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Wijkagent op Twitter
IJmuiden - De schietpartij op 
het Vierkante Bos en de in-
formatiebijeenkomst over de 
babbeltruc. Het zijn zomaar 
twee dingen waarover Jer-
ry ramdayal, wijkagent van 
Zee- en Duinwijk, de afgelo-
pen dagen heeft getwitterd.

Jerry is de eerste wijkagent in 
Velsen die nieuws van de politie 
deelt via het populaire sociale 
netwerk. Het gaat om een pilot. 
Als het een succes is, dan gaan 
ook andere wijkagenten twitte-
ren. ,,Wij zien Twitter als een in-
strument om de burger te infor-
meren’’, aldus Jerry, die al twaalf 
jaar in Zee- en Duinwijk werkt. 
,,Je kunt als wijkagent uitleggen 
wat je aan het doen bent, maar 
je kunt ook de hulp van bewo-
ners inroepen bij een incident. 
Bijvoorbeeld als we op zoek zijn 
naar getuigen van een overval of 
van een ernstig ongeval. Het in-
teressante van Twitter is dat be-
richten zich als een olievlek ver-
spreiden. Op die manier kun je 
oneindig veel mensen bereiken.’’
Op dagen dat hij dienst heeft 
twittert Jerry tussen de twee 

en  vijf keer. ,,Je moet natuur-
lijk wel iets te melden hebben. 
Als je onzinberichten publiceert, 
dan haken volgers snel af. Maar 
als er een incident is, dan zal ik 
zeker vaker twitteren dan nor-
maal.’’ 
Collega’s in Beverwijk en 
Heemskerk die al langer twitte-
ren, hebben de eerste tastbare 
resultaten geboekt. ,,Ik ken ver-
halen over opgeloste fietsen-
diefstallen. Dat is natuurlijk een 

leuke bijkomstigheid, maar het 
gaat ons primair om informeren 
over dingen die in de wijk spe-
len.’’
Jerry hoopt dat het aantal vol-
gers uit Zee- en Duinwijk snel 
toeneemt. ,,Momenteel zijn het 
er ongeveer 75, maar daar zit-
ten ook mensen uit Haarlem en 
Almere tussen. Ik wil natuur-
lijk zo veel mogelijk volgers uit 
mijn eigen wijk.’’ Jerry volgen? 
Kijk dan op www.twitter.com/ 
PolKenWijkAgZEE. (Friso Hui-
zinga)

KNRM langer koninklijk
IJmuiden - Hare Majesteit de  
Koningin heeft besloten het  
predikaat ‘Koninklijk’ van de Ko-
ninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) te verlen-
gen. Dit gebeurt elke vijfentwin-
tig jaar.
Vorige week woensdag werden 
de bijbehorende documenten 
ondertekend, waarin de KNRM 

onder meer verklaart zich ‘Ko-
ninklijk’ te zullen gedragen. Na-
mens de gemeente Velsen was 
burgemeester Weerwind aanwe-
zig en namens de KNRM zetten 
Peter van den Brandhof, vice-
voorzitter Raad van Toezicht, en 
directeur Roemer Boogaard hun 
handtekening. 
De KNRM is verguld met de toe-

kenning. ,,Het predikaat ‘Konink-
lijk’ wordt niet zo gemakkelijk 
verleend of verlengd. Het sym-
boliseert respect, waardering en 
vertrouwen van de Koningin in 
onze organisatie dat wij de vol-
gende 25 jaar dit bijzondere pre-
dikaat mogen blijven voeren”, al-
dus Roemer Boogaard. (foto: 
KNRM)

Dione de Graaff reikt 
sportprijzen Velsen uit
IJmuiden - Organisator Simon 
de Weers van het Sportgala Vel-
sen verwacht vrijdagavond een 
volle bak in het Witte Theater. 
Naast de bekendmaking van de 
Sportman, Sportvrouw en Sport-
ploeg van 2011 wordt ook een 
Talent, Master en Gehandicapte 
Sporter van het jaar gehuldigd. 
Het sportgala wordt om 20.15 

uur geopend door sportwethou-
der Annette Baerveldt. Daar-
na staan optredens gepland 
van imitator Bart Juwett en Pop- 
stars-winnaar Dean Saun-
ders. De prijzen worden uitge-
reikt door Dione de Graaff van 
NOS Studio Sport. Het sportgala 
wordt gepresenteerd door haar 
collega Frank Snoeks.

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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MKB wil winkeliers 
betrokken houden bij 
ontwikkeling koopgoot
IJmuiden - Winkeliersvereni-
ging Stadcentrum IJmuiden is 
vorige week uit het overleg tus-
sen ontwikkelaar Multivastgoed, 
de gemeente Velsen en MKB-
IJmond gestapt over de koop-
goot. Voor MKB-IJmond komt 
het opstappen van de winke-
liersvereniging als een onaange-
name verrassing.
MKB-IJmond en haar voorgan-
ger MKB-Velsen is tijdens het 
proces rondom de nieuwbouw 
van het winkelcentrum in IJmui-
den altijd faciliterend en onder-
steunend geweest aan de win-
keliersvereniging. Op elk mo-
ment is samen opgetrokken om 
uiteindelijk voor de ondernemers 
in IJmuiden een zo optimaal mo-
gelijk resultaat te behalen. Dat 
de ondernemers nu hebben be-
sloten niet meer aan te willen zit-
ten bij het tot op heden in goe-
de harmonie verlopen overleg 
noemt voorzitter Roel Huisman 
dan ook ‘buitengewoon jam-
mer’. ,,Wie niet aan tafel zit kan 
ook niet meepraten’’, zegt hij. 
,,Wij hebben vanaf het begin ge-
zegd dat het huidige plan niet 
het beste is, maar na de demo-
cratische keuze moet je wel pro-
beren om zoveel mogelijk actief 
mee te denken en draagvlak te 
vinden voor diverse aandachts- 
en verbeterpunten die wij samen 

met de winkeliersvereniging in 
het overleg naar voren hebben 
gebracht. Daarom hebben wij de 
professionals van het Hoofd Be-
drijfschap Detailhandel (HBD) 
ingeschakeld en zijn wij geza-
menlijk opgetrokken in de com-
municatie naar de gemeente. Al-
tijd hebben wij in alle open- en 
oprechtheid gehandeld. Daar-
naast denken wij graag in kan-
sen, proactief en innovatief.’’
Over de ontstane situatie zal ook 
MKB-IJmond zich moeten bera-
den. Huisman: ,,Aan overhaas-
te beslissingen heeft niemand 
iets, zeker gezien de lange loop-
tijd van dit hele dossier, inmid-
dels ruim 15 jaar! Voor ons staat 
het belang en een goede omzet 
van alle ondernemers in Velsen 
als een paal boven water. Dit be-
lang maar zeker ook die van het 
winkelend publiek maken het 
noodzakelijk dat het winkelaan-
bod in de Lange Nieuwstraat een 
nieuwe impuls krijgt. De bezoe-
kersaantallen van het centrum 
van Velsen zijn de afgelopen ja-
ren drastisch gedaald, dus dat er 
iets moet veranderen is duidelijk. 
Daarnaast willen wij ook een be-
trouwbare gesprekspartner zijn 
voor alle betrokken partijen en 
zullen wij trachten om toch op-
nieuw met een ieder in gesprek 
te gaan en te blijven.’’

Tijdelijke huisvesting 
Terras en Bosbeekschool
Santpoort-Noord - In goed 
overleg met de eigenaar van 
de voormalige IJmond MTS, 
Smits Bouwbedrijf, is men er-
in geslaagd de huur voor stich-
ting Dorpshuis Het Terras en de 
Bosbeekschool te verlengen tot 
1 augustus 2011. Zo laat het 
college van B&W weten. Dit be-
tekent dat huisvesting tot de zo-
mervakantie verzekerd is.
Ondertussen wordt gewerkt 
aan alternatieven voor de peri-
ode na de zomervakantie totdat 
definitieve huisvesting gereed 
is. Hiervoor worden momen-
teel verschillende mogelijkhe-
den onderzocht. Het is niet mo-
gelijk om zowel de groepen van 
de Bosbeekschool als Dorps-
huis Het Terras opnieuw geza-
menlijk op één locatie onder te 
brengen.
Nadat was gebleken dat tijdelij-
ke huisvesting aan de J.M. van 
Nassaulaan geen optie was, 
wordt voor zowel de Bosbeek-
school als Dorpshuis Het Terras 
een aantal opties opnieuw on-
derzocht.
Voor de Bosbeekschool wordt 
onder andere de optie Wulver-
derlaan 1a nader bekeken. Hier 
zijn echter maar twee lokalen 
beschikbaar, wat betekent dat 

er niet meer dan twee groepen 
buiten het huidige schoolge-
bouw kunnen worden onderge-
bracht. Hierdoor zal de druk op 
de hoofdlocatie groter worden. 
De school heeft een klassie-
ke bouw. Hierdoor zijn niet alle 
m2 die aanwezig zijn ook nuttig 
te gebruiken. Organisatorisch 
is het voor de school dan ook 
lastig extra groepen in het ge-
bouw onder te brengen en dit 
vergt tijd en medewerking van 
het schoolbestuur.
Daarnaast zijn er lokalen be-
schikbaar in Velserbroek. Deze 
liggen binnen de maximale af-
stand van de hoofdlocatie van 
de Bosbeekschool waarbinnen 
een dependance mag zijn (de 
verwijsafstand).
Ook is aan de gemeente een lo-
catie aangeboden bij het station 
van Santpoort-Noord, het voor-
malige Muzenhuis. Met de ei-
genaar wordt momenteel over-
legd wat hier de mogelijkheden 
zijn. Voor Het Terras wordt daar-
naast onderzocht in hoever-
re het mogelijk is de activitei-
ten in afwachting van de defini-
tieve huisvesting voort te zetten 
op een andere locatie. Bij voor-
keur in Santpoort. Hiervoor zijn 
diverse locaties in onderzoek.
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IVN Zuid-Kennemerland: Wei-
devogelexcursie Hekslootpolder. 
Van 8.00 tot 10.30 uur. Start bij 
infopaneel hoek Spaarndam-
seweg/Vondelweg in Haarlem-
Noord.
Lezing door prof. dr. Meerten 
ter Borg in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal over Vrijzin-
nigheid als mentaliteit. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Accordeons en shanties tij-
dens koffieconcert in Villa Wes-
tend, Westbroekerplas in Velser-
broek. Aanvang 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Rommelmarkt in de Moriaan 
Wijk aan Zee. Van 12.00 tot 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kijkje in de Danskeu-
ken. Aanvang 13.00 uur. Toe-
gang 3,50 incl. lunch. Van 13.00 
tot 14.00 uur Keihard dansen 
dansworkshop. Vanaf 6 jaar. Re-
serveren. Om 14.30 uur Keihard 
Kijken op repetitiezolder. Van-
af 6 jaar.
Big Band Velsen bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Aanvang 13.00 uur. 
IVN Zuid-Kennemerland: 
Stinsenplanten op Thijsse’s Hof. 
13.00 tot 16.00 uur. Start Thijs-
se’s Hof, Mollaan (achter pan-
nenkoekenhuisje) Bloemendaal.
ZoMiPo in de Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aanvang 
14.00 uur.
Opening tentoonstelling 50 jaar 
Pop in de IJmond in het Muse-
um Kennemerland, Westerhout-
plein 1 in Beverwijk. Geopend 
zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur.
Lezing De Hoogste Tijd bij Car-
men de Haan, St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Club Funday. 16.30 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: The 
Blue van (DK). 20.00 uur. Toe-
gang 7,-. 

Maandag 4 april

Eerste licht-toernooi bij PUIJ, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Hilarische theaterversie 
‘Handboek voor de Moder-
ne Vrouw’ in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Eläkeläiset en dj 
Gusztav. 20.30 uur. Toegang 9,-.

Dinsdag 5 april
 

Inloopuur voor glaucoompa-
tiënten in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp, 13.30-15.30 uur. 
Info: 023-8908360.
Gratis cursus bij Brijder in Lu-
certis, Zeestraat 43 Beverwijk. 
Cursus bestaat uit vijf avonden 
(12, 19 en 26 april en 31 mei) van 
19.30 tot 21.45 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 

 Donderdag 31 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
Victor Löw in ‘De Aanslag’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
kleine zaal: Obituary, Grave en 
Pathology. 20.30 uur. Toegang 
17,50 vvk/20,- add. Om 20.30 
uur Ian Siegal. Toegang 12,50. 
Van 24.00-04.00 uur LOS!. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis. Café: Novack. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 1 april
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Sportgala - Ge-
meente Velsen. Aanvang 20.00 
uur.
Trio Contrasten in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Relax. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: After-
show Relax: Please. 22.30 uur. 
Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: Spektrum XL. 23.00-04.00 
uur. Toegang 13,-. Vanaf 18 jaar.

Zaterdag 2 april
Kinheim Voorjaarstoernooi 
op het Pim Mulier sportpark.
Opening tentoonstelling fo-
tografie uit Belarus met mu-
ziek door Wit-Russische musi-
ci in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
13.00 uur. 
IJmond Popprijs in de Nozem 
en de Non in Heemskerk. Zie 
ook www.ijmondpopprijs.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Anne-Wil Blankers en Edwin de 
Vries in ‘Lente’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Club don’t Hot 
Mama. Aanvang 20.30 uur.
Bleustrain to Thalia in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 21.00 
uur. Zaal open 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Beide zalen: Pann. 22.00-04.00 
uur. Toegang 6,50 vanaf 16 jaar. 
Café: Helldorado en Immanu El. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 3 april
Kinheim Voorjaarstoernooi 
op het Pim Mulier sportpark.
Collecte Hartstichting tot en 
met 9 april.

IJmuiden: Gotra Ballet. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 6 april

Coeliakie inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 13.00-14.00 uur. Info: 023-
8908360.
Open dag op diverese locaties 
Maritieme College van 18.00 tot 
21.00 uur. Zie www.maritieme-
academie.nl.
Open dag op diverse locaties 
van het Nova College. Van 18.00 
tot 21.00 uur. Zie www.novacol-
lege.nl/openhuis.
Informatieavond ‘Goed voelen 
bij borstkanker’ in het restau-
rant (tweede etage van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis). Van 19.00 
tot 21.00 uur.
Vergadering Wijkplatform Vel-
sen-Noord in Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 
uur.
Torres & Tapas: Wijn/spijsproe-
verij, georganiseerd door Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck, Tapas-
bar El Puerto en Torres Wijnen. 
Meer informatie en plaatsreser-
vering info@zeewijck.nlof 0255-
540331. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Oostpool 
speelt ‘Een kleine Zeemeermin’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Café: MZK Bandjes-
avond. 20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 7 april

IVN Zuid-Kennemerland: 
Voorjaar in wandelbos Groenen-
daal. Start 18.30 uur bij infopa-
neel parkeerplaats restaurant 
Groenendaal. Wandeling duurt 
tot 20.00 uur.
Jaarvergadering Huurdersraad 
Woningbedrijf Velsen om 19.30 
uur in zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein in IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Potiche’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: The Cut/Up. 22.30 uur. 
Toegang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar.Studenten gratis.

Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude 
heeft momenteel een prachtige 
leerzame tentoonstelling, ‘Kraai-
enpootjes’. In een blauwpaars 
verlichte omgeving staan mooie 
panelen waarop veel is te lezen 
over kraaien, eksters, gaaien en 
kauwtjes. Met beeld en geluid is 
te zien hoe de vogels leven maar 
ook hoe slim en handig kraai-
achtigen zijn. De expositieruim-
te wordt opgesierd door opge-
zette vogels, bezems, hoeden en 
toepasselijke speelattributen. De 
tentoonstelling is nog te zien tot 
eind september. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Kraaienpootjes 
op Zorgvrij

PVM trakteert op een 
reis door het heelal
Driehuis - Zondag 3 april wordt 
voor de 30ste keer het nationa-
le museumweekend georgani-
seerd. Het feestelijke thema van 
dit landelijke evenement is in 
2011: laat je trakteren door het 
museum. Bij het Pieter Vermeu-
len Museum komen de bezoe-
kers zeker aan hun trekken; voor 
slechts 1 euro per persoon trak-
teert het museum de bezoekers 
op een reis door het heelal. Het 
museum kwam tot deze ludie-
ke activiteit omdat zij vindt dat 
er nog een universum aan mu-
sea te ontdekken is.
In de reis door het heelal komt 
men allerlei sterren en planeten 
tegen om nader te bekijken. En 
zo is het met veel musea ook. 
Nederland heeft op dit gebied 
veel te bieden maar er zijn ge-
noeg mensen die de musea nog 
moeten ontdekken.
In de ontvangstruimte van het 
Pieter Vermeulen Museum staat 
op 3 april een mobiel planeta-
rium. In deze opblaasbare koe-
pel kunnen ongeveer 30 perso-
nen tegelijk genieten van een 
reis door de ruimte. De koepel is 
uitgerust met de modernste HD-
apparatuur die de sterrenhemel 
projecteert. De bezoekers krij-
gen interactieve shows en films 
te zien. Een professional zal de 
bezoekers tijdens hun reis bege-
leiden. Het museum vindt dit de 
uitgelezen manier om op een-

voudige wijze de wetenschap 
naar het museum te halen en be-
zoekers van jong tot oud, van al-
le niveaus, kennis te laten maken 
met de ontdekkingen over het 
heelal. Omdat verwacht wordt 
dat er veel geïnteresseerden zijn 
voor deze reis, is het verstandig 
om je aan te melden voor een 
voorstelling. Het museum heeft 
vier voorstellingen gepland die 
elk ongeveer een half uur zul-
len duren. De tijdstippen waar-
op de voorstellingen beginnen 
zijn: 13.15, 14.00, 15.15 en 16.00 
uur. Aanmelden (voor maximaal 
4 personen) kan via info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl of via 
telefoonnummer 0255-536726, 
vergeet niet het tijdstip van de 
voorstelling erbij te vermelden. 
Voor de bezoekers is het ook een 
mooie gelegenheid om deze dag, 
waarop het museum geen entree 
heft (alleen voor de reis door de 
ruimte wordt een bijdrage van 1 
euro gevraagd), de nieuwe ten-
toonstelling ‘Toverboerderij’ te 
zien en te beleven. Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg 34d, 1985 EL, Drie-
huis, 0255–536726. Openingstij-
den: woensdag, vrijdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Tij-
dens schoolvakanties open op  
dinsdag tot en met vrijdag en op 
zondag van 13.00 tot  17.00 uur. 
Groepen op afspraak. Feestda-
gen gesloten.

Bijzondere poster
terug naar eigenaar
Velsen - De gemeente Velsen 
heeft, op verzoek van de eige-
naar, een bijzondere poster te-
ruggegeven. De poster met daar-
op Olympische Ringen en  hand-
tekeningen van deelnemers 
aan de Olympische zomerspe-
len in Amsterdam in 1928, had 
de gemeente sinds de jaren ‘80 
in bruikleen. De heer Arie Wap-
stra was een enthousiast zwem-
mer en heeft destijds handteke-
ningen van Olympische zwem-
mers verzameld. Zo zijn Johnny 
Weismuller, Eva Smits en Marie 
Braun, enkele namen van zwem-

mers die hun handtekening op 
de poster hebben gezet. Johnny 
Weismuller werd later beroemd 
als hoofdrolspeler in Tarzan films.  
Na zijn overlijden heeft de doch-
ter van de heer Wapstra de pos-
ter in bruikleen gegeven aan de 
gemeente Velsen. In de jaren ’80 
hing de poster in het zwembad 
de Hoogeberg maar had daar 
dusdanig te lijden van het vocht 
dat deze is weggehaald. Sinds-
dien stond de poster bij de in ge-
meente in opslag. Nu gaat deze 
op verzoek van de familie, weer 
terug naar de eigenaar.
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Hebt u het gelezen? De werkloos-
heid is laag, en de arbeidsmarkt 
wordt weer krap. Voor werkge-
vers wordt het moeilijker om aan 
personeel te komen, en dan moet 
de vergrijzing nog beginnen. Dit 
wordt een probleem voor de con-
tinuïteit en winstgevendheid van 
veel organisaties, want zonder 
voldoende personeel kunnen op-
drachten niet uitgevoerd worden, 
staan machines stil en staan kan-
toren en werkplaatsen half leeg. 
En dat kost geld! Het is de uitda-
ging voor werkgevers om oudere 
medewerkers te helpen om lan-
ger te blijven werken. En aan ou-
dere werknemers kan gevraagd 
worden om een nieuwe rol te 
gaan vervullen, om iets nieuws te 
gaan leren, of om jongere colle-
ga’s op te leiden en ervaring over 
te dragen. Ik adviseer organisa-
ties om dit probleem systema-
tisch aan te pakken, zodat ze niet 
worden ingehaald door de reali-
teit. Systematisch wil zeggen: ge-
pland, overdacht, georganiseerd 
en herhaalbaar. Een systema-
tisch programma zou kunnen be-
staan uit regelmatige gesprekken 
met medewerkers, in teamver-
band. Daarin kunnen de volgende 
vragen besproken worden. Wel-
ke kennis en ervaring hebben de 
oudere collega’s? Zijn er andere 
manieren om die nuttig in te zet-
ten? In welke rol zou dat kunnen? 
Misschien bij de ontwikkeling van 
een nieuw product of een nieuwe 
dienst? Of in een mentorfunctie 
voor andere medewerkers? Wat is 
nodig om zo’n verandering te re-
aliseren? Welke vaardigheden of 
kennis ontbreken nog? En wat 
kunnen medewerker en werkge-
ver bijdragen om dat gat te dich-
ten? In dergelijke gesprekken kan 
een creatief proces op gang ko-
men, waarin ideeën en praktische 
stappen ontwikkeld worden. Zo-
dat een nieuw toekomstperspec-
tief ontstaat voor medewerker en 
organisatie. Met als doel de le-
vensvatbaarheid van de organisa-
tie en het werkplezier en de nut-
tige bijdragen van oudere mede-
werkers te vergroten. Bent u ou-
dere medewerker, en wilt u ver-
andering? Bespreek dit stuk-
je eens met uw leidinggevende. 
Want we zullen samen een nieu-
we aanpak moeten ontwikkelen. 

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Loopbaancoach, 
dat werkt

Poort van Velsen gaat 
enthousiast op herhaling
IJmuiden aan Zee - In de jaren 
eind 1960 tot begin 1970 wer-
den er regelmatig topavonden 
gehouden in café Poort van Vel-
sen. Niet alleen voor de oud-be-
zoekers van die tijd, maar voor 
alle 35-plussers zal op zater-
dag 5 november een feestavond 
Poort van Velsen worden gehou-
den voor deze doelgroep. De-
ze feestavond is op 5 november 
vanaf 20.00 uur in strandpavil-
joen Noordzee. 
De zesmansformatie Respect zal 
de muziek deze avond verzor-
gen. Bovendien kan men weer 
het Spaans kwartiertje verwach-
ten van dj Frans Koks, waarbij de 
sambaballen en sombrero’s uit 
de kast gehaald kunnen worden.

Kaarten voor Poort van Velsen 
kunnen nu al worden besteld 
à 15 euro per stuk. De kaarten 
worden na bestelling thuis ge-
bracht. Een borreltje drinken op 
de feestavond is geen bezwaar, 
want er wordt gezorgd voor 
taxi’s die na afloop van het feest 
de bezoekers opwachten. Ge-
zien de verwachte belangstel-
ling is het verstandig nu al kaar-
ten te bestellen. Dat kan bij Guus 
van der Wiele, via 06-36395670; 
bij Roel ten Hoorn, 06-81006390; 
Frans Koks, 0255-514004 of e-
mail: post@paviljoennoordzee.nl. 
De organsiatie gebeurt door 
Guus van der Wiele, Roel ten 
Hoorn, Frans Koks, Gerard Blok 
en Frits Taag.

Wat heb jij met water?
Woensdag open dag 
Maritieme Academie
IJmuiden - Jongeren weten het 
vaak al vroeg: het water biedt 
avontuur. Waarom zou je er dan 
niet je beroep van maken? Tij-
dens de open dag, in IJmuiden 
op 6 april van 18.00 tot 21.00 uur, 
van de Maritieme Academie zijn 
jongeren op diverse locaties wel-
kom om mee te varen op één van 
de simulatoren.
Praktijkgerichte leerlingen kiezen 
steeds vaker voor een varend be-
roep op het water of een logistiek 
beroep aan de wal. Een nautisch 
beroep is uitdagend, zowel in de 
binnen- als zeevaart. Leerlingen 
komen in contact met andere 
delen van de wereld en het werk 
wordt goed betaald. Uit bran-
cheonderzoek blijkt dat jongeren 
als maritiem officier het hoogste 
startsalaris hebben. Kortom, kies 
je maritiem, dan kies je voor een 
avontuurlijke toekomst.
De academie beschikt over zes 
moderne opleidingslocaties waar 
kwalitatief hoogwaardig onder-

wijs verzorgd wordt door toon-
aangevende opleidingsinstituten. 
Vanwege het kleinschalige ka-
rakter van de opleidingslocaties, 
komen jongeren én volwassenen 
maximaal tot groei als professio-
nal in opleiding. Afgelopen jaren 
is het aantal bij de academie be-
haalde diploma’s onafgebroken 
gegroeid. 
Instromen kan in Den Helder al-
leen op mbo-niveau. In IJmui-
den worden al meer dan 100 jaar 
maritieme vakmensen opgeleid, 
daar kan je net als in Harlingen 
zowel op vmbo- als mbo-niveau 
instappen. Nieuw is de mbo-lo-
catie in Delfzijl.
Op hbo-niveau zal je een maritie-
me opleiding in Amsterdam kun-
nen afronden. Voor zowel de bin-
nen- als zeevaartopleidingen lig-
gen moderne opleidingsschepen 
klaar om te oefenen of het uit-
voeren van praktijkgerichte op-
drachten. Zie ook maritieme-
academie.nl.

Geslaagde open dag
LTC de Heerenduinen
IJmuiden - Het was zondag, 
mede dankzij een stralend zon-
netje, een gezellige drukte op 
het tennispark van LTC de Hee-
renduinen aan de Heerenduin-
weg 12 in IJmuiden.
 Op het terras, beschut gele-
gen tussen de bomen, was het 
dan ook goed toeven in het 
zonnetje en konden de bezoe-
kers genieten van diverse acti-
viteiten die speciaal voor deze 
dag waren georganiseerd. Voor 
de kleine kinderen was er na-
tuurlijk het bekende springkus-
sen, dat op dit soort evenemen-
ten niet meer is weg te den-
ken. Ook konden ze zich laten 
schminken. De wat grotere kin-
deren konden op gezette tijden 
deelnemen aan tennisclinics en 
tenniskids, georganiseerd door 
Tennisschool Kennemerland. 
Op één van de banen was een 
ballenkanon geïnstalleerd wat 
belangstellenden de mogelijk-
heid bood om tegen dit kanon 
een oefenwedstrijdje te spelen 
maar er was ook een speciale 
snelheidsmeter die het moge-
lijkheid maakte om de snelheid 
van de service te meten. Voor 
diegenen die kennis wilden 

maken met de tennissport was 
door de vereniging voor ballen 
en rackets gezorgd.
Naast alle tennisactiviteiten 
waren rondom het terras diver-
se kramen neergezet waar bij-
voorbeeld tegen gereduceerd 
tarief tenniskleding kon wor-
den aangeschaft en waar het 
racket opnieuw kon worden 
bespannen.
LTC de Heerenduinen heeft 
een speelsysteem dat geba-
seerd is op vaste speeltijden en 
een vaste baanindeling wat het 
voordeel biedt, dat mensen el-
kaar snel leren kennen en dat 
men altijd op zijn eigen niveau 
speelt. De leden zijn ingedeeld 
op een vaste ochtend, mid-
dag of avond. Maar ook door 
de lage contributie, de gezelli-
ge sfeer en de prachtige ligging 
staat dit tennispark al vele ja-
ren goed bekend. Er kan wor-
den gespeeld door zowel leden 
van de tennisclub als door par-
ticuliere huurders die vanaf 1 
april tot en met 31 oktober van 
de banen gebruik kunnen ma-
ken. Zie ook www.ltcdeheeren-
duinen.nl.

Gratis workshop 
internetbankieren
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert periodiek 
gratis workshops Internetban-
kieren bij Bibliotheek Velsen. Tij-
dens deze workshop leert u hoe 
u uw bankzaken via Rabo Inter-
netbankieren kan regelen.
Wilt u ook thuis, achter uw eigen 
computer, op elk gewenst tijdstip 
uw bankzaken regelen? Rabo-
bank Velsen en Omstreken legt 
u graag tijdens een workshop uit 
hoe u dit zelf kunt doen. Door in 
te loggen kunt u snel geld over-
boeken. Ook kunt u het actuele 
saldo van uw rekeningen inzien 
en uw bij- en afschrijvingen con-
troleren. U kunt zelfs betaalop-
drachten voor een latere datum 
alvast invoeren. 
De workshops worden gehou-
den in Bibliotheek Velsen. Aller-
eerst krijgt u een korte presen-
tatie, waarna u zelf aan de gang 
gaat met de praktijkoefeningen. 
Samen met een ervaren Rabo-
bank Adviseur maakt u praktijk-

oefeningen onder het genot van 
een kopje thee of koffie. 
Heeft u praktische vragen of 
maakt u zich zorgen over de vei-
ligheid van Internetbankieren? 
De workshop biedt voldoende 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. De workshop is bedoeld 
voor iedereen die wil leren om te 
bankieren via internet. 
Enige computerervaring is wel 
vereist. U kunt zich aanmelden 
bij de vestigingen van Rabobank 
Velsen en Omstreken of bij de 
informatiebalie van Bibliotheek 
Velsen. Ook kunt u bellen met 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
telefoon 023-5133715. 
Heeft u voorkeur voor een per-
soonlijke uitleg over internetban-
kieren? Of heeft u andere vra-
gen? Dan kunt u contact opne-
men met de adviseurs van Rabo-
bank Velsen en Omstreken, tele-
foon 023-5133500 of via particu-
lieren@velsen.rabobank.nl. Zie 
ook www.rabobank.nl/velsen.
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Veel bezichtigingen 
op Open Huizen Dag
Regio - Tijdens de NVM Open 
Huizen Dag hebben circa 
130.000 bezichtigingen plaatsge-
vonden. Dit bleek uit een steek-
proef onder NVM makelaars in 
Nederland. Er waren ruim 52.000 
te koop staande woningen te be-
zoeken. Ieder huis werd gemid-
deld 2,5 keer bezocht.
Het aantal bezichtigingen lag 
hiermee iets hoger dan tijdens 
de vorige NVM Open Huizen 
Dag in oktober. 
Woningzoekenden konden op 
de NVM Open Huizen Dag zon-
der afspraak binnenlopen bij de 
deelnemende woningen om zich 
breed te oriënteren op aanbod 
en prijs. 
In Velsen is deze dag nog beter 
geslaagd! Bij Daniëlle Smit SB 
GROEP Makelaars werden alle 
woningen op deze dag bezocht. 
,,Het varieerde van één bezoeker 
tot wel 10 kijkers die dag en de 
verkopers hadden het af en toe 
erg druk als er meerdere geïnte-
resseerde tegelijk voor de deur 
stonden.’’ Gezien het grote aan-
tal bezichtigingen, is de markt 
blijkbaar niet stil gevallen en 
blijft er een grote belangstelling 

voor een eigen woning. Op zich 
ook logisch wanneer je bedenkt 
dat er veel keus is en de kopers 
tegen een duidelijk lagere prijs 
hun droomhuis kunnen kopen 
dan twee jaar terug. Iedere week 
wisselen in Nederland nog zo’n 
2.500 bestaande woningen van 
eigenaar.
De NVM Open Huizen dag wordt 
twee keer per jaar georgani-
seerd. De volgende NVM Open 
Huizen Dag vindt plaats op za-
terdag 1 oktober 2011.

Nu bij Eetcafé Sultan:
nog betere bezorging
IJmuiden – Eetcafé Sultan is al 
twintig jaar een begrip in IJmui-
den. Gastheer Samy was daar-
voor ook al werkzaam in de ho-
reca, dus hij weet er alles van. 
Samen met zijn team staat hij 
open voor opmerkingen en vra-
gen van de klant, hij is pas tevre-
den als zijn klant dat ook is. 
Sultan heeft een ruime keuze 
in speciale Egyptische gerech-
ten op het menu staan. Gemaakt 
volgens eigen recept en met 
kruiden, die speciaal uit Egyp-
te zijn overgevlogen. Dit maakt 
het eten bijzonder smaakvol. Wie 
eenmaal bij Eetcafé Sultan ge-
geten heeft, komt er terug. De 
klant kan bij Sultan gezellig in 
het eetcafé komen eten, de ge-
rechten kunnen ook afgehaald 
worden en de bezorgservice aan 
huis wordt per 1 april sterk ver-
beterd. De tijden zijn uitgebreid: 
door de week worden de ge-
rechten tot 24.00 uur aan huis 
bezorgd, in het weekeinde zelfs 
tot 2.00 uur. Dit is uniek en Sul-
tan is hiermee de eerste en de 
enige in de hele regio. Ook de 
menukaart is uitgebreid. Nieuw 
in het assortiment is het gerecht 
kapsalon. Dit bestaat uit patat, 
daar bovenop shoarma met kaas 
die verwarmd is in de oven. Een 
salade van rauwkost maakt het 
af, heel lekker. Ook nieuw is fa-
lafel, een bijzonder smakelijk 
Egyptisch vegetarisch gerecht. 
Dit is verkrijgbaar met brood of 
als schotel met patat en salade. 

Daarnaast is er een uitgebreide 
keuze uit onder andere gerech-
ten met shoarma, kip, köfte, ke-
bab, shaslick en spare ribs. Al-
les volgens eigen recept en erg 
smaakvol. Ook zijn er diverse fa-
milieschotels verkrijgbaar, de-
ze zijn gemixed. De bediening is 
netjes en snel, ook de bezorging 
is bijzonder snel. 
Reden genoeg dus voor een be-
zoek aan of een bestelling bij 
Eetcafé Sultan, gevestigd aan de 
Cepheusstraat 27. Van zondag 
tot en met donderdag geopend 
van 16.00 tot 24.00 uur, zater-
dag en zondag van 16.00 tot 2.00 
uur. Bezorgtijden vanaf 17.00 tot 
24.00 uur, in het weekeinde tot 
2.00 uur. Telefonisch bereikbaar 
via 0255-535180. Zie ook www.
eetcafesultan.nl en www.thuis-
bezorgd.nl.

Klaar voor tennisseizoen
Regio - Zaterdag kon de voorzit-
ter van Tennisclub LTC Bloemen-
daal de verenigingsvlag in top hij-
sen ten teken dat het tennissei-
zoen is geopend. 
Er staan weer heel veel activi-
teiten op stapel, waaronder een 
open dag in juni. Iedereen die be-
langstelling heeft voor de tennis-
sport, maar misschien nog twij-
felt over een lidmaatschap, kan 
vrijblijvend een balletje komen 
slaan op het park aan de Johan 
Verhulstweg in Bloemendaal.  De 
voorbije weken is het park in 
gereedheid gebracht voor een 
nieuw seizoen. 
,,Het is prachtig om te zien dat 
door de grote inzet van onze vrij-
willigers het park er weer prachtig 
bij ligt,” glundert voorzitter Frank 
Hellingman. ,,En met een lekker 
zonnetje erbij krijgt iedere tennis-
liefhebber weer de kriebels en wil 
zo snel mogelijk de baan op.’’  LTC 
Bloemendaal heeft ook dit sei-
zoen een breed aanbod van ten-
nisactiviteiten. ,,Of je nu een fa-
natieke speler bent of liever re-
creatief een bal slaat, voor ieder-
een is er wel iets bij,’’ aldus Hel-

lingman. De vaste onderdelen, zo-
als de zondag-maandag compe-
titie, de toss-avonden en het tot 
ver buiten de regio zeer populai-
re open toernooi, hebben natuur-
lijk weer een plek op de agen-
da gekregen. Daarnaast organi-
seert de jeugdcommissie gedu-
rende het hele seizoen tal van ac-
tiviteiten speciaal voor de kinde-
ren.  Veel sportverenigingen heb-
ben te maken met een dalend le-
dental. ,,De vette jaren zijn voor 
ons ook wel voorbij,” beaamt Hel-
lingman. ,,Maar ook al zijn we een 
relatief kleine club, onze aantrek-
kingskracht blijft groot: we heb-
ben een prachtig centraal gele-
gen park en door de kleinscha-
ligheid voelen nieuwe leden zich 
hier snel thuis.’’ Voor wie nog twij-
felt heeft de club het komend sei-
zoen twee nieuwe initiatieven. Op 
de maandelijkse open-tossavond 
kan men zich kosteloos door een 
lid van de club laten introduceren 
om eens mee te tennissen. In ju-
ni volgt nog een open dag, waar-
op iedereen welkom is om kennis 
te maken met de tennissport. Zie 
ook www.ltcbloemendaal.nl.

Kennemer 
Bokbiertocht
Regio - Zondag 10 april breekt 
voor veel mensen de echte len-
te weer aan. Dan pas wordt de 
fiets afgestoft en de fietsket-
ting geolied, want de Kennemer 
Bokbiertocht staat op het pro-
gramma. Elke bokbierliefhebber 
met een fiets kan meedoen voor 
slechts 5 euro. Starten kan in elk 
deelnemend café. In deze regio 
kan dat bij Café Bartje aan de 
Hoofdstraat in Santpoort-Noord 
of bij Café Middeloo in Driehuis. 
Achttien kroegen in Haarlem en 
omstreken doen mee aan de Ken-
nemer Bokbiertocht. In de kroe-
gen zijn diverse bokbieren om uit 
te kiezen. Het is een uitgelezen 
mogelijkheid om fietsen te com-
bineren met een bierproeverij en 
zo ook de sfeer te proeven in ver-
schillende gezellige kroegen in 
de regio. Deelnemers wordt ver-
zocht in Haarlem de fiets te laten 
staan. De kroegen in het centrum 
van Haarlem zijn vrijwel op loop-
afstand van elkaar. En aangezien 
bier en fiets in sommige geval-
len samen een wat wankele ba-
lans hebben, wil men in de bin-
nenstad ongelukken en ergernis-
sen voorkomen. Deelnemers krij-
gen bij inschrijving een stempel-
kaart en beschrijving van de kroe-
gen. Bij het inleveren van een vol-
le stempelkaart in het startcafé 
krijgen deelnemers een presentje. 

Wiawaha uit de brand
Velsen-Zuid - Scoutinggroep 
Wiawaha heeft zaterdag een 
Doe-dag georganiseerd om geld 
in te zamelen voor een nieuw 
clubhuis. Dit is nodig vanwege 
het feit dat enige tijd geleden het 
huidige clubhuis in de brand is 
gestoken. 
De ravage met de zwart gebla-
kerde wanden en de balken is 
nog goed te zien. Ook de nog 
steeds aanwezige, doordringen-
de geur van de brand hangt nog 
steeds in het pand. Dat hier wat 
aan moest gebeuren was bij de 
leiding wel duidelijk en derhalve 
heeft de scoutinggroep besloten 
een Doe-dag te organiseren om 
geld in te zamelen. Er waren al-
lerlei activiteiten georganiseerd 
waar kinderen met hun ouders 
en belangstellenden aan deel 
konden nemen met een strip-
penkaart. Er was een speurtocht 
uitgezet door het bos, broodjes 
konden worden gebakken bo-
ven een kampvuur en er was een 
rommelmarkt. Maar ook een lo-
terij, een unieke plantenactie 

met viooltjes en natuurlijk een bij 
dit soort evenementen niet weg 
te denken springkussen vorm-
den een onderdeel van het acti-
viteiten programma.
De opbrengst van deze actie ligt 
waarschijnlijk tussen de 1.00 en 
1.500 euro en is dus bij lange na 
niet genoeg want er is nog een 

bedrag nodig van zo’n 25.000 
euro, nadat de verzekering on-
geveer 20.000 euro heeft uitge-
keerd. Om de benodigde fond-
sen bijeen te schrapen heeft 
de scoutinggroep onder meer 
een aanvraag ingediend bij het 
Schipholfonds. (Joop Waijen-
berg)

Velsen-Noord - Het Wijk-
platform Velsen-Noord verga-
dert op woensdagavond 6 april 
2011 om 19.30 uur in Wijk-
steunpunt Watervliet, Doel-
manstraat 34.

Vergadering
Wijkplatform
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Roel Huisman
in Stamgasten
Velsen - Zondagavond 3 april 
18.00 uur zit de kersverse voorzit-
ter van de Velser Omroep Stich-
ting: Roel Huisman aan de bar in 
het Seaport Café. Een uurtje om 
kennis te maken met deze gebo-
ren Alkmaarder, die echter al ste-
vig is verankerd aan Velsen. Ge-
rard van Broekhuijsen spreekt 
met hem over zijn activiteiten en 
tussen de gesprekjes door draai-
en we Roels muziekkeuze. Stam-
gasten wordt uitgezonden op 
zondagavond van 18:00 tot 19:00 
uur op Seaport fm via de kabel 
op 89.0 MHz, FM 107.8 MHz en 
wereldwijd via de SeaportFM 
Live link op de website Error! Hy-
perlink reference not valid..  Op 
de dinsdagavond daaropvolgend 
is van 21.00 tot 22.00 uur de her-
haling geprogrammeerd. Boven-
dien zijn ook de al eerder uitge-
zonden afleveringen te beluiste-
ren op de webpagina Uitzending 
gemist radio op dezelfde website.

Velsen-Zuid - Zondag 3 april 
treedt de Big Band Velsen op bij 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Deze dynamische 
band speelt onder andere jazz 
standards en latin jazz. Bijzonder 
is dat er aan de band een cello 

en tuba zijn toegevoegd. Zanger 
Martijn van Weeren treedt de-
ze middag op als gastsolist. Het 
gratis concert begint om 13.00 
uur en is bedoeld voor jong en 
oud. Zie ook www. spaarnwou-
de.nl.

Big Band Velsen bij 
Boerderij Zorgvrij

NK Waterpolo
IJmuiden - Het WOC Noord Hol-
land organiseert in samenwerking 
met de KNZB en Waterpolo Ver-
eninging VZV uit IJmuiden de fi-
nale van de Nederlandse Kam-
pioenschappen Waterpolo voor 
de jongens onder de 15 jaar op 3 
april in zwembad De Heerendui-
nen in IJmuiden. 
Gedurende het seizoen 2010/2011 
wordt maandelijks een nationa-
le competitie gespeeld en de bes-
te vier teams spelen uiteindelijk 
de finale. In het team van Noord-
Holland spelen ook een aan-
tal topspelers van VZV uit IJmui-
den: Koen van de Velde, Wesley 
Schuurman, Christiaan van den 

Oever, Matthijs Link en Niels Hei-
nemeijer. Deelnemende teams zijn 
WOC Noord Holland, WOC Gel-
re (Gelderland), WOC Talent Cen-
traal (Utrecht) en WOC Holland-
se Delta (Zuid Holland). 7. De hal-
ve finale wordt gespeeld van 12.30 
tot 13.45 uur. Halve finale 1 is van 
14.00 tot 15.15 uur, halve finale 2 
is van 15.45 tot 17.30 uur. Dan is 
een pauze programma, waarna 
van 17.45 tot  19.00 de wedstrijd 
om plek 3 en 4 wordt gespeeld. 
Van 19.15 tot 20.30 uur is de fina-
lewedstrijd. Aansluitend is de uit-
reiking van de prijzen door wet-
houder Sportzaken van de ge-
meente Velsen, Annet Baerveldt.

‘Wie bepaalt parkeer-
beleid in Velsen?’
Velsen - Raadslid Floor Bal van 
de fractie LGV vraagt aan het 
college van B&W wie nu eigen-
lijk het parkeerbeleid in Velsen 
bepaalt. Dit naar aanleiding van 
het ‘stelselmatig negeren van 
vragen over het parkeerbeleid bij 
evenementen en stranden’. Ook 
wil hij weten waarom deze loca-
ties niet worden meegenomen 
bij het officiële parkeerbeleid in 
de gemeente Velsen.
Velsen heeft in het zomerseizoen 
te maken met parkeerproblemen 
bij het Noorderstrand met name 

op de Reyndersweg. Bij IJmui-
derslag en het IJmuiderstrand 
zijn verschillende wijzen van be-
taald parkeren. Floor Bal vraagt 
zich af of dit bevorderend werkt 
voor recreatie van gezinnen en 
het toerisme. Er is veel onduide-
lijkheid over het parkeerterrein 
van IJmuiden aan Zee. Wie be-
paalt de parkeertarieven, op wel-
ke wijze heeft de gemeente hier 
invloed op, wie incasseert en wie 
exploiteert? Dat zijn allemaal 
vragen waar Floor Bal van LGV 
graag een antwoord op krijgt.

Ledenvergadering 
Historische Kring 
Velserbroek - De Historische 
Kring Velsen houdt op maandag 
11 april haar halfjaarlijkse open-
bare ledenvergadering in Woon-
zorgcomplex De Hofstede. De 
vergadering begint om 20.00 uur 
en is tevens toegankelijk voor 
niet-leden. De zaal is open om 
19.30 uur.
De vergadering begint met een 
lezing door de heer Jos Diekstra, 
met als onderwerp ‘Velserend, 
van Natuurbad tot bouwval’. Op 
de plaats waar nu de restanten 
van hotel en natuurbad Velse-
rend het landschap ontsieren, 
werd reeds in 1617 een hofstede 
gesticht. In 1729 duikt voor het 
eerst de naam Velserend op, als 
tegenhanger van Bloemendaals 

begin. De laan naar de hofstede 
krijgt de naam Velserenderlaan.
In 1818 wordt van het huis een 
logement gemaakt. In 1935 
wordt het natuurbad gereali-
seerd en feestelijk geopend. Vele 
inwoners van Santpoort en om-
streken hebben prachtige her-
inneringen aan dit mooie zwem-
bad, maar nu, anno 2011, res-
teert slechts een bouwval met 
een schier ongewisse toekomst.
In de pauze van de vergade-
ring is er gelegenheid om diver-
se ‘oude’ nummers van het jaar-
boek ‘Velisena’, alsmede de His-
torische Canon van Velsen, en 
diverse andere boekwerken aan 
te kopen. Zie ook www.histori-
schekringvelsen.nl.

Nog 50 kaarten voor 
voorstelling ‘Darwin’
IJmuiden - Voor het komische 
theaterprogramma ‘Darwin: het 
onthutsend ontwerp’ zijn nog be-
perkt kaarten beschikbaar.
Op zondag 10 april zet theater-
groep Alaska het Thalia theater 
op z’n kop met tekst, spel, muziek 
en acrobatiek. De zaal gaat open 
om 16.00 uur, de voorstelling be-
gint om 16.30 uur. De opbrengst 
van deze door Rotary Club Sant-

poort georganiseerde voorstelling 
gaat naar het goede doel: stich-
ting Warm Hart voor Malawi. Met 
uw bezoek kunt u een kind een 
jaar lang naar school laten gaan!
De toegangskaarten bedragen 30 
euro per persoon, vooraf te be-
stellen bij de heer Peter Wiers 
(p.wiers@pwadvies.nl), o.v.v. uw 
naam, adres en het aantal per-
sonen.

Benefiet voor 
Inloophuis
Regio – Een groep mensen is 
bezig om in Haarlem een In-
loophuis voor (ex) kankerpa-
tiënten en hun naasten te rea-
liseren. Gebleken is dat ook in 
regio Kennemerland grote be-
hoefte is aan een laagdrempe-
lige plek waar mensen, al dan 
niet genezen van kanker, maar 
ook hun partners, familieleden, 
naasten, een luisterend oor zul-
len vinden, lotgenoten kunnen 
ontmoeten en deel kunnen ne-
men aan diverse activiteiten en 
therapieën. Daar is geld voor no-
dig. Naast fondsenwerving wordt 
er ook op andere, ludieke manie-
ren getracht geld te werven. Op 
vrijdag 8 april zal er in het Tha-
lia theater in IJmuiden een bene-
fiet theatervoorstelling gegeven 
worden. Theatergroep Avon(d)
tuur speelt de voorstelling ‘Nu 
even wel’, geschreven door Ma-
ria Goos. Met een driegangen 
menu (verzorgd door restaurant 
Augusta) en muzikale omlijsting 
zal de avond bijzonder en zinvol 
worden. Aanvang is 17.30 uur, 
het eindigt rond 22.00 uur. Kaar-
ten voor deze avond á 95 euro, 
exclusief drankjes, zijn te reser-
veren bij Els Rosenmöller via 06-
34944729.

Zwaarbevochten zege 
houdt ‘Vogels’ in race
IJmuiden - Twee hardwerken-
de ploegen hielden elkaar zon-
dag in evenwicht met niet al te 
mooi voetbal. Almere vocht voor 
het linkerrijtje en Stormvogels 
voor het behoud van aansluiting 
met de top. 
Met de zwaar bevochten zege in 
de uitwedstrijd in het geheugen 
mocht de ploeg van Almere niet 
onderschat worden en zou een 
vierde achtereenvolgende ne-
derlaag voor de Vogels een bla-
mage zijn. 
In de elfde minuut werd Kevin 
Sterling ten val gebracht en de 
vrije trap, genomen door Rick 
Kluyskens, werd tot corner ver-
werkt. Ditmaal stond Jurjen Dik-
ker weer op zijn oude back-
plaats en Hannibal Jacobs als 
middenvelder in de basis en ge-
flankeerd door Kamal Atziba die 
als man of the match werd uit-
verkoren. In de 35ste minuut 
schoot Rick Kluyskens met een 
verrassend schot zijn ploeg op 
1-0 en was het Floyd Hille die in 
de 42ste minuut een terugsprin-
gende bal snoeihard inschoot 
en daarmee zijn verlangen ver-
wezenlijkt zag, 2-0.
In het begin van de tweede 
speelhelft moest een onoplet-
tende Stormvogelsdefensie toe-
zien hoe Youssof Salama uit 
een kluts de bal via de binnen-
kant van de paal achter doel-

man Jan Ziere caramboleerde, 
2-1. Helaas leed Stormvogels 
te veel onnodig balverlies en is 
de vorm van voor de winterstop 
nog ver te zoeken. Almere vocht 
terug nadat enkele wissels wa-
ren gepleegd. Ook bij Stormvo-
gels werd de licht aan zijn kuit 
geblesseerde Jurjen Dikker ver-
vangen door de weer herstel-
de Tim Binkhorst en een kwar-
tier voor het einde wisselde trai-
ner V.d, Fits de licht geblesseer-
de Rick Kluyskens voor Fernan-
do Alphenaar. Almere had in de 
tweede helft het betere van het 
spel maar moest qua score de 
meerdere in de Vogels erken-
nen toen Jesper Gutteling zich 
een vrije trap van 30 meter toe-
eigende en van grote afstand 
de invallende doelman verras-
te en de overwinning veilig stel-
de, 3-1.  Met de uitslagen van 
de overige wedstrijden is de 
achterstand op de koplopers 
slechts één punt en mede met 
de mogelijke terugkeer van ge-
blesseerde spelers is alles nog 
mogelijk.
De opstelling was: Jan Ziere, 
Jurjen Dikken, (Tim Binkhorst), 
Mischa Plug, Floyd Hille, Dan-
ny Blok, Hannibal Jacobs, Ka-
mal Atziba, Jesper Gutteling, 
Tim Groenewoud, Rick Kluys-
kens (Fernando Alphenaar), Ke-
vin Sterling.

Majorettes van Soli
IJmuiden – In het artikel over 
het voorjaarsconcert van mu-
ziekvereniging Soli, twee weken 
geleden in deze krant, is een fout 
geslopen. 
De komische rol bij het num-
mer ‘Vogeltjesdans’ was voor 
de majorettes van Soli, niet voor 

de dansers van balletstudio Jo-
lein. Aan het einde van het ar-
tikel worden zij weer verwisseld: 
de show op het podium tijdens 
het finalenummer YMCA werd 
verzorgd door de majorettes, ter-
wijl de dansers van Jolein langs 
de zijkant van de zaal stonden.

IJmuiden - Zaterdag omstreeks 
05.40 uur hielden politieagen-
ten na een melding een 41-ja-
rige Velsenaar aan. Hij kwam in 
de Lange Nieuwstraat aan de 
achterkant een meubelzaak uit 
met een schroevendraaier in zijn 
hand. Hij bleek aan de voorkant 
de winkel te zijn binnengedron-
gen en had enkele goederen aan 
de achterkant klaar gezet. 

Inbreker 
aangehouden
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Wijn/spijsproeverij
met Torres en tapas
IJmuiden - Op 6 en 13 april 
organiseren Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck, Tapasbar El Pu-
erto en Torres Wijnen een tem-
peramentvolle Spaanse wijn/
spijsavond. De vraag naar meer 
wijn- spijsavonden bij Zeewijck 
was groeiende. ,,Vorig jaar heb-
ben we met een Italiaans res-
taurant een zeer succesvolle 
wijn/spijs avond gehouden. Dit 
jaar wilden we graag wat met 
Spanje doen, tja en dan kom je 
toch echt uit bij Tapasbar El Pu-
erto en de wijnen van Torres,’’ 
aldus Richard Blesgraaf van 
Zeewijck.
Ruim 12 jaar geleden opende 
Doro Vinãs (een rasechte Ga-
liciër) samen met zijn vrouw 
Joke, één van de eerste tapas-
bars in Nederland. Gelegen in 
de haven van IJmuiden staat 
het karakteristieke gele pand 
Tapasbar El Puerto. Zeer knus 
met 50 zitplaatsen en een ori-
ginele Spaanse sfeer. In de loop 
der jaren zijn hun gastvrijheid 
en kookkunst een begrip ge-
worden in de verre regio. Ze 
hebben zelfs landelijke bekend-

heid verkregen door diverse pu-
blicaties. Familiebedrijf Migu-
el Torres is uitgegroeid tot een 
van dé iconen van de Spaan-
se wijn. Dat werd mogelijk door 
een hechte familieband en de 
ambitie om te blijven groeien, 
met behoud van kwaliteit. Mi-
guel Torres Carbó, stond aan 
de wieg van verkooptoppers 
Viña Sol, Gran Viña Sol, Sangre 
de Toro en Coronas. Zijn zoon, 
de huidige president, Miguel A. 
Torres, voegde prachtige groot-
heden aan het gamma toe en 
heeft het wijngaardbezit enorm 
uitgebreid. Torres maakt echt 
heerlijke wijnen voor iedereen.
De presentatie en begeleiding 
van de wijn/spijsavond worden 
verzorgd door Kees Klein, Tor-
reswijnkenner bij uitstek. De-
ze volledig verzorgde avonden 
met de heerlijkste bijpassen-
de tapa’s en wijnen kost 35,00 
per persoon. Op beide avon-
den zijn er nog (enkele) plaat-
sen beschikbaar. Meer informa-
tie en plaatsreservering: Slijterij 
& Wijnhuis Zeewijck, info@zee-
wijck.nl of 0255-540331.

Gevarieerde 
mode bij 
modeshow 
Jacky Hart
IJmuiden – Onder grote be-
langstelling vond maandag en 
dinsdag de modeshow bij Jacky 
Hart plaats. Hier werd de nieuw-
ste mode voor het voorjaar en 
de zomer getoond. De model-
len lieten veel variatie zien. De 
strakke broek blijft in het mo-
debeeld, terug van weggeweest 
is de bandplooibroek, maar dan 
in een ander jasje. Wijd van bo-
ven en strak om de kuiten. Ook 
waren er getailleerde blazers te 
zien, korte topjes en veel zwie-
rige blouses, tunieken, rokken 
en jurkjes met grappige details. 
De kleuren zijn over het alge-
meen rustig, veel wit, taupe en 
kaki, in combinatie met vrolij-
ke accenten zoals fel roze. Ook 
het bloemmotief was regelma-
tig te zien. De dames in het pu-
bliek leverden heerlijk commen-
taar op hetgeen ze zagen. ,,Dit 
is wel erg roze’’, zegt een vrouw 
bij het zien van een felroze zo-
merjurk. Als een zomerse outfit 
wordt geshowd, merkt een da-
me op: ,,Wat zijn de tassen en de 
zonnebrillen groot dit jaar.’’ Weer 
een ander: ,,Die rushes en wij-
de mouwen zag je vroeger ook, 
leuk hoor. Als je maar lang ge-
noeg wacht, dan komt alles weer 
terug.’’ Na de show worden de 
kledingrekken weer op hun plek 
gezet en kan er gepast worden. 
Een vrouw loopt doelbewust 
naar een rek: ,,Ik zag een kor-
te trenchcoat voorbij komen, die 
vond ik helemaal het einde.’’ De 
jas past goed en staat leuk, ze 
neemt hem mee naar de kassa. 
Triomfantelijk zegt ze even later: 
,,Ik was de eerste die iets kocht.’’ 
Een andere vrouw past een licht-
roze korte blazer: ,,Leuk, dat ro-
ze, weer eens wat anders dan dat 
grijs en zwart dat ik altijd draag.’’ 
En een dame verzucht: ,,Wat een 
mooie dingen weer allemaal, ik 
wordt er altijd zo hebberig van.’’

Reisboek van Santpoorter
Avontuurlijke wereldreis
Santpoort-Noord - Mensen die 
van lezen en van reizen houden 
kunnen hun hart ophalen met het 
boek ‘Ok, ik ga met je mee’ van 
Santpoorter Geert-Jan Helwes. 
Het boek telt 300 pagina’s vol 
avonturen over de wereldreis die 
Geert-Jan in de periode 1974 tot 
1978 ondernam met zijn broer.
Zoals het een goed reisverhaal be-
taamt geeft het een scherp beeld 
van de zeventiger jaren. In de eer-
ste hoofdstukken is te lezen hoe 
Geert-Jan op bijna telepathische 
wijze het avontuur in werd ge-
trokken door zijn broer Hans. De 
manier waarop de kosten voor de 
reis bijeen werden gebracht is ori-
gineel te noemen. Net zo origineel 
is de toon van het boek en de ma-
nier waarop verhaal wordt gedaan 
van de reis door landen die veel 
minder toeristisch waren dan nu. 
,,Het was een budgetreis,’’ vertelt 
Geert-Jan  bijna 35 jaar later. ,,We 
reden weg in een oude Bedford 
bus die van de PTT was geweest 
en die we zelf hebben verbouwd.’’ 
Via het oostblok komen de man-
nen in Azië. Daar was weinig werk 
dus moesten ze in Nepal de bus 
verkopen om zo de overtocht van 
Bombay naar Australië te bekosti-
gen. In Birma (sinds 1989 Myan-
mar) belandden de twee midden 
in een bloedige revolutie. Het doel 
van de reis was eigenlijk Australië, 
daar bleven de twee broers dan 
ook lange tijd. In Nieuw-Zeeland 
voelde Hans zich zo thuis, dat hij 
daar later is gaan wonen. De we-
reldreis eindigde in 1978 op dra-
matische wijze in Colombia.
,,Als we toen niet naar huis had-
den gemoeten had onze reis nog 
veel langer geduurd,’’ zegt Gert-
Jan. Maar hoe lang dat dan zou 
zijn kan hij niet zeggen. ,,In die tijd 
hadden we totale vrijheid om te 
gaan waar we heen wilden, zon-

der tijdsdruk. Ik heb daarna ook 
nooit meer in een keurslijf gepast. 
Dat doet zo’n wereldreis met je, je 
leert er veel van, hoewel je daar 
niet direct de vinger op kunt leg-
gen.’’
Gert-Jan is terecht apetrots op 
zijn eerste boek. ,,Ik heb de smaak 
te pakken gekregen en er komt 
nog een boek, weer met reisavon-
turen maar dan recenter.’’ 
Geert-Jan had jarenlang een an-
tiekzaak in Purmerend. Nu hj niet 
meer werkt kreeg hij eindelijk tijd 
om zijn avonturen op te schrij-
ven. Nog steeds is hij een verza-
melaar. Heel graag gaat hij rom-
melmarkten af om leuke spulletjes 
te zoeken. Misschien is dat nog 
een reactie op de tijd dat hij met 
een rugzak door de wereld trok en 
heel weinig met zich mee kon ne-
men. Behalve enorm veel herinne-
ringen.
Het boek ‘OK ik ga met je mee’ 
van Geert-Jan Helwes is onder 
andere verkrijgbaar via de website 
www.boekenroute.nl. Maar ook in 
de boekhandel is het boek te be-
stellen, kosten 22,50 euro. (Karin 
Dekkers)

Veiling haringvaatje 
Hollandse Nieuwe
IJmuiden - Vrijdag wordt in 
buurtcentrum De Dwarsligger 
een veiling gehouden waarbij 
de welbekende eerste Holland-
se Nieuwe wordt geveild. De-
ze unieke veiling van het va-
tje vindt bij grote uitzondering 
plaats. Reden dat de Dwarslig-
ger als locatie is uitgekozen, is 

het feit dat het multi-functionele 
centrum een centrale plek in de 
wijk heeft en Zeewijk dit jaar als 
locatie is aangewezen 
Een bekende Velsenaar zal om 
12.30 uur de hamer ter hand ne-
men. U bent van harte uitgeno-
digd dit unieke spektakel mee te 
maken.

Cheque voor Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 27 
maart vierde informatieboerde-
rij Zorgvrij het Lentefeest. Bijna 
3500 bezoekers kwamen de jon-
ge dieren bekijken. 
Als klap op de vuurpijl reikte 
Minke Wolkers van Jongeren-
centrum de Koe uit Velserbroek 
een cheque uit aan Zorgvrij ter 
waarde van 356 euro. Dit geld 
is bijeengebracht met de ac-

tie Van Kunst tot Koe ter gele-
genheid van het 25 jarig jubile-
um van Velserbroek. Honderden 
mensen kochten een kartonnen 
koetje er gingen er creatief mee 
aan de slag.
De versierde koeien werden ver-
kocht en geveild. Zorgvrij is van 
plan om met de opbrengst een 
nieuw educatief elektrospel te 
maken voor kinderen.

Velserbroek - De politie heeft 
maandag rond 17.30 uur op het 
J. Michaelpad een 20-jarige man 
uit Velsen-Zuid aangehouden 
voor poging tot doodslag. Agen-
ten kregen een melding van een 
aanrijding tussen een bromfiet-
ser en een automobilist. De au-
tomobilist had ruzie gezocht 
met de bromfietser en was te-

gen hem aangereden. De brom-
fietser, een 33-jarige man, is met 
beenletsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. De 20-jarige automo-
bilist is aangehouden en inge-
sloten. De man bleek bij fouille-
ring een kleine hoeveelheid soft-
drugs bij zich te hebben. Dit is in 
beslag genomen. (foto: Reinder 
Weidijk)

Poging tot doodslag
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VSV pakt draad weer op
Velserbroek - Na de nederlaag 
tegen De Dijk en het gelijke spel 
tegen Vitesse’22 was het voor VSV 
zaak om tegen KFC weer eens 
voor de overwinning te gaan.
KFC was met een goede serie be-
zig door uit de laatste twee wed-
strijden zes punten te halen.
Dus een overwinning voor de Vel-
serbroekers was zeker geen vol-
dongen feit. Bij VSV ontbrak 
Denzel Meijer wegens een rug-
blessure en bleek de handkwet-
suur van Pascal Maat mee te val-
len , zodat laatstgenoemde op de 
bank plaats kon nemen. VSV be-
gon stroef op het matige kunst-
gras in Koog aan de Zaan en KFC 
leek optisch iets sterker zonder tot 
echte kansen te komen. De mooi-
ste kans was nog voor VSV maar 
Bob Schol kwam net te kort om de 
bal binnen te glijden. In de pauze 
kwam Maat voor Abdelaziz om te 
trachten meer voetbal in de ploeg 
te krijgen. De eerste de beste mo-
gelijkheid was echter voor KFC , 
doelman Cusell moest een uiter-
ste inspanning verrichten om de 
KFC-er van te scoren te houden.
In daarop volgende aanval wist 
VSV de score te openen, een zeer 
fraaie actie van Metgod werd door 
clubtopscorer Martens fraai afge-

rond en zo stond er plots 0-1 op 
het scorebord. KFC was duidelijk 
aangeslagen en zocht wel de aan-
val maar de VSV defensie stond 
als een huis en gaf weinig tot niets 
meer weg.
Na een kwartier in de tweede helft 
werd de wedstrijd beslist. Een ver-
re uittrap van Cusell werd door 
Martens met de hak verlengd 
naar Pistra die met een geweldi-
ge knal vanaf 25 meter de par-
tij in het slot schoot, 0-2. De uit-
slag had nog fraaier kunnen uit-
vallen maar de ingevallen Schip-
pers schoot een uitgelezen moge-
lijkheid in de handen van de doel-
man. Door dit resultaat klimt VSV 
weer naar de vijfde plaats en voert 
zij samen met Den Helder de mid-
denmoot aan. Volgende week de 
belangrijke wedstrijd tegen West-
friezen. Deze ploeg staat slechts 
één punt achter VSV zodat er bij 
winst een redelijk gaatje geslagen 
kan worden. VSV 2 hoefde niet in 
actie te komen aangezien tegen-
stander DWS 2 geen team op de 
been kon brengen. Concurrenten 
DEM 2 en DWV 2 verloren bei-
de zodat VSV goede zaken deed  
zonder zelf te spelen.
Volgende week spelen de reser-
ves om 10.45 uur bij Vitesse’22.

Dressuurproeven voor 
ruiters met beperking
Santpoort-Noord - Op zondag 
3 april worden op Manege Ken-
nemergaarde dressuurproeven 
gereden door ruiters met een 
beperking. Zij hebben hier het 
hele jaar voor geoefend en vin-
den het leuk om hun vaardighe-
den te tonen aan ouders, fami-
lie, vrienden en bekenden. Ook 
donateurs en sponsoren wor-
den van harte uitgenodigd om 
dit feest bij te wonen.
De middag start om 14.15 uur. 
Dan rijden zes groepjes een 
dressuurproef. Om 15.15 uur ge-
ven de ruiters van de gevorder-
denles op dinsdagmiddag on-

der leiding van  Ed de keijzer een 
Carrouseldemonstratie.
Rond 15.35 uur volgt de uitrei-
king van protocollen, rozetten en 
vanaf 15.50 uur verzorgen de ge-
vorderdenruiters van de maan-
dagavond onder leiding van Pa-
tricia Faas een springdemonstra-
tie. 
Hierna rijden nog vijf groepjes 
een dressuurproef, waarna rond 
17.15 uur voor de tweede maal 
protocollen en rozetten worden 
uitgereikt.
Manege Kennemergaarde heeft 
nog ruimte voor (jong)volwassen 
ruiters. Zie ook www.spgk.nl.

Voorjaarsmarkt 
Velserduin
Driehuis - Twee keer per jaar 
organiseert de activiteitenbe-
geleiding van verpleeghuis Vel-
serduin Driehuis een markt. Op 
zaterdag 9 april is er voorjaars-
markt. Er zijn vele standhouders 
aanwezig op deze dag met een 
gevarieerd aanbod. Zo worden 
er onder andere magnetische 
boekenleggers verkocht, hand-
gemaakte sieraden en bloemen 
en planten decoratie. Nieuw is 
deze keer Tut en Bel. Zij verko-
pen leuke dingen voor baby’s, 
hippe meiden, hun moeders en 
anderen, die van vrolijke kleu-
ren houden. Alles is handge-
maakt en uniek. Ook de inwen-
dige mens wordt die dag niet 
vergeten. Er worden er poffer-
tjes gebakken, voor de kinderen 
is er verkoop van ijs en suiker-
spinnen. Elk uur draait het rad 
met vele mooie prijzen. De markt 
wordt opgeluisterd door live mu-
ziek  van 12.00 tot 15.00 uur. De 
markt wordt gehouden van 10.30 
tot 15.30 uur aan de Nicolaas 
Beetslaan 4. 

Expositie in Mosterdzaadje
Ambassadeur Wit-
Rusland bij opening
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 2 april om 13.00 uur wordt 
in ’t Mosterdzaadje met een mini 
concert door Wit-Russische mu-
sici de fototentoonstelling ge-
opend met werken van de Wit-
Russische fotograaf Alexander 
Sayenko. Deze tentoonstelling is 
tot stand gekomen in samenwer-
king met de Wit-Russische am-
bassade in Den Haag en het Mi-
nisterie van Culturele Zaken in 
Minsk. Het is de eerste keer dat 
een dergelijk project tussen Ne-
derland en Belarus plaatsvindt  
De opening zal ook bijgewoond 
worden door de ambassadeur en 
een afvaardiging uit Belarus met 
natuurlijk daarbij de uitgekozen 
fotograaf Alexander Sayenko uit 
Grodno. Deze 24-jarige professi-
onele fotojournalist was één van 
de 35 fotografen die voor deze 
tentoonstelling werk heeft inge-
zonden. Ze deden mee aan een 
soort concours op initiatief van 
Studio ‘Znyata’ genomen. Znya-
ta, een organisatie van beroeps-
fotografen. 
De musici die met name muziek 
uit eigen land spelen, zijn: Dasha 
Beltiukova - fluit, Ksenia Belti-
ukova – viool  en de pianisten 
Sergey Smirnov en Vital Stahie-
vitch. Onder andere het door Se-
gey Beltiukov  geschreven Cre-
do, een huiveringwekkend mooi 

stuk, geschreven ter nagedach-
tenis aan Tsjernobyl, zal wor-
den uitgevoerd. Deze maand is 
de ramp 25 jaar oud en nog al-
tijd actueel. Iedereen is van har-
te welkom deze unieke tentoon-
stelling te bezoeken. 
De tentoonstelling is te bezich-
tigen voor en na afloop van de 
concerten. Op Tweede Paasdag 
wordt de expositie met een con-
cert afgesloten. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. 

Santpoort 5 Kampioen
Velserbroek - Afgelopen vrijdag 
werden de schakers van Sant-
poort 5 in het Polderhuis Velser-
broek kampioen door de num-
mer 2 Castricum 4 te verslaan. De 
vaste krachten Richard Dietvors, 
Douwe van Rees, Robin Looijer 
en Leo Kruisselbrink zorgden voor 
de 3,5-0,5 overwinning! Eén wed-
strijd voor het einde is het team 
niet meer te achterhalen, er werd 
dit seizoen vijf maal gewonnen 
en één maal gelijk gespeeld. Met 

dank aan de invallers Ton Haver, 
Cheryl Looijer, Nico Schumacher 
en Rob van Zwieten. Op de NHSB 
E-viertallen kampioenschap liet 
SC Santpoort weer van zich spre-
ken, Santpoort haalde met Joey 
Meyer, Ties Rutjens, Isabella Strik-
ker, Thomas Eisses en teamlei-
der Joos Rutjens de derde plaats 
en plaatste zich daarmee voor het 
NK in Groningen, een uitsteken-
de prestatie! Voor meer informatie 
www.schaakclubsantpoort.nl.

Voorstelling De Veste
Velserbroek – Toneelgroep De 
Veste is op zaterdag 9 en zondag 
10 april te zien in het Polderhuis 
met een nieuwe voorstelling. Het 
stuk is getiteld: ‘Camping vrolijke 
vrienden’, geschreven door P. Me-
ijer, regie is van Chris IJzelenberg.
Het speelt zich af op een camping 
in Limburg, tijdens een hete zo-
mer. Daar verblijven twee echtpa-
ren in een caravan en een studen-

te in een koepeltentje. Ze staan op 
de route naar het sanitairgebouw, 
het sportveld en het zwembad. In-
grediënten voor een vrolijke voor-
stelling, die wordt afgesloten met 
een barbecue vol verrassingen.
Zaterdag is de aanvang om 20.00 
uur, zondag om 14.00 uur. Kaar-
ten bestellen kan via de website: 
www.toneelgroepdeveste, of tele-
fonisch via 023-5365905.

Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdag werd er een brom-
fietscontrole gehouden aan de 
Vlietweg tussen 16.30 en 20.30 
uur. In totaal werden 35 brom- 
en snorfietsen gecontroleerd. Bij 
8 voertuigen bleek de construc-
tiesnelheid niet in orde te zijn. Zij 
hebben hiervoor een bekeuring 
gekregen. Ook zijn er bekeurin-
gen uitgeschreven voor het niet 
dragen van een helm en techni-
sche mankementen aan de voer-
tuigen.

Bromfiets-
controle

Santpoort-Zuid - De politie 
kreeg zondagmiddag rond 16.30 
uur een melding binnen dat er 
op het perron van station Sant-
poort-Zuid een wachtruimte met 
graffiti werd bespoten. Agen-
ten troffen bij het station drie in-
woners van Haarlem van 14 en 
15 jaar aan. Zij gaven toe dat 
ze met spuitbussen bezig wa-
ren geweest. Hierop is het drie-
tal, twee jongens en een meisje, 
aangehouden en overgebracht 
naar een politiebureau. Omdat 
zij minderjarig zijn, zijn de ou-
ders in kennis gesteld van hun 
aanhouding.

Graffitispuiters 
aangehouden

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?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Meesterlijke concerten 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Trio Con-
trasten is op vrijdag 1 april om 
20.00 uur te gast in ’t Mosterd-
zaadje. Al aardig beroemd in Ne-
derland en daarbuiten, maar ge-
lukkig nog bereid in Santpoort 
hun programma te brengen.
Trio Contrasten bestaat uit Fleur 
Bouwer- klarinet, Maria Milstein 
– viool en Martijn Willers – piano. 
Zij voeren werken uit van Bruch, 
Strawinsky, Brahms en de we-
reldpremière van Xander Hun-
feld  die speciaal voor het dit trio 
een werk schreef en het aan het 
publiek zelf komt toelichten. 
Zondag 3 april om 15.00 uur ge-
ven de cellist Maarten Boasson 
en de pianist Peter Cramer een 
bijzonder mooi concert in ’t Mos-
terdzaadje. Op het programma 
staan Bach, Debussy, Brahms en 
Earl. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Vanaf 

een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. 
(foto: Dicky de Haan)Koffieconcert

Velserbroek - Op zondagmor-
gen 3 april om 12.00 uur biedt de 
Velser Gemeenschap twee van 
haar verenigingen weer een po-
dium, zodat men als toeschouwer 
daarvan gratis kunt genieten. Bij 
Villa Westend aan de Westbroek-
plas, treden twee orkesten van de 
Klavierschippers en shantykoor ’t 
Staende Tuygh voor u op. Ze zul-
len enkele stukken afzonderlijk 
van elkaar spelen/zingen; maar 
ook gemeenschappelijk brengen 
zij enkele liederen, zoals de mee-
zingers ‘Als de klok van Arnemui-
den’ en ‘Op de sluizen van IJmui-
den’. Zie ook  www.klavierschip-
pers.nl, www.staendetuygh.nl en 
www.develsergemeenschap.nl.

Bridgevereniging 
Velserbroek op stap
Velserbroek - Het wordt een 
mooie traditie: in het weekein-
de dat de klok op de zomertijd 
wordt gezet gaat bridgevereni-
ging Velserbroek op stap. Dit 
jaar was het de tiende keer, dus 
reden om hier eens extra bij stil 
te staan. Millingen aan de Rijn 
was dit jaar het doel. 
Vrijdagmiddag na het diner wer-
den de kaarten geschud en de 
spelletjes gespeeld. Zaterdag 
overdag was er geen program-
ma; velen pakten de fiets voor 
een tochtje in de mooie Ooipol-
der; anderen bezochten Kleve of 
Nijmegen. Ook zaterdagavond 
werd er gekaart. Er waren prijs-
jes voor de winnaars en anderen 
maar de ‘hoofdprijs’ is toch altijd 
weer de Toppertjesbokaal. Deze 
wordt uitgereikt aan het bridge-
paar dat over alle 48 spellen de 
meeste 100%-score weet te be-
halen. Ditmaal waren dat Nico 
en Lieneke Bakker met in totaal 
12 toppers. 
Waar de bridgers volgend jaar 
naar toe gaan is natuurlijk een 

verrassing. Dat mag de orga-
nisator van deze mooie week-
einden, Leo de Jong, uitzoeken 
maar de provincie Zeeland staat 
met tip bovenaan het wensen-
lijstje. 
Op 20 februari 1991 werd in de 
nieuwbouwwijk Velserbroek, die 
dit jaar haar 25 jarig bestaan 
viert, door een aantal bridgelief-
hebbers een bridgeclubje opge-
richt. Inmiddels is deze club uit-
gegroeid tot een volwaardige 
bridgevereniging en komen elke 
woensdagavond zo’n 70 bridgers 
naar het Polderhuis om daar hun 
favoriete kaartspel te spelen. Het 
oorspronkelijke principe- dat de 
leden in Velserbroek moeten wo-
nen- is  natuurlijk veranderd: ie-
dereen is nu van harte welkom!   
Zaterdagavond 19 februari werd 
de verjaardag van de bridgever-
eniging gevierd bij Café De Wil-
deman in Santpoort. Het was 
een gezellige avond waar na-
tuurlijk een kaartje werd ge-
legd onder het genot van lekkere 
hapjes en drankjes.

35ste Leida de Groote 
toernooi voor meisjes
Velserbroek - Het Leida de  
Groote toernooi is een voetbal-
toernooi alleen voor meisjes. De-
ze keer ontvangt VSV 30 teams.  
Zaterdag 23 april (paaszaterdag) 
spelen op het Leida de Groote 
toernooi de MC en MD teams. 
Zondag 24 april (1e paasdag) 
spelen de MA en MB teams.
Omdat het de 35ste keer is dat 
er een meisjestoernooi bij VSV 
plaatsvindt even een stukje ge-
schiedenis: mevrouw Leida de 
Groote-Reuver (geboren te Klazi-
naveen op 3 april 1927) was de 
oprichtster van het damesvoetbal 
bij VSV. Leida was voordat zij zich 
op het damesvoetbal concen-
treerde bij VSV actief bij de Vel-
sense afdeling van de Vrouwen-
vakbond van de FNV. Zij was daar 
25 jaar lid en 11 jaar actief als 
voorzitter. In 1975 werd zij voor-
zitter van de damesafdeling bij 
VSV. Het eerste toernooi voor de 
dames organiseerde zij in 1976.
In die tijd zal het een minder uit-
gebreid toernooi zijn geweest 
dan vandaag de dag. In de jaren 
‘70 bestond het eerste dames-

team van VSV uit vrouwen van de 
spelers van VSV 1. Nu voetballen 
er zeven meidenteams bij VSV. Er 
zijn daarvan nog een aantal in de 
race voor het kampioenschap.
Komend seizoen zal er weer een 
Dames 1 team zijn bij VSV.  Best 
heel bijzonder, want veel meiden 
stoppen op een gegeven moment 
als zij het te druk krijgen met hun 
werk of studie. Waar Leida de 
Groote zich in de jaren ‘70 nog 
voor inzette, namelijk een da-
meselftal van de grond te krijgen, 
is straks in seizoen 2011/2012 
weer een feit.
In 1997 heeft Leida van de KNVB 
nog de zilveren bondsspeld mo-
gen ontvangen. Op 12 augustus 
2002 is Leida de Groote op 75- 
jarige leeftijd overleden. Zij stond 
bekend als een markante vrouw. 
Een uitspraak van haar: ,,Vrou-
wen moeten niet denken dat ze 
niets kunnen. Iedereen heeft zijn 
capaciteiten. Die kun je als vrouw 
heel goed ontplooien. Je kunt 
best wat bereiken. Alleen moet 
een vrouw er wel dubbel zo hard 
voor vechten.’’

De Duinroos got talent
Velserbroek – Basisschool De 
Duinroos staat in april helemaal in 
het teken van een grote talenten-
show: ‘De Duinroos got talent’. Op 
4 april opent jeugdtheatergroep 
Sjeu het project met een optreden. 
De eerste week krijgen alle kinde-
ren vier workshops aangeboden: 
zang, dans, drama en beeldend. 
Deze worden gegeven door do-
centen van het Kunstencentrum 
en door Yvonne van Amuse. Hier-
na kiezen de kinderen voor een 
onderdeel, waarin zij zich gaan 
bekwamen. Samen met de docen-
ten werken ze naar een specta-
culair optreden toe. Ook is er een 

klassikale talentenshow en di-
verse enthousiaste ouders geven 
workshops, zoals buikdansen, sie-
raden maken, bloemschikken en 
gebarentaal. Stadsdichter Jantje 
Bosch gaat met een groep dich-
ten en Oyama geeft judoles en bo-
dyshape. Dan gaan alle kinderen 
optreden in de Stadsschouwburg 
Velsen, op 29 april. De ochtend is 
voor de onderbouw, de middag 
voor de bovenbouw. Alle (groot)
ouders, ooms en tantes mogen 
komen kijken. Het barst van de ta-
lenten bij De Duinroos en de kin-
deren hebben ontzettend veel zin 
in dit project.

VVH-nieuws
Velserbroek - Zondag 13 maart 
speelde VVH/Velserbroek zon-
dag 1 de derby tegen Waterloo 
Zondag 1. Op uitnodiging van 
Waterloo speelde voorafgaan-
de aan die wedstrijd de F1 van 
beide clubs tegen elkaar. Water-
loo won met 3-0 maar dat nam 
niet weg dat de jongens van de 
F1 dankzij Waterloo een leuke 
middag hebben gehad. Na de 
wedstrijd kregen de jongens van 
VVH F1 allemaal een lekker pa-
tatje en wat drinken van de club 
uit Velsen. Ook bij de senioren 
werd de wedstrijd door Waterloo 
gewonnen met 3-0. Aan de sfeer 
zal het niet hebben gelegen op 
het Waterloo Sportpark, het was 
volle bak en na de wedstrijd was 
er een bandje geregeld. Al met 
al kunnen we ondanks het ver-
lies spreken van een geslaag-
de dag, mede dankzij een uitste-
kende ontvangst en verzorging 
van de concurrent. De op 14 
mei geplande opendag voor de 
jeugd gaat helaas niet door, de-
ze zal waarschijnlijk later dit jaar 
plaatsvinden. Wel wordt er op 14 
mei een senioren toernooi ge-
speeld bij VVH/Velserbroek, een 
aantal clubs uit de buurt zullen 
op bezoek komen om tegen el-
kaar de strijd aan te gaan. Laat-
ste nieuws heet van de pers, ook 
VVH/Velserbroek moet er aan 
geloven, vanaf volgend seizoen 
zal het hoofdveld vervangen 
worden door kunstgras. Eind mei 
zal de verbouwing beginnen en 
begin augustus ligt er een nieu-
we mat.

Marlies de Vries schrijft 
boek ‘De tijd is nu’
Velsen - Volgens Marlies de 
Vries uit Velserbroek bevin-
den we ons in de overgangs-
fase van de vierde dimensie 
tijd naar de vijfde, die van een-
heid. Deze overgang is al be-
zig en geen vrije keuze. Ze ver-
telt: ,,Tijd, maar ook grenzen 
verdwijnen onder invloed van 
ICT. We kunnen overal ter we-
reld tegelijkertijd met meerde-
re mensen in contact staan. Dit 
gebeurt in het nu, waar tijd en 
plaats verdwijnen. We hebben 
allemaal haast, tijd houdt op 
te bestaan als het niet sneller 
kan.’’ 
Mensen raken overspannen, 
bedrijven gaan failliet, wereld-
wijde crises zijn het gevolg. De 
problemen ontstaan vanuit het 
concept tijd. Om deze op te 
lossen is er een andere denk-
wijze nodig. ,,Mijn boek be-
handelt deze problematiek en 

reikt  nieuwe manieren aan om 
tot verandering te komen”, al-
dus Marlies. Via crowdfunding 
probeert ze haar boek uitge-
geven te krijgen. Dit loopt via 
de verkoop van aandelen. Ook 
voor de hele kleine belegger is 
dit een interessant idee, omdat 
één aandeel maar 5 euro kost. 
,,Als het boek niet uitgegeven 
wordt krijg je 4 euro terug. Bij 
uitgave kan er verdiend wor-
den tot wel 30 procent, maar 
dan moet je wel de nieuwe 
Kluun zijn”, vertelt Marlies erbij. 
Inmiddels heeft ze al 71 pro-
cent aan aandelen verkocht. 

Meer weten over dit manus-
cript of Marlies helpen om 
haar boek uit te geven, kijk dan 
op www.tenpages.com onder 
Non-fictie. Haar boek heet ‘De 
tijd is nu’ en is geschreven on-
der de naam Gloria. 

Velsen - Bij de politie is in de af-
gelopen weken meerdere malen 
melding gemaakt van diefstal uit 
sportverenigingkleedkamers. De 
afgelopen drie weekenden wer-
den portemonnees, mobiele te-
lefoon en smartphones weg-
genomen uit kleedkamers van 
sportverenigingen aan de Water-
loolaan in Driehuis, de Wolff en 
Dekenlaan in Santpoort-Noord 
en de Hagelingerweg. De politie 
waarschuwt mensen vooral geen 
waardevolle spullen achter te la-
ten in kleedkamers.

Waarschuwing 
voor diefstal
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Velsen-Zuid – Zaterdag 26 
maart kwamen elf klootschie-
ters van s.v. Full Speed de beel-
denroute gooien, de rest spaar-
de hun krachten voor de volgen-
de dag. Op zondag was namelijk 
de jaarlijkse marathon van 11 km. 
Op de beeldenroute kwamen in 
actie Lia, Harm en Nico met team 
3. Zij wonnen deze wedstrijd met 
74–42. Dries, Ton, Elly en Ingrid, 
met team 1 werden tweede met 
82 –67. Ina, Sonja, Astrid, Jan St.in 
team 2 werden derde met 83–
13. De marathon van 11 km be-
gint en eindigt bij SnowPlanet. Er 
waren twee stops, de eerste was 
boerderij Zorgvrij en de tweede 
bij Jachthaven w.v. IJmond. In het 
begin was het nog rustig maar 
gaandeweg naar Zorgvrij werd 
het steeds drukker op het par-
cours, want er was ook een Len-
tedag georganiseerd. Later werd 
het rustiger. De hartekreet voor 
de winnaars van team 2 met Lia, 
Sander en Harm (155 – 56) was 
zo luid dat het in de kantine van 
VV IJmuiden te horen was. Team 
3 met Nico, Jan Sch. en Ina, wer-
den tweede op 156 – 21. Team 1 
met Jan St. Ingrid en Dries werd 
derde met 183–47. Team 4 met 
Ton, Jannie en Astrid werd vier-
de met 189–20. Voor iedere spe-
ler was er een chocoladeblok. 
Het bestuur gaat nog evalueren 
hoe ze de marathon kunnen aan-
passen. Het wachten tot de au-
to’s voorbij zijn haalt de spelers 
uit hun concentratie. Maar het 
was een leuke dag voor iedereen. 
Voor info over klootschieten: bel 
Harm Jongman  via 0255–514780 
of Ton Boot 0255– 510085 of via 
www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Het ZondagMid-
dagPodium organiseert zon-
dag 3 april een prachtige voor-
stelling van Stichting Touche 
in buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat 166. In de winter 
van 1838-’39 maakten Frédé-
ric Chopin en zijn geliefde, de 
Franse schrijfster George Sand, 
een reis naar Majorca. Ook nu 
nog een prachtig eiland, als je 
tenminste de toeristische kust-
strook in het zuidwesten links 
laat liggen. Sand wilde er aan 
haar nieuwe roman werken, 
Chopin hoopte dat het aange-
name klimaat zijn gezondheid 
goed zou doen. Maar na een 
paar zonnige weken sloeg het 
weer om en bleken de Majorca-
nen nogal vijandig te staan te-
genover de excentrieke bezoe-
kers. Na drie maanden keerden 
ze teleurgesteld naar Frankrijk 
terug. Een paar jaar later haal-
de Sand haar gram in het boek 
‘Een winter op Majorca’. Kaar-
ten à vier euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan 
de zaal. De voorstelling begint 
om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is 
de zaal open.

ZoMiPo in
De Brulboei

Grote fotowedstrijd
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Bibliotheek Velsen 
zoekt fotografietalent. In de bieb 
is een grote fotografiewedstrijd 
voor amateurfotografen van start 
gegaan, met als thema boekEN-
portret. Wie de twee vaste ingre-
diënten van de bibliotheek: boe-
ken en mensen, het mooist ver-
eeuwigt, kan geweldige prijzen 
winnen. Een vakjury zal de win-
naars bepalen. Uniek aan de 
wedstrijd is dat iedereen, van 
jong tot oud, mits verbonden aan 
Velsen, mee kan doen. 
De vakjury bestaat uit leden van 
Fotokring Polderlicht: Inge Dob-
be-Berken, Esther Vertelman, 
Marcel Reimer en stadsfoto-
graaf Selma Schepel. Juryvoor-
zitter is directeur van Bibliotheek 
Velsen, Annemieke Schoen. De 
winnaars worden op 20 april be-
kendgemaakt. De inzendingen 
worden verdeeld in twee cate-

gorieën, de leeftijdsgroep 9 tot 
16 jaar en 16plus. De prijzen zijn: 
3e prijs; Kadoprint naar keuze 
ter waarde van 75 euro, bijvoor-
beeld je favoriete foto op canvas 
of aluminium. 2e prijs; een digi-
tale fotolijst van Philips SPF4008, 
8 inch. 1e prijs: een Polaroid 300 
Instant Camera.
Stuur je foto, met je naam en 
leeftijd, vóór 13 april digitaal naar 
Larissa Streppel: lstreppel@bi-
bliotheekvelsen.nl, o.v.v. foto-
wedstrijd. In de foto moet mini-
maal één boek te zien zijn. De 
foto mag in kleur of in zwart/wit 
zijn. De foto moet de combinatie 
van boek en portret verbeelden, 
dit kan zowel abstract als realis-
tisch. Foto’s mogen worden be-
werkt.
Overige wedstrijdvoorwaarden 
staan op www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Kleindiersportvereniging 
bestaat een halve eeuw
IJmuiden – Kleindiersportver-
eniging IJmond en omstreken 
bestaat 50 jaar. Dit werd zater-
dag gevierd met een receptie in 
het eigen clubgebouw ‘Cor Bos’ 
aan de Heerenduinweg, schuin 
tegenover speeltuin de Veilige 
Haven. Veel leden en oud-leden 
troffen elkaar daar, ook was er 
hoog bezoek met felicitaties en 
cadeaus.
De kleindiersportvereniging 
werd op 1 maart 1961 opgericht, 
met als doel het raszuiver fokken 
van konijnen, cavia’s, hoenders 
en sierduiven. Er is een jaarlijkse 
keuring van jonge dieren en er 
wordt elk jaar een tentoonstel-
ling gehouden, waar keurmees-
ters de dieren keuren. Verder ge-
ven de leden informatie, zij bege-
leiden nieuwe leden en er is el-
ke dinsdag een open clubavond 
in het eigen clubgebouw. Frits 
Vermeulen en Gerard Kramer, 
respectievelijk voorzitter en se-
cretaris van de Velser Gemeen-
schap, waarbij de vereniging is 

aangesloten, kwamen de felici-
taties overbrengen en brachten 
een cheque mee. Burgemees-
ter Franc Weerwind en wethou-
der Wim Westerman, die dieren-
welzijn in zijn portefeuille heeft, 
kwamen namens het gemeen-
tebestuur feliciteren. ,,U heeft 
een unieke hobby, deze club be-
staat uit leden met een grote lief-
de voor dieren’’, aldus de burge-
meester. ,,Het is een hele pres-
tatie om 50 jaar iets in stand te 
houden, dat geeft binding. Daar 
heb ik respect voor en als blijk 
van waardering mag ik u namens 
het gemeentebestuur een enve-
lop met inhoud aanbieden.’’ Hier-
na gaf voorzitter een Aad Mo-
lenkamp een rondleiding langs 
de dieren, die stonden opge-
steld. Hij gaf uitleg over elk ras. 
De burgemeester en wethouder 
luisterden vol belangstelling en 
stelden diverse vragen. Zij we-
ten nu alles over Vlaamse reu-
zen, dwergkonijnen en Holland-
se hangoren. (Carla Zwart)

Wintertenniscompetitie  
Jeugd 2010-2011
Velsen-Noord - Voor het vierde 
achtereenvolgende jaar heeft TC 
de Gieteling de Wintercompetitie 
Jeugd georganiseerd. Doel van 
deze tenniscompetitie is de jeugd 
uit de regio op de tennisbaan sa-
men te brengen. Gedurende zes 
zondagen, tennissen op het park 
van de 80-jarige TC de Gieteling.
Tijdens de wintercompetitie kade 
jeugd lekker spelen op eigen ni-
veau, waarbij het draait om spor-
tiviteit en gezelligheid. Met als 
toetje op zondag 20 maart de fi-
nalewedstrijden.
Dit jaar werd er deelgenomen 
door 85 kinderen van tien vereni-
gingen. De competitie was on-
derverdeeld in tien poules en-
kelspel en zes poules dubbel-
spel. Dit jaar was het weer al-
le wedstrijddagen goed, met als 
uitschieter het mooie weer op 
de finaledag. De finalewedstrij-
den trokken veel bezoekers, die 
de kinderen steunden tijdens 
de spannende partijen. Tevens 
was er een springkussen voor de 
aanwezige kinderen.
Een dergelijk evenement is al-

leen te realiseren met behulp van 
vrijwilligers. Denk aan de organi-
satie, het indelen van de poules 
en partijen, de bezetting van de 
kantine en een hapjescommissie. 
Al deze medewerkers wil TC de 
Gieteling dan ook van harte be-
danken namens hun inzet.
De finaledag werd afgesloten, 
met een prijsuitreiking. Alle num-
mers één, twee en drie kregen 
een beker overhandigd. Wie niet 
bij de eerste drie zat kreeg een 
herinnering. Na de prijsuitreiking 
werden de kinderen getrakteerd 
op heerlijke pannenkoeken, die 
als sneeuw voor de zon in de kin-
dermagen verdwenen.
De organisator van de eerste vier 
edities, Herman Slotman, werd 
door de ouders en kinderen be-
dankt, met bloemen en een 
schaal met tennisballen die met 
geld gevuld was. 
Het mooiste cadeau kwam uit 
handen van bestuurslid techni-
sche zaken Erik IJzerman: een 
toezegging dat dit evenement 
het komend jaar weer wordt ge-
organiseerd.

Jaarlijkse Fancy Fair 
bij SBO De Boekanier
IJmuiden - Op zaterdag 9 april 
houdt SBO De Boekanier weer 
zijn jaarlijkse Fancy Fair in het 
schoolgebouw en op het terrein 
aan de Willemsbeekweg 80 in 
IJmuiden tussen 10.00 en 15.00 
uur. Het thema van dit jaar is wa-
ter! Dit thema zal u terug zien ko-
men in een groot aantal onder-
delen tijdens deze feestdag. Van 
grabbelton tot zeemeermin prik-
ken, van vissen vangen tot kro-
kodil trilspiraal. Deze Fancy Fair is 
een feest voor jong en oud. Ben 

je meer actief, dan is er voor de 
grotere jongeren een heuse me-
ga stormbaan. Ook voor de klei-
ne actieve kinderen hebben ze 
een springkussen Tropical. Een 
succesvol onderdeel van dit feest 
is het Rad van Fortuin waarmee 
mooie prijzen gewonnen kunnen 
worden, zoals een gevulde bood-
schappenkar als hoofdprijs! 
Er zijn verschillende eetkraampjes 
met heerlijke hapjes en drankjes. 
En natuurlijk is er weer een rom-
melmarkt. 

Gezellige Indonesische 
dag in W.F. Visserhuis
IJmuiden - Vorige week dins-
dag was er in het W.F. Visser-
huis een gezellige  Indonesi-
sche dag.
De dag begon om 10.00 uur met 
koffie en spekkoek. Om 11.00 
uur een Indonesische dans-

groep in prachtige kleding. Om 
13.00 uur een Indonesische 
maaltijd en als klapper om 15.00 
uur een optreden van The Tropi-
cals. Het was een drukke, maar 
waardevolle dag voor de bewo-
ners van het W.F. Visserhuis.



31 maart 2011 pagina 23

Roel Huisman 
voorzitter 
Seaport RTV
Velsen - De Velser Omroepstich-
ting Seaport heeft een nieuwe 
voorzitter. Nadat Jos Dunselman 
in januari afscheid nam, heeft 
Roel Huisman zich bereid ver-
klaard deze taak in het bestuur 
op zich te nemen. Seaport RTV 
is verheugd met Huisman als 
voorzitter, die over veel bestuur-
lijke ervaring en een groot net-
werk beschikt. Huisman was ge-
durende elf jaar managing direc-
tor van DFDS Seaways in IJmui-
den, bij welke rederij (ook onder 
de naam Tor Line en Scandina-
vian Seaways) hij vanaf 1969 in 
diverse functies werkzaam was. 
Na zijn vervroegde pensionering 
in 2008 werd Huisman actief in 
divers vrijwilligerswerk, waaron-
der lid van de Raad van Toezicht 
van het Forteiland, secretaris 
van het Zeekadetkorps IJmond, 
voorzitter van de Stichting SeaTV 
en bestuurslid van het Regionaal 
Platform Criminaliteitsbeheer-
sing (RPC) .De meeste vrije tijd 
besteedt Roel echter aan MKB 
Velsen en MKB IJmond, waar-
van hij voorzitter is Roel Huis-
man woont vanaf 2001 in IJmui-
den, waar hij door zijn vorige en 
huidige functies over een groot 
netwerk beschikt. Met een goe-
de en gedegen marketing- en 
verkoopachtergrond, mediaken-
nis en communicatie-ervaring, 
hoopt hij zijn steentje te kunnen 
bijdragen aan het succes en de 
verdere groei van de lokale om-
roep in Velsen.

IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week donderdagnacht om-
streeks 04.00 uur diverse meldin-
gen dat er zou worden gescho-
ten in de buurt van het Vierkan-
te Bos. Ook was er een auto met 
piepende banden weggereden. 
Toen de agenten een onderzoek 
instelden troffen zij inderdaad 
een aantal hulzen aan. De politie 
wil graag in contact komen met 
mensen die hebben gezien wat 
hier gebeurd is of weten wie er-
bij betrokken waren en waar de 
auto heen is gereden. Mensen 
kunnen bellen met de politie in 
IJmuiden, telefoon 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen na 
schoten

Witte Theater
Oostpool speelt ‘Een 
kleine Zeemeermin’
IJmuiden - Woensdag 6 april 
speelt Toneelvereniging Oost-
pool het toneelstuk ‘Een kleine 
Zeemeermin’ in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257. Aanvang  
20.30 uur.
Het sprookje van Hans Christi-
an Andersen - de ultieme ont-
moeting tussen illusie en wer-
kelijkheid - wordt gebruikt als 
een icoon over hoe wij met een 
verzonnen wereld onze tekort-
komingen compenseren. Hoe 

wij via de verbeelding een be-
tere wereld willen scheppen. 
Wij hebben fantasie nodig, om 
de werkelijkheid aan te kun-
nen. Maar wat wij fantaseren 
maakt maar tijdelijk een gaatje 
in die muur: wij kijken er even 
doorheen en dan gaat hij weer 
dicht. 
Spel: Bram van der Heijden, Su-
zan Boogaerdt, Kirsten Mulder, 
Bas van Rijnsoever, Stefan Ro-
kebrand en Eva van Manen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘een kleine zeemeermin’ 

op 6 april 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Met supportersbus naar
Telstar-RBC Roosendaal
Velsen-Zuid - Alweer voor de 
vijfde keer op rij laat sv Telstar 
een bus rijden naar de Telstar 
wedstrijd. De busreis van Sup-
portersvereniging Telstar, op vrij-
dag 8 april, naar RBC Roosen-
daal–Telstar gaat door. 
Vertrek vanaf Beverwijk Cine-
world om 17.10 uur.  Vertrek van-
af Tata Steel Stadion parkeer-
plaats om 17.30 uur. De bus ver-
trekt stipt op tijd.
De kosten voor deze reis zijn 
20,00 euro voor leden, en voor 
niet-leden 25.00 euro. Voor dit 
bedrag geniet je vervoer per luxe 
touringcar en toegang tot het 
stadion. 
Nog geen lid van de supporters-
vereniging? Voor 5 euro ben je 
lid en met de busreizen en ac-
tiviteiten heb je dit zo terug ver-
diend. Men kan zich opgeven 
via info@svtelstar.nl met vermel-

ding van naam, geboortedatum, 
adres, eventueel e-mail adres en 
telefoonnummer.
Wie interesse heeft in de open 
gebleven plaatsen in de bus kan 
voor vrijdagmiddag 8 april om 
12.00 uur mailen naar info@
svtelstar.nl met vermelding van 
naam, opstapplaats en telefoon 
nummer. Of meld je aan bij het  
secretariaat van Telstar tussen 
09.00 uur en 17.00 uur of ga voor 
vertrek naar één van de vertrek-
plaatsen, maar dan is er geen 
garantie op een plek. Graag met 
gepast geld betalen voor de reis 
en consumpties. Er zijn in de bus 
consumpties te verkrijgen voor 
een redelijke prijs. Geldige legi-
timatie verplicht tijdens de gehe-
le reis.
Op 15 april is er een feestavond 
met de band www.alsdebrand-
weer.com in het paviljoen.

Vorige week fietste ik ‘s avonds 
terug vanuit Haarlem langs Vel-
serbroek naar Driehuis. Na 
de McDonalds op het kruis-
punt waar ik linksaf zou gaan 
slaan richting het tunneltje 
naar Santpoort, stonden twee 
bestelbusjes. Eén stond in de 
berm geparkeerd en één mid-
den op de kruising. Ik zag een 
man geknield op de weg zit-
ten en stopte om te kijken wat 
er aan de hand was. Een onge-
luk? Reanimatie? Moet ik hel-
pen?
Naast de geknielde man stond 
een andere man te telefone-
ren, overduidelijk belde hij voor 
hulp. Toen zag ik waarom de 
man knielde. Een dier- een jon-
ge poes?- probeerde zich op 

te richten. Tevergeefs, want het 
achterlijf zag er platgereden uit. 
De geknielde man deed een 
poging het arme aangereden 
dier te aaien, te troosten. Maar 
een aai betekende, dat het pro-
beerde op te staan. Hoe triest 
kan een beeld zijn? Want op-
staan was overduidelijk geen 
optie meer. Hoe hopeloos kan 
een situatie zijn? En toch ook 
hoe sterk en bijzonder lief, 
want die twee grote mannen, 
met hun werkbussen, die zich 
bekommeren om dit levende 
wezen. En zorgzaam opstellen 
door bij dit stervende dier blij-
ven, om hulp te bellen en niet 
alleen te laten.

Arita Immerzeel, Driehuis

Nooit te oud om 
zwemmen te leren
IJmuiden - Veel kinderen gaan 
rond hun vijfde jaar op zwemles 
en gaan door totdat ze hun ABC 
diploma hebben, daarna volgen 
meestal andere sporten. Er zijn 
echter mensen die nooit heb-
ben leren zwemmen en dit ei-
genlijk  nog wel willen leren. Een 
goed voorbeeld hiervan is Debo-
rah Griep. Zij heeft onlangs van 
haar zwemjuf Inge Dekker het 
diploma B uitgereikt gekregen, 
nadat ze het examen met goed 
gevolg doorlopen had. Deborah 

heeft de smaak  nu te pakken 
en gaat met haar zus door voor 
het C diploma. Wilt u ook leren 
zwemmen en eventueel een di-
ploma halen? Dat kan vanaf april 
bij de IJmuider reddingsbrigade. 
Er wordt een speciaal uur gere-
serveerd voor oudere zwemmers 
die willen leren zwemmen. 
Tevens is er ruimte voor zwem-
mers die hun ABC al hebben en 
het leuk vinden om door te gaan 
met zwemmen. Zie ook www.ijrb.
nl.

50 jaar Pop in IJmond
Regio - Museum Kennemerland 
opent op zondag 3 april de deu-
ren voor de tentoonstelling ’50 
jaar pop in de IJmond’. Aanlei-
ding is het 50-jarig bestaan van 
de Bintangs. De tentoonstelling 
schenkt aandacht aan de volle 
breedte van de popscene in de 
IJmond. 
In twee zalen van het museum 
zijn foto’s en andere voorwerpen 
te zien. Het museum maakt onder 
andere gebruik van fragmenten 
uit het boek van Frank Kraaijeveld 
over 50 jaar Bintangs. Dit boek 
bevat mooie verhalen en een CD 
en het is tijdens de tentoonstel-
ling te koop voor 29,50 euro. Pop-

geschiedenis moet je natuurlijk 
niet alleen bekijken, je moet het 
ook horen. Er is daarom ook een 
authentieke platenbar en er is de 
mogelijkheid om fragmenten van 
interviews af te spelen.
De tentoonstelling is te bezoeken 
tot en met 17 september. Het mu-
seum bevindt zich aan het Wes-
terhoutplein 1 in Beverwijk en is 
open op zaterdagen en zondagen 
van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf ju-
ni is het museum ook op woens-
dagmiddagen open. Voor bezoe-
kers tussen de 12 en 65 jaar be-
draagt de entree 2,50 euro, jon-
gere en oudere bezoekers beta-
len 1,50 euro.

‘Woonwagencentrum
is verkeerd opgemeten’
Velsen - Onlangs berichtte het 
college aan de gemeenteraad dat 
een grote fout was gemaakt bij het 
opmeten van het woonwagencen-
trum aan de Oude Pontweg te Vel-
sen-Zuid. Om die fout te herstel-
len koos het college voor een op-
lossing door drie woonwagens sa-
men te voegen en de wagens te 
voorzien van extra rookmelders. 
Velsen Lokaal vindt deze oplossing 
wel erg wonderlijk. Temeer omdat 
de brandveiligheid van het oude 
woonwagencentrum een van de 
oorzaken was om tot herstructure-
ring over te gaan. Daarvoor werd 
geëist, dat de woonwagens mi-
nimaal vijf meter uit elkaar moe-
ten staan. Het verbaast Velsen Lo-
kaal nog meer, omdat we hier wel 

te maken hebben met een mega-
project met een budget van ruim 
9,6 miljoen euro. En dat dit project 
wordt uitgevoerd met een com-
pleet professioneel projectteam, 
dat projectplannen heeft moe-
ten maken op basis van (wettelij-
ke) voorschriften, tekeningen, een 
aannemer en vele toezichthouders. 
Bij de start werd voor  130.000 euro 
uitgegeven aan de aannemer voor 
alleen het opmeten. Hoe heeft de-
ze fout dan kunnen gebeuren?
Velsen Lokaal vraagt zich ook af 
wat de gevolgen kunnen zijn van 
de kunstgreep van het college om 
dan maar woonwagens aan elkaar 
te zetten. Is dit het scheppen van 
een precedent? Zie ook www.vel-
senlokaal.nl.



pagina 26 31 maart 2011

Rabobank Velsen en Omstreken

‘Lenteborrel is traditie’
Velsen - De Lenteborrel van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken is inmiddels een ware tra-
ditie. Maandag 21 maart wa-
ren veel bestuurders van ver-
enigingen en stichtingen aan-
wezig in de Zoete Inval te 
Haarlemmerliede om met el-
kaar van gedachten te wisse-
len.

Daniëlle Braamhaar, directeur Be-
drijven van Rabobank Velsen en 
Omstreken, opende de bijeen-
komst en deelde de visie van Ra-
bobank hoe je samen meer be-
reikt dan alleen. Daarnaast in-
formeerde zij de gasten over het 
coöperatiefonds waarmee Rabo-
bank Velsen en Omstreken maat-
schappelijke activiteiten in de re-
gio stimuleert. Wethouder Robert 
te Beest van de gemeente Velsen 
uitte zijn lof over de vele vrijwilli-
gers die zich inzetten voor de sa-
menleving. 
Ledenraadslid van Rabobank Vel-
sen en Omstreken, Jacqueline 
Staats, die zelf ook zeer actief is in 
het verenigingsleven, leidde een 
netwerkspel waarbij verenigingen 
en stichtingen met elkaar in con-
tact werden gebracht. Zo konden 
de aanwezige bestuurders erva-
ringen en tips delen en contact-

gegevens uitwisselen. Gedurende 
de netwerksessie hield Jacqueline 
de vinger aan de pols. ‘De reacties 
waren zeer positief en er zijn nut-
tige contacten gelegd’, vertelt Jac-
queline. Zo is een derdewereld-
hulp-organisatie in contact ge-
komen met een shantykoor. De-
ze zal binnenkort tijdens het be-
nefietconcert van de organisatie 
optreden. ‘Netwerken is een mak-
kelijke manier om elkaar te infor-
meren en te adviseren zonder dat 
het kosten met zich meebrengt’, 
benadrukt Jacqueline Staats. Om 
juist in deze moeilijke tijden de 

verenigingen en stichtingen extra 
te steunen, verlootte Rabobank 
Velsen en Omstreken een waar-
decheque van 250 euro onder de 
aanwezigen. De gelukkige win-
naar is bridgeclub ‘De Santhaes’ 
uit Santpoort-Noord. De avond 
werd afgesloten onder genot van 
een drankje en een hapje. Is uw 
vereniging of stichting lid van Ra-
bobank Velsen en Omstreken en 
wilt u ook gebruik maken van een 
donatie uit het Coöperatiefonds? 
Kijk dan op www.rabobank.nl/
velsen voor de voorwaarden en 
download het aanvraagformulier.

Fietsseizoen begint
bij The Bike Guru
IJmuiden - Mensen fiet-
sen natuurlijk altijd, maar 
door het mooie weer krij-
gen steeds meer fietsers zin 
om er op uit te trekken. En 
dat hebben de medewerkers 
van The Bike Guru gemerkt.

Veel mensen boden hun twee-
wieler voor reparatie aan. En 
omdat het team het motto: ‘’s 
Morgens gebracht, ’s middags 
klaar’ wel waar wilden maken, 
betekende dat overwerken. 

Maar de medewerkers staan 
graag klaar voor de klanten 
met goede service.
Bij The Bike Guru zijn fietsen 
verkrijgbaar, scooters en mo-
torscooters, maar ook allerlei 
accessoires. Zoals kinderzitjes, 
regenpakken en fietstassen. 
Dit staat allemaal mooi over-
zichtelijk in het eigen magazi-
ne, dat sinds vorige week uit is. 
Er waren wel folders van de 
verschillende merken, maar 
niet alles wat daar in stond, 

was verkrijgbaar. Dit mooie ei-
gen magazine van The Bike 
Guru staat vol met informatie. 
Alles wat er in staat, is op voor-
raad in de zaak aanwezig. Ach-
ter in het blad staat een leu-
ke prijsvraag, waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn. Het nieu-
we magazine ligt op diverse 
punten ter inzage, maar is ook 
gratis bij The Bike Guru af te 
halen. Kwaliteit en persoonlij-
ke service, dat is waar het team 
naar streeft. Ook kan men ge-
bruik maken van de ophaalser-
vice. Het actuele aanbod van 
nieuwe en gebruikte tweewie-
lers staat op www.bikeguru.nl. 
Sinds kort heeft de etalage van 
de zaak veel bekijks. Daar was 
een fiets te zien en een bordje 
met het opschrift: ‘Levenslang 
fietsplezier begint hier’. Om dit 
te onderstrepen, zette eigenaar 
Robert Egthuijsen er een plas-
tic skelet naast. 
Veel voorbijgangers stapten de 
zaak binnen om te vertellen dat 
zij hier van schrokken, of dat ze 
het juist een goede grap vin-
den. The Bike Guru: loop er 
rustig eens binnen voor een 
vrijblijvend advies. En neem 
dan meteen dat mooie maga-
zine mee.

Piet neemt na 40 jaar 
afscheid van Rabobank
Regio - Deze week nam Ra-
bobank Velsen en omstreken 
op ludieke wijze afscheid van 
trouwe werknemer Piet Alse-
ma uit Spaarndam. De laat-
ste jaren verzorgde Piet onder 
meer de interne post van de 
bank. Met zijn auto bracht hij 
de post naar de filialen in Vel-
sen en Spaarndam. Zijn colle-
ga’s vonden het daarom een 
goed idee om op elke locatie 
op andere feestelijke wijze af-
scheid te nemen van Piet. Dat 
kwam voor hem als een enor-
me verrassing. Woensdagmid-
dag was in het filiaal in Sant-
poort-Noord bovendien een 
afscheidsreceptie. 
Piet begon op 1 juni 1971 bij 
de Raiffeisenbank op het Ca-
nopusplein in IJmuiden. Daar-
voor werkte hij bij de admini-
stratie van de IJmuider Cou-
rant. ,,Dat was ook leuk werk’’, 
vertelt hij. ,,In die tijd kwa-
men de bezorgers het abon-
nementsgeld wekelijks bij de 
lezers ophalen. Wij hadden te 
maken met ‘zwarte abonnees’ 
waar ik jacht op moest ma-
ken.’’ Toen een buurman kwam 
vragen of hij niets voelde voor 
een baan bij de Raiffeisenbank 
leek dat hem eerst maar een 
‘suf’ baantje. ,,Maar ik koos 
toen toch voor de zekerheid. 
En daar heb ik niet verkeerd 
aan gedaan, want ik heb het 
goed gedaan op de bank en 
veertig jaar lang heb ik er met 
plezier gewerkt. Nooit ging ik 
met tegenzin naar mijn werk.’’
Piet begon als eerste mede-
werker bij de Raiffeisenbank 
en schopte het zelfs tot hoofd 
administratie bij de Rabobank 
in Spaarndam. Hij heeft veel 
meegemaakt. De fusie van de 
Raiffeisenbank en de Rabo-
bank, de automatisering bin-
nen het bankwezen en de ver-
anderde tijden.
,,Pinautomaten waren er in 
die begintijd natuurlijk nog 
niet. En pas later werkten we 
met computerfiches en pons-
kaarten. Ik kan me nog goed 

herinneren dat we op de uit-
betalingsdag van Hoogovens 
maandelijks te maken hadden 
met enorme rijen klanten die 
geld kwamen opnemen. Ken-
nelijk konden ze geen dag lan-
ger wachten.’’ Piet kreeg ook 
te maken met bijzonder perso-
neelsbeleid. Zo mochten ge-
trouwde stellen destijds niet 
in hetzelfde bankgebouw wer-
ken. Piet en zijn vrouw Tineke 
kregen daar ook mee te ma-
ken. Toen Piet weg ging van de 
Dokweg mocht zijn vrouw daar 
wel werken.
,,De functie hoofd administra-
tie die ik vroeger had, wordt 
tegenwoordig uitgevoerd door 
onder meer registeraccoun-
tants,’’ vertelt Piet. ,,Hoewel ik 
ook de nodige boekhouddiplo-
ma’s heb gehaald, schiet mijn 
opleiding nu toch tekort. Het 
voorstel om mijn laatste werk-
jaren in de facilitaire dienst te 
gaan, kwam mij goed uit. Ik 
doe onder andere de postver-
werking, waarbij het inscan-
nen van interne post, zodat 
het digitaal bij de medewer-
kers belandt. Maar ook stond 
ik paraat bij alarmering van al-
le gebouwen, dus ook bij de 
plofkraken van pinautomaten 
waar de bank mee te maken 
kreeg.’’
Piet staat bij de medewerkers 
van de Rabobank bekend als 
een lekkerbek. ,,Ja, ik haal re-
gelmatig wat bij de slager of 
op de markt,’’ zegt hij. ,,Ik hou 
ook van koken, maar dan voor-
al de gewone pot.’’ Piet kijkt 
erg uit naar de vrije tijd die hij 
straks krijgt. ,,Ik ga allemaal 
leuke dingen doen,’’ zegt hij. 
,,Ik heb ook nog een verhui-
zing voor de boeg, maar daar-
naast ga ik lekker van mijn le-
ven genieten. En ook wel eens 
uitstapjes doen. Ik ben bijvoor-
beeld nog nooit in de Binnen-
hof geweest en ik wil een keer 
een dagje naar Texel. Met of 
zonder Stineke, want die werkt 
nog steeds bij de Rabobank.’’ 
(Karin Dekkers)
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Springcompetitie 
verreden bij HCV
Velsen-Zuid - Zondag 27 maart 
organiseerde manege Hippisch 
Centrum Velsen de springcom-
petitie. Vijftig ruiters en amazo-
nes hadden zich voor deze wed-
strijd ingeschreven. Onder het 
genot van een stralend voor-
jaarszonnetje ging de eerste ru-
briek met een hoogte tot 20 cm 
van start. Onder begeleiding van 
de ervaren en gediplomeerde in-
structrices van de manege wer-
den de jongste ruiters wegwijs 
gemaakt in hun eerste spring-
concours. Daarna volgde de 20-
40 cm rubriek klassiek. In deze 
rubriek werd eerste Yvonne de 
Vries met het paard Iska. Britt de 
Waal mocht met de pony Uk de 
tweede prijs mee naar huis ne-
men. Chantal de Vries met Diva 
en Claudia Peil met Iska werden 
respectievelijk derde. Een knap-
pe vierde prijs ging naar Made-
lon van der Leden met Iska. 
Sidney Kruup mocht met de po-
ny Uk de vijfde prijs mee naar 

huis nemen en tenslotte werd 
Lilly van Breukelen met Diva zes-
de.
In de rubriek 20-40 cm op stijl 
werd Britt de Waal met Uk knap 
eerste. Gevolgd door Tessa Cli-
teur met Rodeo op de tweede 
plaats en Daphne Oudshoorn 
met Iska mocht het witte rozet in 
ontvangst nemen. Daarna volgde 
de rubrieken 40-60 cm & 60-80 
cm klassiek. Hier werd Julie Baas 
met Paddy knap eerste en Liset-
te Wijker met Toronto mocht de 
tweede prijs mee naar huis ne-
men. Tot slot de laatste rubriek 
van deze gezellige en sportieve 
dag. In de rubriek 40-60 cm en 
7 60-80 cm gelijk op tijd werd 
Hannah Hamers met Leo eer-
ste en Marika Lazet met Surprice 
werd fraai tweede.
Maandag 25 april (2e paasdag) 
wordt er bij Hippisch Centrum 
Velsen een Kür op Muziek en Pas 
de Deux wedstrijd. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Feest bestaat 15 jaar
Bluestrain to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 2 april 
vindt de vijftiende editie plaats 
van de Bluestrain to Thalia. Op 
verzoek van de vele fans pakt 
de legendarische bluesband 
John the Revelator dit jaar uit 
met een speciaal en extra lang 
concert. De band speelt als eer-
ste een set waarbij zij het nieuw 
uitgebrachte album ‘Underway’ 
live ten gehore brengen. Daar-
naast spelen zij een uitgebreide 
set met ‘classic songs from the 
sixties’. De band heeft daartoe 
een aantal prominente gasten 
uitgenodigd die de band ko-
men versterken: Alabama Horn 
saxofonist Bert Baars, The Mis-
sissippi Threesome op voca-
len en co-producer Hank ‘DG’ 
Suurling op bas en vocalen.
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door het power blues trio 
‘Blues Experience’. Deze band is 
in 1999 opgericht door de Re-
velator-leden Cor Dijkhuizen 
(drums) en Tom Huissen (bas 
en vocalen) en draait om su-
per-gitarist Henk Schippers uit 
IJmuiden. De band heeft op di-

verse festivals in Europa opge-
treden en maakt zich nu op voor 
een tournee door Australie, eind 
dit jaar. 
De entree bedraagt 15 euro, 
kaarten zijn verkrijgbaar bij Ho-
tel Augusta, Music Store en via 
www.thaliatheater.nl. Bluestrain 
to Thalia begint om 21.00 uur. 
De zaal gaat om 20.15 uur open. 

IJmuiden - 7 april houdt de 
Huurdersraad van Woningbe-
drijf Velsen weer haar jaarverga-
dering voor de huurders. De be-
langstelling voor een jaardverga-
dering is niet altijd even groot. 
Woningbedrijf Velsen begrijpt 
da, maar zij zegt: ,,Toch is het be-
langrijk om juist tijdens een jaar-
vergadering je stem te laten ho-
ren en eventueel een construc-
tief voorstel te lanceren, waar an-
dere medebewoners misschien 
hun woonplezier kunnen verbe-
teren.’’ Vandaar dat zij de huur-
ders uitnodigen voor de jaarlijk-
se vergadering op donderdag 7 
april. aanvang 19.30 uur in za-
lencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein. Er wordt niet 
alleen vergaderd. Na de pau-
ze met een hapje en een drank-
je zal omstreeks 20.45 uur Lau-
rens de Groot met een koffer vol 
verhalen langskomen. Hij vertelt 
korte verhalen,  sprookjes en le-
gendes, met humor, een knip-
oog, en een sprankelende ener-
gie. Om uiterlijk 22.00 uur wordt 
de feestelijke jaarvergadering af-
gesloten.

Jaarvergadering  
Woningbedrijf 
Velsen

Zonnebloem 
vaart uit vanaf 
Haarlem
Velsen - De Zonnebloem re-
gio IJmond gaat ook dit jaar 
twee keer een dag varen met 
het mps De Eureka I uit Deven-
ter. De deelnemers, woonachtig 
in Velsen, zijn hiervoor reeds be-
naderd. Op donderdag 24 maart 
wordt er gevaren met deelne-
mers uit IJmuiden en Velserduin 
Driehuis en op vrijdag 25 maart 
wordt er gevaren met deel-
nemers uit Velserbroek, Sant-
poort en Driehuis en Velserduin 
IJmuiden. Er is dit maal voor ge-
kozen om niet vanuit IJmuiden 
te vertrekken maar vanuit Haar-
lem. De aanlegplaats is De Con-
radkade. De Eureka I vaart van 
10.00 tot 16.00 uur. De Zonne-
bloem kan deze activiteiten al-
leen organiseren door hulp van 
de Zonnebloemvrijwilligers uit 
de afdelingen IJmuiden Oost, 
IJmuiden West, Santpoort/Drie-
huis en Velserbroek en door de 
medewerking van een huisarts, 
verpleegkundigen, enkele vrij-
willigers van het Rode Kruis Vel-
sen en vrijwilligers van OIG/IHD 
(voor rolstoelvervoer). De afde-
lingen Driehuis/Santpoort en 
IJmuiden Oost zijn nog op zoek 
naar een secretaris (bestuurs-
functie). Kijk voor meer info-
matie over de Zonnebloem en 
over de vacatures ook op: ht-
tp://ijmond.zonnebloem.nl of 
bel met Ciska Prijden, secreta-
ris van De Zonnebloem, regio 
IJmond, 0255 –520116 en 06–
12106231 of mail naar prijden@
zonnet.nl.

Laatste expositie
als stadsfotograaf
IJmuiden - Aan het eind van 
haar periode als Stadsfotograaf 
van Velsen exposeert Selma 
Schepel een deel van haar fo-
to’s in de Centrale Bibliotheek te 
IJmuiden. De foto’s zijn het af-
gelopen jaar gemaakt in alle uit-
hoeken van de gemeente, van 
het puntje van de pieren tot in 
Velserbroek, van Velsen-noord 
tot in de Kennemerduinen.
Het zijn afbeeldingen van loka-
le gebeurtenissen, van bekende 
en onbekende mensen, van op-
bouw en afbraak, en stads- en 
havengezichten, maar ook na-
tuuropnamen. Daarbij vallen de 
bijzondere lijsten op die Schepel 
maakte rond een aantal afdruk-

ken, en die het verhaal van de fo-
to meer invulling te geven. Zo is 
er een plaat van een dood hert, 
waaromheen Schepel een lijst 
heeft gemaakt met de, later ge-
vonden, botten van het dier. 
De foto’s van de Stadsfotograaf 
kunnen gratis overgenomen 
worden. Wie een foto zou wil-
len hebben, kan een e-mail stu-
ren naar stadsfotograafselma@
gmail.com, en krijgt dan de foto 
gemaild, om zelf af te laten druk-
ken en in te lijsten. 
Op dit moment is de wedstrijd 
voor de nieuwe Stadsfotograaf 
bezig, waar Schepel ook in de 
jury zit. De opvolger wordt in mei 
gekozen in RC de Ruimte. 

Meneer Klaassen, ik ben het 
helemaal met de heer ten 
Brink eens: het is ook scheef 
geregeld met de wet. De één 
wel belasting, de ander niet.
U heeft het over het onder-
houden van een paard. Ik ben 
van mening, als u het financi-
eel niet of maar moeilijk kunt 
betalen, u er niet aan begin-
nen moet. Erg kinderach-
tig om te zeggen vogels schij-
ten ook. 
Er zijn inderdaad mensen die 
last hebben van de uitwerpse-
len, van zowel hond als paard. 
Alleen hondeneigenaren doen 
er wat aan. Dat paarden-
poep snel wordt opgegeten is 
ook een fabel. Ik woon zelf in 
Spaarnwoude. Voor mijn huis 
loopt een fietspad waar zowel 
voetgangers als fietsers ge-

bruik van maken. Recht daar 
tegenover is een keurig on-
derhouden ruiterpad en toch 
gaan de paarden over het 
fietspad. Je moet hink-stap-
sprong doen om de paarden-
poep te ontwijken. En als je 
er wat van zegt, kijken ze je 
aan of je van een andere pla-
neet komt.
En dan uw suggestie, pak een 
schep en gooi het als mest in 
je tuin. Beetje de omgekeerde 
wereld, vindt u niet? Als u veel 
in Spaarnwoude rijdt, hoop 
ik dat u een van de weinigen 
bent die gebruik maakt van 
de ruiterpaden, zodat ook de 
voetgangers, fietsers en skee-
leraars strontvrij gebruik kun-
nen maken van de paden.

Naam bekend bij de redactie

Fietstoertochten van 
Toerclub Excelsior
Regio - Toerclub Excelsior is 
een fietsvereniging met ruim 
80 leden. Iedere zaterdag van 
maart  tot oktober organiseren 
ze een toertocht. Meestal een 
wat kortere tocht van 50km tot 
70km en soms een wat langere 
afstand van 100 tot 170km. Vrij-
blijvend meerijden is altijd mo-
gelijk. Je betaalt een kleine bij-
drage en kunt heerlijk meefiet-
sen. Voor april hebben we de 
volgende tochten aan te bie-
den:
Zaterdag 2 april is er zowel een 
50km als een 70km tocht. De 
50km rit gaat via Bloemendaal 
naar Hillegom en daarna terug 
naar Haarlem. De 70km loopt 
evenals de 50km een groot ge-
deelte door groen gekleurde 
lanen en gaat verder naar de 
Keukenhof / Langervelderslag 
en Zandvoort weer terug naar 
Haarlem. 
Zaterdag 9 april gaat de 50km 

tocht via Driehuis, Velsen-Zuid, 
Halfweg, Haarlemmerliede en 
Spaarndam. Dan nog even de 
Slaperdijk aandoen om terug 
naar Haarlem te toeren. 
Zaterdag 16 april zijn er de Len-
teroutes (verdere info op www.
toerclub-excelsior.nl) te fietsen.
Zaterdag 23 april is er een 
50km tocht richting Buitenhuis 
en Driehuis. Vanaf hier is het 
toeren door de lanen en parken 
van Bloemendaal / Aerdenhout 
en Bentveld en dan weer terug 
naar Haarlem. 
Zaterdag 30 april is er een rit 
van 50km richting Amster-
dam via Halfweg en vervolgens 
naar het Amsterdamse Bos en 
via Boesingheliede terug naar 
Haarlem. De vertrektijd voor de 
korte routes is 9:00 uur en voor 
de lange routes 8:00 uur. Raad-
pleeg www.toerclub-excelsior.
nl  voor extra info en het laat-
ste nieuws.
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Eerste licht
toernooi
bij PUIJ
IJmuiden - Bij Jeu de Boule ver-
eniging PUIJ in IJmuiden is een 
grote lichtmast geplaatst, zodat er 
ook s’ avonds gespeeld kan wor-
den. Om dit te vieren houden zij op 
Maandag 4 april om 19.30 uur hun 
eerste licht-toernooi. Deze avond 
is voor iedereen toegankelijk. Kom 
gerust even langs, het speelveld 
ligt tegenover speeltuin de Veili-
ge Haven aan de Heerenduinweg. 
Meer informatie: Bert Buitenhuis, 
telefoon 023–5393818.

IJmuiden - Zondag 3 april is de 
jaarlijkse bazaar van de Adel-
bertus parochie. De bazaar vindt 
plaats in de Abeel, Abelenstraat 1 
te IJmuiden van 11.15 tot ongeveer 
14.30 uur. Ook dit jaar is er weer 
teveel om op te noemen, een rom-
melmarkt, boekenkraam, koekjes-
kraam, bloemenkraam, visstand, 
kaartenkraam, sieraden en voor 
groot en klein een grabbelton. On-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee met plakje cake kan 
men een kansje wagen bij het rad 
van avontuur, waar prachtige prij-
zen te winnen zijn. Voor wie meer 
van een hartig hapje houdt, kan 
terecht voor  een portie bitterbal-
len of zelfgemaakte loempiaatjes 
eventueel met een glaasje fris, een 
glaasje wijn of een biertje. Graag 
tot zondag 3 april.

Bazaar in
de Abeel

Vierdaagse 
IJmuiden
IJmuiden - Het inschrijven voor 
de avondvierdaagse in IJmuiden, 
die gehouden zal worden van 6 
tot en met 9 juni, gaat beginnen 
vanaf 12 april. Iedereen kan weer 
meelopen met dit wandelfestijn. 
De start zal weer vanuit speel-
tuin De Veilige Haven aan de 
Heerenduinweg 6a zijn. Voor alle 
afstanden kan men starten tus-
sen 18.00 en 19.00 uur. Inschrijf-
geld bedraagt voor niet leden 4 
euro, leden van erkende wandel-
sportbonden krijgen op vertoon 
van hun lidmaatschapskaart 1 
euro reductie. Vanaf 22 mei gaat 
het bedrag omhoog met 1 euro. 
Dan bedraagt het inschrijfgeld 
5 euro voor niet leden en 4 eu-
ro voor leden, ook weer op ver-
toon van hun lidmaatschaps-
kaart. Men kan zich inschrijven 
bij: Speeltuin De Veilige Haven, 
tijdens de  openingsuren. Me-
vrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 
135 IJmuiden, telefoon 0255-
510085. Mevrouw Koster, Een-
hoornstraat 95 IJmuiden, tele-
foon 0255-530640 en mevrouw 
Vis, J.T. Cremerlaan 10 Sant-
poort, telefoon 023-5378563. 
Ook tijdens de start kan men 
zich nog inschrijven. De wacht-
tijd kan dan wat langer zijn.

Nieuwe polikliniek 
interne geneeskunde 
Velsen-Noord - De afdeling in-
terne geneeskunde van het Ken-
nemer Gasthuis heeft per april 
2011 een extra poliklinische lo-
catie. Deze nieuwe polikliniek is 
gesitueerd in het dialysecentrum 
aan de Wijkerstraatweg in Vel-
sen-Noord. 
Het dialysecentrum in Velsen-
Noord werd vorig jaar maart ge-
opend om dialysepatiënten uit 
de omgeving van Velsen beter 
te kunnen bedienen. Internist-
nefroloog Wim van Dorp: ,,Voor 
die patiënten is het prettig als ze, 
behalve voor dialyse, ook voor 
hun overige consulten in Velsen-
Noord terecht kunnen. Ook pa-

tiënten die een niertransplanta-
tie achter de rug hebben, heb-
ben hun controleafspraken het 
liefst zo dicht mogelijk bij huis. 
Maar we kunnen behalve nier-
patiënten ook andere patiënten 
uit de omgeving zien. Het is een 
volwaardige polikliniek interne 
geneeskunde.”
Met ingang van april is er twee 
ochtenden per week spreek-
uur in Velsen-Noord.,Er is op 
de nieuwe polikliniek nog geen 
wachttijd voor nieuwe patiënten.
Polikliniek interne geneeskun-
de, Wijkstraatweg 160 in Velsen-
Noord. Spreekuren: dinsdag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

DCIJ-nieuws
Fraai herstel Paul Smit
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de damclub 
zijn vaak wisselende-, zelfs ver-
rassende uitslagen te noteren. 
Soms rijgen spelers de overwin-
ningen aaneen om later weer 
een reeks nederlagen te lijden. 
Zeer wisselend is het optreden 
van Paul Smit (foto) en Harrie 
van der Vossen. Prachtige par-
tijen worden door beide spelers 
soms ontsierd door grove fou-
ten en blunders. Het waren de-
ze dammers die het tegen elkaar 
moesten opnemen. 
Van der Vossen en Smit wilden 
hun zelfvertrouwen opvijzelen 
door een overwinning.
Na een scherpe opening waarin 
de spelers alles uit de kast haal-
den was het Van der Vossen die 
plotseling mistastte. Met een 
niet al te moeilijke combinatie 
kon Smit de partij in zijn voordeel 
beslissen. Het toptreffen van de 
avond was de partij tussen Jes-
se Bos en Cees Pippel. Met een 

prachtige manoeuvre drong Bos 
door tot aan de damlijn. Ten 
koste van een schijf verdween 
de dam. Met een schijf minder 
maar met de nodige compensa-
tie slaagde Pippel er alsnog in de 
punten te delen. Berrie Bottelier 
en Rick Hartman maakten er in 
hun onderlinge treffen, een echt 
damgevecht van. Bottelier kon in 
het middenspel een winnende 
combinatie uitvoeren maar mis-
te jammerlijk. Het duel eindigde 
in remise.
In de partijen: Piet Kok - Dana 
van der Wiele, Jan Apeldoorn – 
Jurrien Fischer, Willem Winter 
– Vince van der Wiele en Koop 
de Vries – Stella van Buuren was 
het in alle gevallen de jeugd die 
het onderspit moest delven. Met 
uitzondering van Dana van der 
Wiele, die het Kok nog danig las-
tig maakte, waren het korte par-
tijen. De routine gaf tegenover 
het jeugdige enthousiasme dit 
maal de doorslag.

IJmuiden – Tygo was niet ge-
pland. Chantal en Dennis had-
den in hun achterhoofd dat ze 
misschien, ooit, later nog wel 
een derde wilden. Maar toen 
deze zwangerschap zich aan-
diende, vonden ze het toch 
wel weer heel bijzonder. Chan-
tal had een goede zwanger-
schap, tot de achtste maand. 
Begin december kreeg ze een 
bloeding en samen met Den-
nis ging ze naar het Beverwijk-
se Rode Kruis Ziekenhuis. Na 
vier dagen bedrust mocht ze 
weer naar huis. Na een week 
kreeg ze weer een bloeding, 
vele malen erger dan de eer-
ste. In paniek gingen Chantal 
en Dennis weer naar het zie-
kenhuis. Een echo liet zien, dat 
er twee grote bloeduitstortin-
gen aan de linkerkant van de 
placenta zaten. Op 30 decem-
ber vertelde de gynaecoloog, 
dat hij de volgende dag de be-
valling wilde inleiden. Op ou-
dejaarsdag, of Chantal het 
daar mee eens was. Chantal 
wilde het beste voor de baby. 
De volgende dag kwam er een 
andere arts die vertelde, dat ze 

Aangenaam

Geboren: Tygo Sluimer
Zoon van: Chantal en Dennis 
Sluimer
Broer van: Sven (4) en Jesper 
(2)
Geboren op: 7 januari 2011 0m 
12.57 uur
Geboortegewicht: 2925 gram

naar huis mocht. Met de ba-
by was alles goed, hij wilde 
liever wachten tot de beval-
ling spontaan op gang kwam. 
Thuis moest Chantal het rus-
tig aan doen, voor zo ver dat 
ging met twee kleine kinderen. 
Ze durfde niet ver van huis te 
gaan, bang dat er onderweg 
iets zou gebeuren. Gelukkig 
kreeg ze veel hulp van familie, 
vrienden en buren. In de nacht 
van 6 op 7 januari braken de 
vliezen. Om 5.00 uur werd 
Chantal onrustig, ze maak-
te zich zorgen om de baby. Ze 
mocht naar het ziekenhuis ko-
men, om een hartfilmpje te la-
ten maken. Dat liet zien dat het 
goed met de baby was. Den-
nis ging terug naar huis om 
opvang voor Sven en Jesper 
te regelen, om 11.00 uur was 
hij terug in het ziekenhuis. Om 
12.00 uur kwam de gynaeco-
loog langs en die wilde Chan-
tal weer naar huis sturen, er 
was geen weeënactiviteit. 
Dennis wilde dat risico niet 
nemen. De vorige twee beval-
lingen waren heel snel gegaan 
en hij was bang, dat hij straks 
met een bevallende Chantal 
in de Velsertunnel zou rijden. 
Om 12.45 uur kreeg Chan-
tal een overweldigende wee, 
door de heftigheid viel ze uit 
bed. Op de bel werd niet ge-
reageerd, het was lunchpau-
ze. Dennis liep de gang op en 
riep om hulp. De verpleegkun-
digen kwamen aangesneld, 
vier paar handen tilden Chan-
tal weer op bed. Een verpleeg-
kundige zei: ,,Volgens mij zit 
de baby al in je pyjamabroek.’’ 
Met een grote boog belandde 
Tygo op de buik van zijn moe-
der. Alles was goed met hem, 
hij had geen nadelige gevol-
gen aan deze toch wat vreem-
de geboorte overgehouden. 
En nu gaat het thuis prima. Ty-
go is vrolijk en rustig, hij komt 
nog om de vier uur voor zijn 
voeding. Zijn grote broers zijn 
heel trots op hem. Ze vechten 
er zowat om om Tygo de fles 
te mogen geven. (Carla Zwart)

Déjà vu voor mini’s
van VV IJmuiden
Regio - Nog geen drie weken ge-
leden troffen de teams van DSOV 
en VV IJmuiden elkaar op Sport-
park Schoonenberg. Het sterke en 
ietwat uit de kluiten gewassen ‘mi-
ni’ team ging toen met een ruime 
zege (1-13) naar huis. Afgelopen 
zaterdag was de return voor de 
competitie bij DSOV in Vijfhuizen. 
Niet alleen bleek de tegenstander 
een F-team te zijn maar voelde het 
verloop van de wedstrijd vooral 
aan als een waar déjà vu.
IJmuiden keeper Jos ‘The Boss’  
Bomas stond ook dit keer onder de 
lat. Wel had Bomas van te voren 
met rode viltstift kruizen op zijn 
hele lichaam gezet. Dit om de te-
genstander te laten weten waar hij 
absoluut niet geraakt wilde wor-
den door de bal. Helaas kon de-
ze actie alsmede het meedogenlo-
ze keepwerk van Bomas niet voor-
komen dat het al snel 2-0 stond. 

Verdediger Bo van het Hof voor-
kwam een derde goal maar la-
ter viel deze vanuit de rebound op 
keeper Bomas dan toch. Levi Kie-
wiet ging hierop direct in de aan-
val maar zag zijn poging tot sco-
ren geblokt door de verdediging 
van DSOV. Ten tijde van rust had-
den de mini’s van IJmuiden er al 
8 tegen gekregen. IJmuiden spe-
ler Fabrizio de Haas nam de taak 
van ‘peptalker’ op zich; ,,kom op 
jongens, we gaan heus nog wel 
winnen!”, brulde hij naar zijn team. 
Met de woorden van De Haas 
goed in zijn oren geknoopt ging 
Kiewiet op weg naar het net van 
DSOV en trof doel. Met een mooie 
lob redde Kiewiet de eer van zijn 
team. De wedstrijd werd uiteinde-
lijk met 13-1 door DSOV gewon-
nen maar als echte mannen droe-
gen de mini’s van IJmuiden deze 
nederlaag.
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Eerste stadslezing Velsen
Nederlanders zijn ontevreden over 
de samenleving, blijkt uit onder-
zoek. Waar komt dat ongenoe-
gen toch vandaan? Op donderdag 
7 april 2011 houdt Prof. Dr. Evelien 
Tonkens om 19.30 uur in de burger-
zaal van het stadhuis van Velsen te 
IJmuiden de eerste stadslezing over 
dit onderwerp. De titel is ‘De onbe-
holpen samenleving’. Iedereen is 
welkom. 

De angst dat de samenleving uiteenvalt 
doordat mensen niet genoeg om elkaar 
geven of niet genoeg voor elkaar doen, 
is van alle eeuwen. Toch gebeurt het 
niet. Burgers zorgen toch voor elkaar 
en voor de samenleving.

Evelien Tonkens gaat op dit onderwerp 
in. Zij is sinds 2005 bijzonder hoogle-
raar Actief Burgerschap bij de afdeling 

Sociologie en Antropologie van de Uni-
versiteit van Amsterdam. Zij studeerde 
politiek-sociaal-culturele wetenschap-
pen aan de Universiteit van Amsterdam.

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen gaat jaarlijks één of 
meer stadslezingen organiseren. Ze zijn 
bedoeld als spiegel en om nieuwe in-
zichten te bieden aan burgers en poli-
tici. Na elke lezing is er ruimte om vra-
gen te stellen. Iedereen is welkom; wel 
is aanmelding gewenst. 

De burgerzaal is open vanaf 19.00 uur, 
ingang Plein 1945. Toegang is gratis. 
Aanmelding op volgorde van binnen-
komst met naam, adres, telefoonnum-
mer en e-mailadres vóór uiterlijk 4 april 
2011 via communicatie@velsen.nl. Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar.

Compost gratis af te halen
bij wijkpost Santpoort-Zuid
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2011 
kan er gratis compost worden afge-
haald bij Wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-
Zuid. Vergeet niet om zelf uw schep, 
zakken of kruiwagens mee te nemen.

Dit jaar organiseert de Huisvuilcentra-
le (HVC) voor de zesde keer een com-

postactie voor alle  gemeenten die bij 
HVC zijn aangesloten. Zij leveren gra-
tis compost, het eindproduct van het ge-
scheiden groenafval. Daar kunt u als in-
woner van de gemeente van profiteren.

U bent van harte welkom op vrijdag 8 
april tussen 08.00 en 16.00 uur en zater-
dag 9 april tussen 08.00 en 14.00 uur.

KNRM draagt nog minstens 
25 jaar predikaat ‘Koninklijk’
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) mag zich op-
nieuw voor een periode van 25 jaar 
‘Koninklijk’ noemen. Namens Hare 
Majesteit de Koningin reikte burge-
meester Franc Weerwind het predi-
caat uit. 

De directeur van de KNRM, de heer 
Boogaard, en de heer Brandhof, lid van 
de Raad van Toezicht, bekrachtigden 
de toekenning op 23 maart 2011 door 

de Bepalingen te ondertekenen. Burge-
meester Weerwind en de heer Boogaard  
hesen daarna de vlaggen van de  
gemeente en de KNRM.

Een organisatie of instelling die het pre-
dicaat ‘koninklijk’ voert, krijgt die eretitel 
voor een periode van 25 jaar. Elke kwart 
eeuw moet de voortzetting daarvan op-
nieuw worden aangevraagd en goedge-
keurd. De KNRM is nu dus weer voor 25 
jaar ‘koninklijk’. (foto: KNRM)

College brengt werkbezoek 
aan Noord-Hollands Archief
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op dinsdag 22 maart 2011 
een werkbezoek aan het Noord-Hol-
lands Archief in Haarlem gebracht. Het 
college kreeg uitleg over de Velsense 
archieven en collecties en werden door 
de directeur Lieuwe Zoodsma langs bij-

zondere archiefstukken geleid. Speciaal 
voor die gelegenheid waren de stukken 
uit 1752 van de Harddraverijvereniging 
Santpoort daarvoor uitgestald. Het col-
lege heeft de middag als buitengewoon 
interessant ervaren. (foto: gemeente 
Velsen)

Maatregelen na incidenten
Verbodsborden opgehangen in 
uitgaansgebied Kennemerlaan

Maandag 28 maart 2011 heeft bur-
gemeester Weerwind het eerste  
verbodsbord in het uitgaansgebied 
aan de Kennemerlaan opgehangen. 
Deze borden moeten bezoekers extra  
attent maken op zaken die in de 
openbare ruimte verboden zijn.

Deze borden zijn er gekomen na over-
leg tussen burgemeester Franc Weer-
wind, politie en een groep horecaonder-
nemers. In de omgeving van de Kenne-
merlaan komen er acht te staan. Vorig 
jaar hebben de gemeente, politie en ho-
recaondernemers overleg gehad na en-
kele incidenten in de omgeving van de 
Kennemerlaan. Een van de maatrege-
len uit dit overleg was het plaatsen van 
verbodsborden. Er staat duidelijk op wat 
niet mag, zoals wapenbezit, wildplassen, 
alcohol op straat, vernieling, vechten 
e.d.. Bijzonder is dat op de borden ook 
de hoogte van de boete vermeld wordt 
bij  een proces verbaal. (foto: gemeen-
te Velsen)
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‘De 30 van Zandvoort’
Zaterdag 26 maart vond voor de eerste keer het wandelevenement ‘De 30 van Zandvoort’ 
plaats. Een uiterst wisselend en uitdagend parcours van 30 kilometer dat loopt van 
Zandvoort via IJmuiden, Driehuis, Santpoort, Bloemendaal weer terug naar Zandvoort.  
Ruim 3000 wandelaars gingen over het IJmuiderstrand; daar werden ze feestelijk 
ontvangen in Strandpaviljoen Beach Inn door shantykoor Grace Darling. Dit wandel-
evenement zal jaarlijks worden georganiseerd door Le Champion. (foto: gemeente Velsen)

Constructieve Wmo-bijeenkomst
Welzijn Nieuwe Stijl van start
Acht nieuwe landelijke bakens voor 
Welzijn Nieuwe Stijl en aanstaande be-
zuinigingen op het welzijnswerk – be-
langrijke aanleidingen voor het veld en 
de gemeente om bij elkaar te komen.

Tientallen vertegenwoordigers van wel-
zijnsorganisaties in de gemeente Velsen 
waren aanwezig op donderdag 24 maart in 
het Polderhuis om met elkaar na te den-
ken over de toekomst van hun werkgebied. 
Beroepskrachten, vrijwilligers, gemeen-
teraadsleden, en vertegenwoordigers van 
de Wmo-Raad, de wijkplatforms en oude-
renbonden spraken constructief over de 
rol van het welzijnswerk, hoe zij de kwa-
liteit van het werk een stapje hoger zou-
den kunnen brengen in de wetenschap dat 

er moet worden bezuinigd. De landelijke 
overheid heeft acht bakens geformuleerd 
voor Welzijn Nieuwe Stijl. Die gaan over de 
doelen, resultaten en uitgangspunten, en 
over de manier waarop dat moet worden 
georganiseerd. Onder leiding van een on-
afhankelijke voorzitter gingen de aanwe-
zigen in groepjes uiteen om over die ba-
kens te spreken; tweemaal rapporteerden 
zij plenair.

De volgende bijeenkomst is op 21 april. 
Dan komen – rekening houdend met de 
inbreng van 24 maart – mogelijke bezui-
nigingen aan de orde met behoud van de 
gewenste kwaliteit. De bijeenkomsten wor-
den georganiseerd onder regie van de ge-
meente Velsen.

Trouwzaal vernieuwd
Woensdag 23 maart 2011 heeft bur-
gemeester Weerwind de vernieuwde 
trouwzaal in het stadhuis van Velsen 
geopend. Dit deed hij samen met de 
projectleidster Edith Freriks. 

De trouwzaal is voorzien van een nieuw 
tapijt, nieuwe gordijnen en nieuwe lam-
pen. Achter het spreekgestoelte hangt 

een groenblauw paneel; een kleur die ook 
in het tapijt zit. Het paneel oogt rustiger 
en komt de fotografie ten goede – heel 
belangrijk op de trouwdag!
 
Meer informatie over de mogelijkheden 
om in Velsen te trouwen staan op www.
velsen.nl onder de zoekterm ‘trouwen in 
Velsen’. (foto: Reinder Weidijk)
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond 

van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag 

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de 

verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klanten-

service bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

bij het Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.Neem bij uw 

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 

e-mail: info@velsen.nl

 

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000226 Velserenderlaan 2 Santpoort-Zuid 
 melding brandveilig gebruik Ruïne van 

Brederode (21/03/2011)
w11.000225 Laaglandersluisweg ong. Velsen-Zuid 
 het legaliseren en uitbreiden van de 

huidige recreatieve activiteiten 
(21/03/2011)

w11.000224 Perenboompad 3 IJmuiden 
 het realiseren van een dakterras 

(21/03/2011)
w11.000223 Valeriuslaan 56 Driehuis 
 het kappen van een boom (21/03/2011)
w11.000228 Hartkamp 2 Velserbroek 
 het plaatsen van 2 dakkapellen voor- en 

achtergevel (23/03/2011)
w11.000231 Zeeweg 210 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(24/03/2011)
w11.000230 Grote Buitendijk 84 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakopbouw op de 

garage (24/03/2011)
w11.000229 Santpoortse Dreef 130 Santpoort-Noord 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (24/03/2011)

w11.000235 L. Zocherplantsoen 79 Velserbroek 
 het plaatsen van een erfafscheiding 

d.m.v. een groenhaag (25/03/2011)

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 
21 maart tot en met 25 maart 2011 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden voorgelegd aan 
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w11.000234 Trompstraat 169 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak (25/03/2011)
w11.000233 Genieweg 1 Velsen-Zuid 
 het bouwen van 3 hotelkamers 

(25/03/2011)
w11.000232 Dobbiuslaan 4 Santpoort-Noord 
 het vergroten van een woning met een 

erker (25/03/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond 
van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

W11.000126 Oostbroekerweg 17 Velsen-Zuid
 het plaatsen van een infodisplay 

(07/02/2011)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij de onderstaande 

besluiten gedurende 6 weken na de dag van 
verzending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

i10.007888 Sluisplein 27 IJmuiden 
 het oprichten van een bijgebouw 

(18/03/2011)

i10.008715 Planetenweg 338 IJmuiden 
 het bebouwen van het binnenterrein 

t.b.v. buurtcentrum / kinderdagverblijf 
(24/03/2011)

w11.000048 Industriestraat 48 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(24/03/2011)
w11.000072 Beekvlietstraat 8 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel voorgevel  

(23/3/2011)

w11.000104 Schiplaan 41 IJmuiden 
 het veranderen van de voorgevel van een 

woning (22/03/2011)
w11.000111 Kerkweg 119 Santpoort-Noord 
 het kappen van 2 bomen (23/03/2011)
w11.000113 Esdoornstraat 9 t/m 45, IJmuiden 
 realiseren van een dakraam van 

19 woningen  (24/03/2011)
w11.000114 Kruidbergerweg 6, Santpoort-Noord 
 het kappen van een cederboom 

(24/03/2011)
w11.000123 Halkade 44 en 48 IJmuiden 
 het wijzigen van de voorgevel van een 

bedrijfsgebouw (23/03/2011)
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 1 april: Kip-
pensoep, nasi goreng met saté, 
ananas met slagroom. Woensdag 
6 april: kerriesoep, tuinboontjes 
met hamlapje en kwarkgerecht 
toe. Vrijdag 8 april: tomatensoep, 
worteltjes/doperwten met ge-
bakken vis, dubbelvla toe. 2 Da-
gen van te voren opgeven. Kos-
ten 6 euro.
Nordic Walking training, start 
maandag 4 april vanuit Wijk-
steunpunt Zeewijk. Van 10.00 tot 
11.00 uur voor beginners, en van 
14.00 tot 15.00 uur voor gevor-
derden. 
Paaskien, woensdag 13 april. 
Kaartverkoop start maandag 4 
april.
Paasbrunch, maandag 25 april 

vanaf 11.00 uur. Aansluitend een 
optreden van Jan Zwanenburg. 
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. 
Kosten 2,-incl. koffi e/thee. 
Legpuzzel ruilbeurs, eerste 
woensdagmiddag van de oneven 
maanden.
Wii 2 op maandag van 16.00-
17.00 uur en woensdag- en don-
derdagmiddag vanaf 15.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op al-
le middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdagmid-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

dag van 14.30 tot ca. 16.00 uur.
Internetsoos elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 1 april: kip-
pensoep, gepocheerde zalm, 
aardappelen, groenten en bava-
rois met slagroom. Aanmelden 
maandag tussen 11.00-12.00 uur. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Lezing Eline Rosenhart, vrijdag 
8 april over haar roman ‘In liefde 
verbonden’. Aanvang 15.30 uur.
Muzikaal optreden zondagin-
loop van 11.30 tot ca. 12.30 uur. 
Toegang gratis.
Optreden Ronnie Tober & 
Friends, dinsdag 5 april om 
14.30 uur.
Paas kienavond, vrijdag 15 
april. Aanvang 19.30 uur.
Paas-in, maandag 25 april. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang 8,-. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar het het 

buffet.
Nieuwe expositie tot en met 3 
april exposeren leden van schil-
dervereniging Velserhooft. Expo-
sitie is dagelijks te bekijken ge-
durende de openingstijden.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 

10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.
5-Daagse reis naar Vianden, 
Luxemburg. Van 16 tot en met 
20 mei. Kosten 310,- p.p., toe-
slag 1-pers. kamer 50,-. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Aan-
melden via Lydia v/d Tuin, 023-
5381221 of Fred Bruinooge, 023-
5372347.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Expositie Nettie Uijtendaal tot 
29 april.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Bingomiddag, donderdag 14 
april om 13.30 uur. Toegang 1,50.   
Kaarten te bestellen via: 023-
5378908/023-5396962.

Cursus jonge vogels voeren in Vogelhospitaal
Regio - Het Vogelhospitaal 
Haarlem aan de Kweektuinstraat 
1, komt in het voorjaar altijd han-
den tekort bij het opvangen van 
jonge vogels. Elk voorjaar van-
gen ze tientallen kleine mezen, 
merels, kauwtjes, eksters, duif-
jes, zwaluwen, eendjes en an-
dere soorten op. Het voeren van 

deze jonge vogels is intensief 
maar zeer lonend werk, het hos-
pitaal draait op volle toeren in 
ploegendiensten. 
Dit voorjaar organiseert het hos-
pitaal een cursus om mensen de 
kunst van het voeren bij te bren-
gen in de hoop dat deze men-
sen op gezette tijden willen hel-

pen met de verzorging van de 
vogel-weesjes. Iedereen die het 
leuk vindt met dieren te werken 
is welkom. De training wordt ge-
geven op een viertal middagen 
eind april in het Vogelhospitaal 
aan de Kweektuinstraat 1, door 
een kundige vrijwilligster van het 
Hospitaal. 

De data zijn: dinsdagmiddag 
26 april 14.00 uur, woensdag-
middag 27 april 14.00 uur, dins-
dagmiddag 3 mei 14.00 uur en 
woensdagmiddag 4 mei 14.00 
uur. Aanmeldingen telefonisch 
op woensdagmiddag via 023-
5255302. (foto: Marjolein Ver-
dam)




