleek onderuit te 
zijn gegaan met zijn motor en 
over de vangrail te zijn gevlo-
gen, waarna hij op het naastge-
legen fietspad terecht was geko-
men. De motorrijder, een 25-ja-
rige man uit Bussum, verklaarde 
dat hij schrok van een tegenlig-
ger, waardoor hij onderuit ging. 


