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Horecaondernemers slaan handen ineen

IJmuiden - De horecaonder-
nemers op de Kennemerlaan 
slaan de handen ineen om 
van Koniginnedag 2010 een 
grandioos feest te maken. 

Tussen 12.00 en circa 20.00 
uur klinkt op vier verschillen-
de plaatsen (live)muziek. Overal 
komen terrassen met buitenbars 
en vis- en patatkramen. Op het 
Kennemerplein staat een kermis 
en ter hoogte van Eetcafé Toede-
loe komt een kinderparadijs. ‘s 
Avonds gaat het feest in de ca-

fé’s verder.
Het is voor het eerst dat de ‘nat-
te’ horeca op de Kennemerlaan 
zo intensief samenwerkt. Ca-
fé ‘t Centrum, Café Cheers, Sea-
sons Café, Café IJmuiden, Eetca-
fé Toedeloe, Café de Brug, Rico’s 
en Eetcafé Dinges dragen alle-
maal een steentje bij om het ge-
zelligste oranjefeest van IJmui-
den te organiseren. In de straat 
treedt een keur van (lokale) ar-
tiesten en bands op, waaron-
der Stijl Achterover, Jill, Stou-
ten Verhage & Co. Het volledi-

ge programma wordt gepubli-
ceerd in de Jutter van donder-
dag 29 april.
Volgens Sidney van Leeuwen, 
één van de initiatiefnemers van 
de samenwerking, is het de be-
doeling om in de toekomst vaker 
samen op te trekken. ,,Wij wil-
len ons veel meer als straat pro-
fileren’’, aldus Van Leeuwen. ,,We 
willen een stichting oprichten 
en zijn bezig om de Feestweek 
IJmuiden, inclusief de Korte-
baandraverij, naar de Kennemer-
laan te halen.’’ (Friso Huizinga)

 Telstar opgelucht na uitspraak licentiecommissie

Week van de waarheid
Velsen-Zuid - Nog acht dagen 
en dan weten de fans van Tel-
star waar ze aan toe zijn. Wordt 
het de Jupiler League of degra-
deren de Witte Leeuwen naar 
de Topklasse, met daarin de 
beste teams uit de zaterdag- 
en zondaghoofdklasse?

Vorige week vrijdag kwam Tel-
star voor ruim 2400 toeschou-
wers goed weg tegen BV Veen-
dam: 2-2. Morgen kan de ploeg 
uit Velsen-Zuid lijfsbehoud vei-
ligstellen door te winnen van FC 
Oss. Telstar heeft evenveel pun-
ten als de tegenstander uit Bra-
bant, maar de Witte Leeuwen 

hebben een beter doelsaldo 
(-19 tegen -33). Telstar wordt mor-
genavond in Oss gesteund door 
honderden supporters en busines-
sclubleden. De aftrap is om 20.00 
uur.  Op vrijdag 23 april staat de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
op het programma. Dan komt FC 
Eindhoven op bezoek in Velsen-
Zuid. FC Eindhoven, dat zich voor-
bereidt op de nacompetitie,  staat 
onder leiding van oud-Telstar-trai-
ner Jan Poortvliet. Als Telstar pun-
ten laat liggen tegen FC Oss, dan 
moet de ploeg winnen van FC 
Eindhoven om het lot in eigen 
hand te houden.
Afgelopen maandag werd een 

andere belangrijke horde geno-
men in strijd tegen degradatie. De 
KNVB en Telstar hadden een ge-
schil over het jaarverslag 2008-
2009, maar dat werd door een  uit-
spraak van de beroepscommissie 
teniet gedaan. De straf van drie 
punten in mindering is daarmee 
definitief van de baan. 
,,Dat was natuurlijk een enorme 
opluchting’’, aldus commercieel 
directeur Steef Hammerstein. ,,De 
KNVB had de sanctie zomaar kun-
nen opleggen en dan ben je verder 
van huis. We hebben het nog net 
niet gevierd als een overwinning, 
maar het scheelde niet veel.’’ (Friso 
Huizinga, foto: Pieter Hoogeveen)

Koninginnedag groots 
gevierd in Kennemerlaan
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Speciale ‘Houtdag’  
bij GroenRijk!
Zaterdag 17 april presenteert 
GroenRijk  Santpoort het gehele
houtprogramma samen met de
experts van Hillhout en Elephant
tuinhout. Speciale kortings-
aanbiedingen op deze zaterdag
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Bent u lid van Rabobank 
Velsen en Omstreken?

Meld u nu aan voor de 
afdelingsvergaderingen.

Ga naar www.rabobank.nl/velsen
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Velsen-Noord.
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donderdag in Velserbroek, 
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VI-hoofdredacteur te gast in Velsen

Johan Derksen gaat los 
in het hol van de leeuw
Velsen-Zuid - Johan Derksen 
uitnodigen op een bijeenkomst 
waar voornamelijk sponsors 
van Telstar aanwezig zijn, dat 
getuigt van lef. Henk Brandjes, 
directeur van Zebra Uitzendbu-
reau en organisator van de on-
dernemersbijeenkomst ‘Speel 
nooit een uitwedstrijd’, durfde 
het wel aan. Het zorgde voor 
een pittige confrontatie tussen 
de hoofdredacteur van Voet-
bal International en de aanwe-
zige ondernemers in het TATA 
Steel Stadion. In het hol van de 
leeuw dus. 

Net als vorig jaar had Brand-
jes een aantal bijzondere spre-
kers uitgenodigd. Na een kort ver-
haal over de stijgende lijn die Ze-
bra Uitzendbureau sinds de zo-
mer van 2009 heeft ingezet (,,Het 
ziet er voor dit jaar supergoed uit’’, 
aldus Brandjes) vertelde Bert Zijl 
hoe zijn bedrijf BK Ingenieurs de 
kredietcrisis heeft overleefd. ,,Wij 
hebben meer aandacht besteed 
aan onze huidige opdrachtgevers, 
zijn een strategische samenwer-
king aangegaan met tien andere 
ingenieursbureaus en hebben een 
aantal slecht presterende colle-
ga-bedrijven overgenomen’’, aldus 
Zijl, die onthulde dat deze maatre-
gelen hem 10 procent meer omzet 
hebben opgeleverd. Daarmee be-
vestigde hij het gelijk van Brand-
jes tijdens de vorige bijeenkomst 
van Zebra Uitzendbureau, toen hij 
en de andere sprekers verkondig-
den dat de aanval de beste verde-
diging is.
Na Bert Zijl was het de beurt aan 
Toon Gerbrands, voormalig topvol-
leybalcoach en op dit moment al-
gemeen directeur van AZ Alkmaar. 
Hij noemde de drie factoren die in 
zijn ogen nodig zijn om een goed 
resultaat te behalen: visie, actie en 
passie. ,,De meeste sporters heb-
ben maar twee van de drie facto-
ren. Kijk naar Cruyff, die had alleen 
visie en passie. Of Wouters, die ac-
tie met passie combineerde.’’ In de 
sport is de vertrouwensband tus-
sen coach en speler cruciaal, stel-
de Gerbrands. ,,Wees altijd eerlijk 
naar je spelers. Je hoeft niet alles 
te zeggen, maar je moet wel eer-
lijk antwoord geven op een vraag.’’ 

Even later moest de AZ-directeur 
zelf met de billen bloot toen hem 
gevraagd werd naar zijn visie op 
de samenwerking tussen Telstar 
en de club uit Alkmaar. ,,Wij wil-
len reserves van AZ ervaring laten 
opdoen bij Telstar. Als in vijf jaar 
tijd vier spelers een halve of een 
hele stap maken, dan zijn wij te-
vreden. En de mogelijke degrada-
tie naar de Topklasse? Dat zien wij 
wel als een bedreiging ja.’’
Johan Derksen werd door gast-
vrouw Mieke de Jong geïntrodu-
ceerd als voormalig topvoetballer, 
maar dat werd door de hoofdre-
dacteur van Voetbal International 
afgedaan als ‘onzin’. ,,Ik heb twaalf 
jaar gevoetbald en al die tijd te-
gen Telstar gespeeld. Zo goed 
was ik dus niet.’’ Daarmee was de 
toon gezet. ,,Minder dan 5 procent 
van Nederland is geïnteresseerd 
in de Jupiler League. Gelijk heb-
ben ze, want het is niet om aan te 
gluren. Een club als Telstar is to-
taal niet aantrekkelijk voor gro-
te sponsors. Investeerders kun-
nen hun geld beter aan het Le-
ger des Heils geven, dan komt het 
beter tot zijn recht.’’ Zijn uitspra-
ken leverde Derksen boze blikken 
op uit de zaal, met name van Steef 
Hammerstein, commercieel direc-
teur van Telstar. Hij liet zich daar-
door niet uit het veld slaan. ,,Als u 
mij inhuurt, dan krijgt u een eer-
lijk verhaal.’’ De financiële pro-
blemen bij de clubs in de Jupi-
ler League worden volgens Derk-
sen veroorzaakt door de eisen die 
de KNVB aan bvo’s stelt: achttien 
spelers op de loonlijst, een veilig 
stadion en dure lichtmasten. ,,Dat 
leidt tot oneerlijke concurrentie, 
want de amateurclubs in de Top-
klasse hoeven dat straks niet. Die 
clubs lachen bovendien om de be-
groting van elke willekeurige club 
in de Jupiler League. Wat de op-
lossing is? Terug naar het semi-
profvoetbal!’’ Het laatste woord 
was aan Henk Brandjes. ,,Telstar 
zal nooit een hoogvlieger wor-
den, maar een plek in de mid-
denmoot verdient deze prachtige 
club zeker.’’ Daarmee sloeg hij de 
spijker op de kop, want Telstar is 
toch maar mooi de club waar héél 
veel Velsenaren trots op zijn. (Friso 
Huizinga, foto: Jan Klinge)
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Veel belangstelling 
voor ‘Scout it Out’ 
IJmuiden - Scouting Nederland 
bestaat dit jaar 100 jaar. Onder 
de titel ‘Scout it Out’ hielden de 
scoutinggroepen van Velsen za-
terdag hun eigen feest, op het 
grasveld aan de Heerenduinweg. 
Wethouder Annette Baerveldt 
opende de dag en werd daarbij 
erelid.
Er waren stands met informa-
tie, waar de diverse groepen zich 
presenteerden. Ruim 140 jeugd-
leden volgden die dag een par-
cours op het grasveld. Zij bak-
ten brood, maakten een kamp-
vuur en roosterden daar marsh-
mallows, ze zongen kamplied-
jes, hesen de zeilen van een zeil-
boot, gingen op speurtocht en 
probeerden een tent op te zet-
ten met een blinddoek voor. Ook 
was er een poppenkast met een 
bord: ‘Scout bijt hond’. Daarin 
mochten de leden hun mening 
geven. Meike (14), Marieke (14) 
en Guusje (12) stonden er in en 
riepen: ,,Scouting is leuk, je leert 
er heel veel en je bent lekker be-
zig.’’ Ze somden enkele activitei-
ten op: lopen op kompas, kno-
pen, veel spelletjes en knutse-
len. 
,,Onze activiteiten zijn erg ge-
richt op samenwerking en zelf-
redzaamheid. Er is beslist geen 
competitie binnen de groepen. 
Daarnaast is er veel respect voor 

de natuur, die ook weer leer-
zaam is’’, zegt Karina, schipper 
van zeeverkennersgroep Nannie 
van der Wiele. Zij is geen schip-
per op een schip, maar dat is bij 
de scouting de titel van iemand 
die de algemene leiding heeft. 
,,Het is een hechte groep, echt 
een vriendengroep. Met 55 leden 
niet zo heel groot, maar dat komt 
de sfeer alleen maar ten goede.’’
Velsen kent zes verschillende 
scoutinggroepen. ,,Elke groep 
heeft zijn eigen identiteit en er 
is een verschil in activiteiten: op 
het land of op het water’’, zegt 
begeleider Sander. ,,Nannie van 
der Wiele heeft het clubhuis aan 
het Noordzeekanaal en heeft 
daardoor veel leden uit IJmui-
den. Michiel Adriaenzn de Ruy-
ter had tot voor kort zijn domi-
cilie aan het zijkanaal B en heeft 
veel leden uit Velserbroek en 
Spaarndam. Wiawaha is speciaal 
voor meisjes, terwijl de IJmond-
trekkers een gemengde groep is. 
Sint Radboud is er voor scouts 
uit Santpoort en ook Velserbroek 
heeft een eigen groep.’’ Met het 
organiseren van deze dag kon 
het landelijke keurmerk ‘100’ ge-
haald worden en dat is ongetwij-
feld gelukt. Er werd veel gela-
chen en iedereen deed enthou-
siast mee aan de activiteiten. 
(Carla Zwart)

Harold en Robin Razz 
zingen in café Bellevue
IJmuiden – Op zondag 25 april 
zingt Harold in café Bellevue, op 
zondag 9 mei is er een optre-
den van Robin Razz. Beide ar-
tiesten starten hun optreden om 
16.00 uur, het belooft beide mid-
dagen bijzonder gezellig te wor-
den. Maar dat is het er eigenlijk 
altijd al.
Café Bellevue is één van de laat-
ste echte bruine kroegen. Dins-
dag is altijd de vaste biljartavond, 
die goed bezocht wordt. De voor-
zitter van de biljartvereniging is 
al 35 jaar in functie. Op de overi-
ge avonden is er een grote vas-
te klantenkring, die voorname-
lijk uit echte IJmuidenaren be-
staat. Maar iedereen is er wel-
kom. De mensen die er komen 
houden van een geintje maar zijn 
ook saamhorig en staan voor el-
kaar klaar. Er wordt veel gedob-
beld, er wordt vaak een kaartje 
gelegd, het is nooit hetzelfde en 
er is altijd reuring. Ook worden 
er veel herinneringen opgehaald 
en verhalen over vroeger verteld, 
toen Oud IJmuiden nog echt 
Oud IJmuiden was. ,,We zijn ook 
diervriendelijk’’, vertelt eigenaar 
Ans. ,,Mijn eigen hond loopt hier 

ook rond. Er is altijd water en een 
koekje voor de beestjes. Maar 
net zoals de gasten, moeten ook 
de honden zich hier gedragen. 
Er was ooit een rottweiler bin-
nen, die naar iedereen gromde 
en de andere honden de stuipen 
op het lijf joeg. Die heb ik vrien-
delijk verzocht het pand te verla-
ten. Maar de meeste honden zijn 
hier bekend en dat zijn vriende-
lijke beestjes.’’ Een vaste klant 
vertelt: ,,Ik kom voor de gezelli-
ge mensen achter de bar, niets 
is ze te veel. En je komt hier altijd 
wel een bekende tegen. In café 
Bellevue heerst altijd een goede 
sfeer, een beetje van: oude jon-
gens krentenbrood.’’ Achter de 
bar hangt een bord met de tekst: 
‘De wereld is een groot gekken-
huis en dit is het kantoor’.
Café Bellevue is alle dagen van 
het jaar geopend. Dat is op 
maandag, woensdag en donder-
dag van 12.00 tot 20.00 uur, op 
vrijdag van 12.00 tot 22.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 9.00 
tot 22.00 uur. Het café is te vin-
den aan de Koningin Wilhelmi-
nakade 1 en telefonisch bereik-
baar via 0255-515070.

Open dag bij 
Iber Lengua
Haarlem - ‘Laat een taal bloei-
en!’. Dat is het thema van dit cur-
susjaar. Iber Lengua Taal en Cul-
tuur BV aan de Zaanenstraat 18 
opent voor u haar deuren op 17 
april van 13.00 tot 16.00 uur. De-
ze dag staat in het teken van 
‘Laat een taal bloeien’, waar-
mee de vergelijking wordt ge-
legd tussen de lente, waarin al-
les tot bloei komt, en het leren 
van een taal, waarmee de ken-
nis van de mens tot bloei komt. 
Wilt u dit zelf ervaren? Kom dan 
naar de open dag. ,,Door mid-
del van taalspelletjes en audi-
tieve en visuele lestechnieken 
kunt u zelf ervaren dat het leren 
van een nieuwe taal niet alleen 
hard werken is, maar vooral ook 
heel leuk kan zijn”, zegt Mani-
ne Koetsier van Iber Lengua. Als 
klap op de vuurpijl kunt u deel-
nemen aan gratis proeflessen in 
verschillende talen, op zaterdag 
om 13.30 uur en 14.30 uur. Dus 
twijfelt u over die cursus Spaans 
of Italiaans voor uw vakantie of 
uw werk, wilt u graag uw En-
gels verbeteren, maar denkt u 
dat zo’n cursus toch wel span-
nend is? Dan is dit uw kans om, 
zonder verdere verplichtingen, te 
‘proeven’ van de taal! Tijdens de 
ochtend van 17 april worden in 
het trainingscentrum, onder het 
genot van koffie en gebak, de di-
ploma’s overhandigd aan de cur-
sisten die het afgelopen seizoen 
met succes een cursus hebben 
afgerond. Tijdens de open dag 
kan men bij de medewerkers 
van Iber Lengua terecht voor in-
formatie over alle cursussen, zo-
als commercieel gerichte avond-
opleidingen (voordien georgani-
seerd door de Kamer van Koop-
handel), conversatiecursussen 
voor particulieren, gezamenlij-
ke talenreizen, maar ook inten-
sieve spoedopleidingen, allemaal 
in 17 verschillende talen. Voor de 
commerciële groepen praktijk-
gericht met aandacht voor za-
kelijke cultuurverschillen en met 
internationaal erkende diplo-
ma’s. De cursussen voor particu-
lieren worden voornamelijk ge-
vuld met conversatie en zijn ge-
richt op situaties uit het dagelijks 
leven en vakantie. Er zijn cursus-
sen voor verschillende niveaus 
en alle cursussen worden ver-
zorgd door ervaren (near)native 
docenten. Wie graag een gra-
tis proefles wilt volgen kan zich 
aanmelden via 023-5389849 of 
via manine@iberlengua.nl.

Muziekfestijn met Obelisk
Santpoort-Noord - Met als the-
ma ‘Voel de warmte met Obelisk’ 
organiseert het koor Obelisk uit 
Santpoort/Velserbroek op zon-
dagmiddag 18 april een concert 
met medewerking van een ech-
te salsaband.
Op het programma staan beken-
de hits als ‘Circle of Life’, ‘What 
a wonderful world’ en ‘California 
Dreaming’ afgewisseld met min-
der bekend materiaal, alles 4-
stemmig gezongen met begelei-
ding van piano en fluit.
De medewerking van Sabroso 
zorgt voor het zomerse gevoel, 
geheel passend bij het thema.
Sabroso is een enthousiaste, dy-
namische salsaband uit Am-
sterdam en omstreken. De van 
Aruba afkomstige charismati-
sche zangeres Francisca Burgos 
zweept zowel publiek als band-

leden op tot ongekende hoogtes 
en weet menig toeschouwer tot 
dansen te verleiden. 
Het repertoire bestaat uit een 
aanstekelijke mix van cumbia, 
merengue, cubaanse son, en ui-
teraard veel salsa.  
Halverwege het concert is er 
een pauze met een hapje en een 
drankje, geheel passend bij het 
thema.
De kosten voor het geheel zijn 
slechts 2,50 euro per persoon; 
kaarten zijn - nog slechts be-
perkt - verkrijgbaar bij de leden 
van Obelisk of via telefoonnum-
mer 023 5373159.
De deuren van de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12, gaan 
open om 13.30 uur, het concert 
duurt van 14.00 tot 16.30 uur.
Zolang er plaats is kunt u ook 
daar uw kaarten kopen

Kelly koopt bij M Lifestyle
Santpoort-Noord - Afgelopen 
donderdag kwam Kelly (bekend 
van Big Brother) speciaal naar 
M Lifestyle Home & Living aan 
Hoofdstraat 208 om een mooie 
tas uit te zoeken voor haar gast-
optreden bij het televisiepro-
gramma Jensen. Omdat in de-
ze winkel een breed assorti-
ment is, kwam Kelly hier terecht. 
Meteen is ze vaste klant gewor-
den bij M Lifestyle en de collec-
tie tassen en portemon-
nee’s zal daarom weke-
lijks door haar geshowd 
worden op tv. De tassen 
en portemonnee’s van 
PH&T zijn erg in trek en 
sommige tassen zijn nu 
al uitverkocht. Geluk-
kig komt er aanstaan-
de week nog een nieuwe 
zending binnen. Dus wie 
nog een leuke tas of por-
temonnee wil, moet snel 
zijn want de collectie is 
erg gewild. Wie de col-
lectie PH&T wil zien kan 

ook een kijkje nemen naar www.
mlifestyle.nl. Ook is er weer een 
grote collectie met zelfgemaak-
te sieraden in zomerse kleuren 
met zeer betaalbare prijzen, van-
af 4,95 euro. En natuurlijk mogen 
de prachtige armbanden en ket-
tingen met edelstenen van Ro en 
So niet ontbreken. Het gaat om 
een collectie met lange kettin-
gen van zilver, rozekwarts en tur-
quoise met zilveren hangers.

Velsen - Ruim 200 supporters 
hebben zich opgegeven voor de 
verplichte buscombi naar FC Oss 
–Telstar. De Witte Leeuwen spe-
len vrijdagvond in Brabant om 
lijfsbehoud in de Jupiler League. 
Supporters die zich alsnog willen 
aanmelden kunnen op de web-
site van de supportersvereniging 
kijken of er nog plaatsen vrij zijn: 
www.telstarfans.nl. Op deze site 
is het radioverslag live te horen.

FC Oss-Telstar
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Markt bij De Klipper
IJmuiden - Op donderdag 22 
april van 17.00 tot 20.00 houdt 
de basisschool De Klipper lo-
catie Zeewijk aan de Orion-
weg 576 weer haar jaarlijkse 
(rommel)markt. Er is weer van 
alles te doen en het belooft een 
hele gezellige ochtend te wor-
den. Er zijn diverse kinderspelen 
zoals sjoelen, balgooien, haaien-
vangen, touwtje trekken, schmin-
ken en nog vele andere activitei-
ten. Natuurlijk is er ook weer de 
bekende rommelmarkt waar voor 
iedereen, voor een klein prijsje, 
wel iets te halen valt.
Aan de inwendige mens is na-
tuurlijk ook gedacht! De inmid-

dels wel bekende overheerlijke 
saté wordt weer verkocht en in 
de hal van de school zijn diverse 
lekkernijen en drinken te verkrij-
gen. Het Rad van Avontuur zal 
de hele morgen draaien en  er 
wordt een scala aan mooie prij-
zen aangeboden. 
Ook is er een loterij met als su-
perhoofdprijs een 22” lcd tv.
In diverse lokalen van de school 
zult u kraampjes aantreffen waar 
leerlingen hun eigengemaak-
te werkjes zullen verkopen. De 
opbrengst van deze gezellige 
IJmuider-(rommel)markt wordt 
deels gebruikt voor een nieuwe 
geluidsinstallatie. 

Vorig jaar heb ik al discussie ge-
had met de strandpolitie omdat 
ik in april met de hond nog op 
het strand liep. In de APV van 
de gemeente Velsen staat we-
derom dit jaar: ‘Het is de eige-
naar, houder of verzorger van 
een hond, alsmede hij die een 
hond onder zijn hoede heeft 
met uitzondering van de eigena-
ren en huurders van strandhuis-
jes verboden zich gedurende de 
periode van 1 mei tot 1 septem-
ber met de hond te bevinden op 
de stukken strand, gelegen ten 
noorden van de denkbeeldige 
oost westlijn, die loopt 100 me-
ter ten zuiden van de kilometer-
paal 57.500 (strandafgang IJmui-
derslag)’. Op de Infopagina van 
de gemeente Velsen lees ik dat 
honden van 1 april tot 1 okto-
ber niet zijn toegestaan. De ge-
meente laat na de APV te wij-

zigen en komt ook dit jaar met 
aangepaste spelregels. Triest 
voor al die honden bezitters die 
zich aan de APV houden en 
toch zo meteen weer beboet 
worden. Tevens blijft het mij ver-
bazen dat paarden in het hoog-
seizoen voor 09.30 uur en na 
18.00 uur wel zijn toegestaan. 
Het zou de gemeente sieren 
als ze de APV zo wijzigen dat 
ze meteen ook honden in de-
ze tijdsduur tijdens het seizoen 
toestaan ofwel ook de paarden 
geheel verbieden. Of zou het 
zo zijn dat uit de hondenbelas-
ting de controleurs worden be-
taald, en paarden niet gecon-
troleerd cq beboet worden om-
dat er geen belasting voor wordt 
betaald en dus geen geld is voor 
controle?

Karin Bol Franse, IJmuiden

Ingezonden brief

Nieuwbouwcomplex 
officieel geopend
IJmuiden - Donderdagmiddag 
lag in de Radarstraat de rode 
loper uit bij het nieuwe appar-
tementencomplex De Meteoor 
waar genodigden, toekomsti-
ge bewoners en belangstellen-
den zich hadden verzameld in de 
centrale entree voor de officië-
le opening. Burgemeester Frank 
Weerwind enTed Kuné, directeur 
van Woningbedrijf Velsen, spra-
ken in hun openingsrede over 
een aantal punten waar De Me-
teoor zich onderscheidt van an-
dere, recente nieuwbouwcom-
plexen. Als eerste het feit dat de-
ze appartementen speciaal be-
doeld zijn voor jongere senio-
ren vanaf 55 jaar waarvan men 
hoopte dat deze nieuwe bewo-
ners een eengezinswoning zou-
den achterlaten voor de zo nood-
zakelijke doorstroming. En dat is 
gelukt, volgens Kuné want er zijn 
inmiddels 14 woningen vrijgeko-
men. Een tweede item is de be-
wuste energievoorziening mid-
dels een warmte-koude opslag 
installatie (WKO). 
De hiervoor benodigde bronnen 
zijn tot 150 meter diep de bodem 
ingebracht waarbij ’s winters 
warmte wordt gewonnen die zo-

mers juist wordt afgevoerd. In de 
appartementen is dan ook geen 
gasaansluiting maar alleen elek-
triciteit als energiebron, waar-
door de veiligheid wordt ver-
groot. 
Tenslotte werd stilgestaan bij het 
geweldige afwerkingsniveau en 
vooral de kunst die door kunste-
nares Sabine Heine is verzorgd. 
Deze kunst bestaat uit glazen 
puien die zijn voorzien van gesti-
leerde afbeeldingen van tapuiten 
(zeldzame duinvogels) en helm-
gras. Deze afbeeldingen zetten 
zich voort op de wanden van het 
gebouw. De Meteoor, ontworpen 
door architect André Oosterhuis 
en gebouwd door Panagro telt 
42 huurappartementen in zeven 
verschillende uitvoeringen, met 
een oppervlakte variërend van 
80 m2 tot 105 m2. Onder het ge-
bouw bevindt zich ook nog een 
parkeergarage voor de bewo-
ners. De officiële openingshan-
deling vond tenslotte plaats door 
Weerwind en Kuné door het sa-
men opentrekken van een he-
le grote ballon die op zijn beurt 
weer een enorm aantal kleine, 
gekleurde ballonnetjes de lucht 
in liet gaan. (Joop Waijenberg) 

Mooi resultaat voor 
Vince van der Wiele
IJmuiden - De 16-jarige Conall 
Sleutel maakt al twee seizoenen 
deel uit van het eerste tiental van 
DCIJ. Hoewel het in de score niet 
altijd tot uitdrukking komt maakt 
Sleutel een enorme ontwikkeling 
als dammer door. In de onderlin-
ge competitie scoort hij met re-
gelmaat de punten bijeen. Maar 
er zijn meer jeugdige dammers 
die zich steeds vaker manifes-
teren in de ontmoetingen met 
de senioren. Vince van der Wie-
le, (foto) die nogal eens noncha-
lant is, toont aan dat de vele trai-
ningen vruchten beginnen af te 
werpen. Tegen de één jaar ou-
dere Conall Sleutel speelde Vin-
ce van der Wiele een uitstekende 
partij en kon de druk van Sleutel 
op gepaste wijze weerstaan. Een 
voor Van der Wiele fraai bevoch-
ten remise werd het resultaat. 
Stella van Buuren, een groot ta-
lent bij de meisjes, gaf geen 
krimp tegen Jan Maarten Koorn 
wat resulteerde in een gelijk-
waardige remise. Voor een ver-
rassing zorgde Piet Kok. Eerste 
tiental speler Harrie van der Vos-
sen, toch een gelouterde spe-
ler, kwam er niet aan te pas. Een 
fraaie winst voor de altijd strijd-
lustige Kok. Dana van der Wie-
le had weinig in te brengen te-
gen een scherp spelende Rick 
Hartman. In betrekkelijk kor-
te tijd werd de wedstrijd in het 
voordeel van Hartman beslist. 
Feroz Amirkhan was voor Nico-
le Schouten duidelijk een maatje 

te groot. Met overmacht won het 
talent van IJmuiden. De 50-jarige 
Cees van der Vlis hoefde niet te 
rekenen op een cadeau van Jan 
Apeldoorn. Toch kon Van der Vlis 
twee punten bijschrijven aan zijn 
totaal toen Apeldoorn het spoor 
volledig bijster raakte en even 
later kon opgeven. Cees Pippel 
legde de basis voor de overwin-
ning tegen Jacqeline Schouten al 
in het middenspel. Een dreigen-
de combinatie was onweerleg-
baar voor Schouten die er daar-
na niet meer aan te pas kwam. 
Voor Cees van der Steen en Joop 
Wind is vier uur bedenktijd veel 
te kort. Beiden kwamen in grote 
tijdnood. En dan wordt het voor 
de spelers buitengewoon span-
nend. 

IJmuiden - Na een adempauze 
is de leukste regionale band als 
De Brandweer er helemaal klaar 
voor om in de regio weer de no-
dige muzikale brandjes te blus-
sen. Oprichter Mike Janmaat 
verzamelde nieuwe muzikanten 
om zich heen, ook het repertoire 
werd opgepimpt en na drie keer 
voor een uitverkocht Patronaat te 
hebben opgetreden, is de Brand-
weer er klaar voor om met her-
nieuwd enthousiasme uit te ruk-
ken naar het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 op zondag 
18 april, en er weer van ieder op-
treden een waar feest te maken. 
Aanvang 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Stage café in 
Witte Theater

Bazaar bij 
COV IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 17 april 
houdt COV IJmuiden haar jaar-
lijkse bazaar in de zalen van de 
Ichthusburcht aan de Fahren-
heitstraat 37. Van 11.00 uur tot 
15.00 uur is iedereen van harte 
welkom! Het Rad van Avontuur 
draait weer. De tafels zijn ge-
vuld met curiosa, boeken, cd’s, 
bloemstukjes. Ook is er speel-
goed, en een ruime sortering 
tweede hands kleding, schoe-
nen en tassen. Aan het buffet is 
er koffie met cake of een lekke-
re kop soep. En bij de viskraam 
vindt u eersteklas haring en sla-
tjes.

Asbest
aangetroffen
bij werk aan 
Heirweg
Regio - Bij graafwerkzaamhe-
den aan de Heirweg in Velsen-
Noord is op een aantal plek-
ken asbesthoudend materi-
aal gevonden. Dit is woensdag-
middag 7 april duidelijk gewor-
den na een eerste onderzoek. 
Uit voorzorg zijn de werkzaam-
heden tijdelijk stilgelegd en is 
het terrein afgesloten met hek-
ken. De Milieudienst IJmond zal 
in het werkgebied een nader on-
derzoeken verrichten wat wordt 
uitgevoerd door een onafhanke-
lijk gecertificeerd Ingenieurs bu-
reau. Uit dit onderzoek moet de 
ernst en omvang duidelijk wor-
den. Naar verwachting wordt dit 
volgende week helder. Ook de 
GGD Kennemerland is over de 
vondst geïnformeerd. Omdat het 
om hechtgebonden asbestmate-
riaal gaat dat zich dieper in de 
grond bevindt, is een blootstel-
ling hieraan heel onwaarschijn-
lijk geweest. De GGD geeft dan 
ook aan dat het extra gezond-
heidsrisico ten gevolge van de 
stukjes asbest langs de Heirweg 
verwaarloosbaar klein is voor 
omwonenden en passanten. 
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Kinderen Boekanier 
bezoeken Vissershuis
IJmuiden - Woensdag 7 april be-
zocht groep 3 van de Boekanier 
de bewoners van het Vissers-
huis. In het kader van de Leefstijl 
lessen hadden de kinderen sa-
men bedacht om voor de bewo-
ners iets aardigs te doen. Leef-
stijl is een sociale vaardigheids-
methode waarin het omgaan met 
elkaar centraal staat. Niet ieder-
een is het zelfde.
We maken de kinderen bewust 
van het feit dat iedereen kwa-
liteiten bezit en dat er verschil-
len zijn die je ook moet waar-
deren. Dat je een eigen mening 
hebt en voor je zelf moet kunnen 
opkomen. Dat als een ander iets 

moeilijk vindt je helpt en begrip 
toont voor het feit dat sommige 
dingen niet altijd vanzelfspre-
kend gaan. De kinderen hadden 
voor deze ochtend eerst koek-
jes gebakken om die bij het ge-
zamenlijk koffie drinken te delen 
met de bewoners. Daarna was 
er tijd om enkele gezelschaps-
spelletjes te spelen. De kinde-
ren hadden als taak om de spel-
regels goed aan de bewoners uit 
te leggen. De bewoners kregen 
tot slot nog een mooi schilde-
rij en aan het grote applaus wat 
de kinderen kregen was te mer-
ken dat het een geslaagde och-
tend was.

33ste Vletterlieden 
Voetbaltoernooi
Velserbroek - Op woensdag 21 
april 2010 organiseren de Vlet-
terlieden alweer voor de 33ste 
keer hun nautische voetbaltoer-
nooi. Traditioneel wordt het toer-
nooi gehouden op de velden van 
VSV in Velserbroek. De deelne-
mende teams hebben bijna al-
lemaal een verbintenis met het 
water, zoals de Loodsen IJmond 
en Rotterdam, de vletterlieden uit 
Amsterdam, Rotterdam en IJmui-
den. Tevens zijn er teams van de 
Politie en Brandweer Velsen. De-
ze teams zullen allemaal hun ui-
terste best doen om ervoor te 
zorgen dat de vletterlieden niet 
voor het tweede jaar achtereen 

de eerste plaats te bemachtigen. 
De Teams bestaan uit zeven spe-
lers en er wordt gespeeld in de 
breedte van het veld. Door deze 
opzet is een spektakel verzekerd. 
De alom bekende viskraam van 
Ome Leen en de gebroeders Em-
melot zal dit jaar ook weer voor 
de lekkerste gebakken vis zor-
gen en de loterij, met als hoofd-
prijs een minicruise naar New-
Castle, zal na de prijsuitreiking 
plaatsvinden.
Kortom voor een dag van voet-
bal en gezelligheid is iedereen 
van harte welkom van 10.30 tot 
16.30 uur op het VSV-complex in 
Velserbroek.

Velsen-Zuid - Zaterdag was de 
beeldenroute aan de beurt voor 
de klootschieters van Full Speed.
Team 2 met Nico, Bertie, Willem 
en Ton werd eerste met 68 scho-
ten en 15 meter. Team 4 met El-
ly, Lina, Harm en Dirk werd twee-
de met 74 schoten en 30 meter. 
Team 3 met Bertus, Sonja, Bianca 
en Ina werd derde met 75 scho-
ten en 31 meter. Team 1 met As-
trid, Jan Sch. Ingrid en Lia werd 
vierde met 92 schoten en 6 me-

ter. Zondag was er het jaarlijks 
open voorjaars klootschiettoer-
nooi. Ook dit keer was het een 
succes. Het was een leuke spor-
tieve dag met een leuke sfeer 
onderling. Het team met Dirk, 
Bianca en Bertus werd winnaar 
met 57 schoten en 10 meter. 
Tweede werd het team van Elly 
met 63 – 6, derde werd het team 
van Harm met 65 – 15. Voor info: 
Harm Jongman via 0255-514780 
of Dirk Sieraad via 0255-515602.

Klootschietjournaal

Goed volleybaltoernooi 
mini’s Smashing Velsen
IJmuiden - De volleybaltalenten 
van de toekomst zijn natuurlijk 
de mini’s in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar bij Smashing Velsen. De-
ze kids gingen weer op voor hun 
maandelijkse toernooi ditmaal 
in Nieuw Vennep. Maar liefst 65 
kinderen verdeeld in 11 teams 
deden mee en dat deden ze met 
heel wat teamspirit, plezier en 
inzet. Het team de Duintop-
pers lieten dat zeker zien 
door vooral heel veel goede 
reddingen te doen zodat ze 
tweede weren in de poule. 
De Sandwiches bestaan uit 
jonge meiden die net begin-
nen met volleybal maar nu 
al aan de top staan! 
Ze werden eerste in de 
poule voor de jongste door 
vooral goed te kijken hoe 
de tegenstander beweegt 
om dan op het juiste mo-
ment een bal te plaatsen. 
Dat kunnen de Orkanen als 
geen ander en met heel veel 
goede techniek wonnen de-
ze de eerste plek op niveau 
4. Volleybal voor de jongste 
is verdeeld in niveaus van 
kunnen en leeftijd. In een 
andere niveau 4 poule wer-
den ook de Pierenwaaiers 
eerste. 
Dit deden ze weer met hun 
specialiteit, de harde en ge-
plaatste services. De Storm-
lopers werden net geen 
eerste maar lieten in een 
nieuwe samenstelling zien 
steeds sneller en beter de 
bal rond te spelen. Volgen-

de maand is het laatste toernooi 
in Aalsmeer dus dat wordt weer 
veel trainen op de woensdag-
middag.
In mei is er voor de geïnteres-
seerde kinderen nog een moge-
lijkheid om via de jeugdsportpas 
volleybal te spelen, zeker voor de 
teamspirit en de coördinatie. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Supporters-
avond Telstar
Velsen-Zuid - Vrijdag 23 april 
speelt Telstar de laatste wed-
strijd van het seizoen, thuis te-
gen het FC Eindhoven van Jan 
Poortvliet. Ongeacht het verdere 
verloop van de competitie opent 
Paviljoen Schoonenberg direct 
na deze wedstrijd voor ieder-
een haar deuren voor een groot-
se afsluiting van het seizoen. 
De supportersvereniging orga-
niseert een gezellige avond die 
begint met een Happy Half Hour 
en de welbekende Telstarloterij. 
Daarna ontvangen we de spe-
lersgroep en wordt er afscheid 
genomen van de vertrekkende 
spelers. Iedereen die Telstar een 
warm hart toedraagt is van har-
te welkom.

Inschrijving 
Vierdaagse 
van start
IJmuiden - Het inschrijven van 
de avondvierdaagse gaat weer 
van start. Deze zal gelopen wor-
den van 7 tot en met 10 juni. 
Vanaf maandag 12 April kunnen 
wandelaars zich aanmelden bij 
de bekende inschrijfadressen. Er 
kunnen afstanden gelopen wor-
den van 5, 10 of 15 kilometer. Het 
inschrijfgeld bedraagt vier euro, 
leden van erkende wandelsport 
bonden krijgen een euro korting, 
op vertoon van hun lidmaat-
schapkaart. Er zal weer gestart 
worden vanuit speeltuin De Vei-
lige Haven, tussen 18.00 en 19.00 
uur. Inschrijven kan via: me-
vrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 
135, IJmuiden, telefoon 0255-
510085, mevrouw Koster, Een-
hoornstraat  95, IJmuiden, tele-
foon 0255-530640, speeltuin De 
Velilige Haven (tijdens openings-
uren) en mevrouw Vis, J.T. Cre-
merlaan 10, Santpoort Noord, te-
lefoon 023-5378563. Groepen 
van elf of meer  personen kun-
nen terecht bij mevrouw Boot.

Driehuis - Lijkt voetballen jou 
leuk? Denk je ‘Wat die jongens 
kunnen, kan ik ook!’ Zoek je een 
sport in teamverband samen met 
leuke, gezellige leeftijdgenoten? 
Maar je weet niet bij welke club 
en of je het echt wel leuk vind? 
Als je het niet probeert zul je het 
nooit weten. Voetbalvereniging 
Velsen biedt gratis try-out trai-
ningen aan tot het einde van dit 
seizoen. Dus kom eens een paar 
keer mee trainen met je vriendin-
nen bij RKVV Velsen. Het sport-
park van RKVV Velsen ligt aan 
de Wolff en Dekenlaan in Drie-
huis. Voor trainingsdata, tijden 
en meer informatie zie www.rk-
vv-velsen.nl.

Meisjes- of 
damesvoetbal 
iet voor jou?
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Musicalkids Eigenwijs 
zetten iets moois neer
IJmuiden – Vrijdag en zater-
dag waren de musicalkids van 
Eigenwijs te zien in de Stads-
schouwburg Velsen met de mu-
sical ‘De betovering van Belle en 
het Beest’. Onder regie van Lou-
Lou Rhemrev, choreografie was 
van Patty Boeske en Olaf Win-
dey had de muzikale leiding. 
Het verhaal in het kort: de prins 
(Mathijs Kuipers) is een verveel-
de, egocentrische botterik. Als 
hij een oude vrouw (Veronique 
Lindhout) geen onderdak wil ge-
ven, dan verandert zij hem in het 
Beest (Jordi Wijnolda). De vloek 
kan alleen verbroken worden als 
iemand van hem gaat houden. 
Dan komt Belle (Sterre Snoeks) 
in het kasteel. Zij is niet onder 
de indruk van het slechte Beest 
en blijft zichzelf. Het Beest waar-
deert dit en zij groeien steeds 
meer naar elkaar toe. Als zij naar 
huis moet omdat haar vader ziek 
is, beseft Belle dat haar plaats op 
het kasteel is, naast het Beest. 
Ze keert terug, kust het Beest, 
die weer een prins wordt. Eind 
goed, al goed.
Het toneelbeeld was een plaatje. 
Prachtige decors en mooie kos-
tuums. Als de hele groep aan het 
zingen en aan het dansen was, 

dan straalde zij enorm veel ple-
zier en energie uit. Anders dan 
het koorwerk, waren sommige 
solo’s best lastig. Met vreemde 
tempowisselingen en halve no-
ten. Wel heel mooi, het had soms 
een jazzy sfeer. Belle, het Beest 
en de prins hadden totaal geen 
moeite met deze lastige stukken, 
ze zongen het prima. Voor de 
vrolijke noot zorgde Sean Dem-
mers, die als hond Brutus de la-
chers op zijn hand kreeg met een 
onnavolgbare mimiek en bewe-
gingen. Ook Rody Otte zette als 
kamenier en pratende stoel ko-
mische typetjes neer.
Toch een klein minpuntje. De 
changementen (wisseling van 
decor) duurden vrijdag soms 
erg lang. De spelers stonden 
lang in het donker te wachten, of 
het licht ging aan terwijl er nog 
een decorwisseling gaande was. 
Dit haalde jammer genoeg een 
beetje de vaart uit de voorstel-
ling. Gelukkig ging dit zaterdag 
al veel beter. 
Maar verder wist Eigenwijs de 
musical overtuigend neer te zet-
ten, het was een vrolijke voor-
stelling waarvan het publiek ge-
noot. (Carla Zwart, foto: Marcel 
Reimer)

Zonnebloem naar Spa
IJmuiden – Maandagochtend 
vertrok vanaf het Fidelishof een 
bus met 21 gasten en 21 vrijwil-
ligers van De Zonnebloem regio 
IJmond naar het Belgische Spa. 
Het gezelschap verblijft daar tij-
dens de vakantieweek in een 
zorghotel. Het is de 30ste keer 
dat De Zonnebloem een vakan-
tieweek organiseert, voor de eer-
ste keer in Spa. Het gezelschap 
zal onder meer toeristische at-
tracties in de omgeving bezoe-
ken, er wordt gewinkeld en vrij-
dag staat er een ‘verwendag’ op 
het programma. Niemand van 
de gasten ging ooit eerder met 
De Zonnebloem op vakantie. De 
IJmuidense mevrouw Broek, die 
samen met haar man vlak voor 
vertrek in de Laurentiuskerk nog 
even koffie drinkt: ,,Ik vind het 
heel apart, ik had er nooit op ge-
rekend. We zijn net lid geworden 
van De Zonnebloem, ik dacht 
dat ze alleen dagjes uit gingen. 
Tijdens onze verloving zijn mijn 
man en ik eens in Spa geweest, 
maar dat is al 55 jaar geleden, 
daar weet ik niets meer van.’’ Te-
genover het echtpaar Broek zit 

het echtpaar Riedeman uit IJmui-
den aan de koffie. ,,Mijn man is 
chauffeur geweest, hij reed op 
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg 
en België. Hij is net een reisgids, 
hij weet er veel over te vertel-
len’’, vertelt de vrouw. ,,En geen 
cent pensioen, als vrachtwagen-
chauffeur’’, zegt de man. ,,Ach we 
zijn rijk, we hebben elkaar’’, vindt 
zijn vrouw. Haar man bevestigt 
dat: ,,We zijn er nog en we kun-
nen nog lachen.’’ Mevrouw Hil-
lie Schager gaat ook mee. Veel 
mensen kennen haar, omdat ze 
jarenlang toneel speelde. ,,Toen 
stond ik op toneel en vermaak-
te ik de mensen, nu moet ik zelf 
vermaakt worden. Een hele over-
gang, maar ik ben dankbaar dat 
ik mee mag.’’ Toen haar verteld 
werd dat ze mee mocht met De 
Zonnebloem op vakantie, moest 
ze huilen. Nu, vlak voor vertrek, 
komen er weer tranen. Vrijwilli-
ger Leo Post zegt: ,,En dit is de 
laatste keer hoor, de rest van de 
week wil ik je alleen maar zien 
lachen.’’ Hillie droogt haar tranen 
en belooft: ,,Vanaf nu ga ik er van 
genieten.’’ (Carla Zwart)

Santpoort-Noord - Struikmar-
grieten zijn graag geziene kuip-
planten door de onvoorstelbaar 
uitbundige bloei die tot oktober 
doorgaat. De door de kwekers 
gevormde gezellige bolle plant-
vormen op pot doen het min-
stens zo goed als de even gewil-
de stamvormpjes. Helaas zijn de 
licht verhoutende planten hier 
niet winterhard en overwinte-
ren geeft meestal een wat min-
der resultaat: koop dus elk jaar 
nieuwe. Dan is de bloeirijkheid 
het grootst. Struikmargrieten zijn 
er bij Groenrijk Santpoort in wit, 
roze, geel, geelbruin, roodach-
tig en paars. Het blad varieert bij 
de verschillend gekleurde plan-
ten. Stamvormen zijn meest-
al wat duurder dan de bolle vor-
men, omdat het vormen van een 
stammetje de kweker ongeveer 
drie jaar kost. De bloei is even 
rijk. Zet je struikmargrieten op 
een zonnige plek op balkon of 
terras. Een mooie sierpot om de 
pot waarin hij staat, gaat te ster-
ke opwarming van de wortels in 
de kweekpot tegen. Na zes we-
ken is de mest uit de potgrond 
verbruikt. Daarna moet je iedere 
week een keer wat plantenvoe-
ding in zwakke concentratie in 
je gietwater doen. Bescherm de 
planten tegen zware regen. De 
bloemen kunnen anders smet-
ten. Als de binnenste blade-
ren bruin verkleuren moet je de 
helft van de bloemen en knop-
pen weghalen. Dan vormt zich al 
gauw nieuw fris blad en  ook de 
bloei werkt al snel weer op vol 
vermogen. Kijk voor meer infor-
matie op www.groenrijk.nl.

Struikmargriet

Modeshow Fellows 
Fashion Marktplein
IJmuiden – Zaterdagmiddag 
was er een leuke modeshow, 
buiten voor de deur van Fel-
lows Fashion aan het Markt-
plein. Hiermee werd het twin-
tigjarig bestaan van de mode-
zaak gevierd. De modellen wa-
ren vrienden en familie, maar zij 
deden niet onder voor professio-
nals. Op swingende klanken lie-
pen zij geroutineerd en met flair 
over de catwalk. Af en toe viel ie-
mand uit zijn rol, als hij of zij een 
bekende in het publiek zag en 
even zwaaide. Het was een vro-
lijk en feestelijk evenement, dat 
veel belangstellenden trok. Voor-
al de jongste modellen, die de 
leuke badmode van het nieuwe 
merk Zon & Zo lieten zien, sta-
len de show. Verder waren er 
veel mooie zomerjurken, vrolijke 
tunieken en stoere bermuda’s. 
De kapsels werden verzorgd 
door Stijl, de schoenen waren 
van Ziengs. Een vrouw, die staat 
te kijken, zegt: ,,Wat leuk, al die 
mooie vrijetijdskleding. Je krijgt 
zo helemaal zin in de zomer, ik 

ga straks even neuzen in de win-
kel.’’ Na afloop zegt speaker Ab: 
,,Twintig jaar geleden trad deze 
zanger hier op, tijdens de ope-
ning van de zaak. We hebben 
wederom geprobeerd hem hier 
naar toe te halen’’, terwijl de eer-
ste tonen van een lied van Marco 
Borsato hoorbaar zijn. Even hield 
het publiek de adem in: zou het? 
Maar nee: dromen zijn bedrog. 
(Carla Zwart)

IJmuiden - Een 78-jarige fiet-
ser uit IJmuiden is vorige week 
donderdagmiddag omstreeks 
16.20 uur op de kruising Spaar-
nestraat/ van Ostadestraat in 
zijn woonplaats gewond ge-
raakt bij een aanrijding met een 
personenauto. De automobilis-
te, een 41-jarige IJmuidense, 
zag de van rechts komende fiet-
ser kennelijk over het hoofd en 
reed de man aan. Het slachtoffer 
is met hoofdletsel vervoerd naar 
een ziekenhuis. Na behandeling 
kon hij weer naar huis. De afde-
ling verkeersondersteuning stelt 
een nader onderzoek in naar de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.

Fietser gewond

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt heeft vorige week 
vrijdag een 16-jarige medewer-
ker aangehouden voor fraude 
met statiegeldbonnen. De jon-
gens was op heterdaad betrapt 
toen hij een vriendje geld gaf van 
een bon die al eerder was uitbe-
taald. De jongen is overgedragen 
aan de politie en meegenomen 
naar het bureau. Hij bekende al 
vaker te hebben gefraudeerd. 

Medewerker 
aangehouden

Velsen krijgt school 
voor hoogbegaafden
Velsen - Nog dit jaar wil stich-
ting BBV (Bijzonder Basison-
derwijs Velsen) starten met Le-
onardo onderwijs, voor hoogbe-
gaafde kinderen, in Velsen. BBV 
werkt samen met een groep ou-
ders in de Stichting Vrienden van 
Leonardo Onderwijs Velsen. Men 
is op zoek naar financiële steun.
Leonardo onderwijs biedt pas-
send onderwijs aan hoogbe-
gaafde kinderen, binnen het re-
guliere onderwijs. Een Leonardo-
school maakt onderdeel uit van 
een reguliere school en heeft mi-
ninaam twee Leonardogroepen 
met elk zestien hoogbegaafde 
kinderen. Ze krijgen extra vak-
ken waaronder  Engels, Spaans, 
informatica en filosofie. De leer-
lingen leren kennis toe te passen 
in de praktijk. Lessen worden 
gegeven met onderzoeksinstitu-
ten of het bedrijfsleven. Leonar-

do-onderwijs brengt extra kos-
ten mee, zoals voor kleinere klas-
sen, gastdocenten en extra hulp-
middelen, gemiddeld 2500 eu-
ro per jaar per kind. Om nog dit 
jaar in Velsen te kunnen starten 
is nog 50.000 euro nodig. Dit be-
drag moet worden gefinancierd 
via donaties en subsidies. On-
geveer 2 procent van de kinde-
ren is hoogbegaafd. Vaak wordt 
hoogbegaafdheid niet herkend, 
omdat de kinderen zich aanpas-
sen aan het gemiddelde niveau 
en gaan onderpresteren. Het ge-
brek aan uitdaging kan psychi-
sche en fysieke klachten of ge-
dragsstoornissen veroorzaken. 
Voor meer informatie: www.leo-
nardostichting.nl, Susan Quaars, 
06-52585310, leonardoschool-
velsen@gmail.com. Een gift aan 
Vrienden van Leonardo Onder-
wijs Velsen is fiscaal aftrekbaar.
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Study Consultancy 
helpt bij eindsprint
Velserbroek - Net als de mid-
delbare scholieren maakt ook 
Study Consultancy zich op voor 
de eindsprint van het school-
jaar. Met het overgangsrapport 
in zicht zetten veel leerlingen er 
een tandje bij om een mooi eind-
resultaat te behalen. Daarnaast 
komen de eindexamens steeds 
dichterbij en dus zijn de trainin-
gen voor eindexamenleerlingen 
inmiddels begonnen.
Deze eindexamentraining wordt 
geheel aangepast aan de be-
hoeften van de leerling. De be-
geleiding vindt individueel of in 
groepsverband plaats. Het team 
van Study Consultancy biedt 
voor alle niveaus en voor alle 
vakken een gedegen voorberei-
ding op het eindexamen. In vo-
rige jaren is gebleken dat leer-
lingen veel baat hadden bij de-
ze specifieke begeleiding. Stu-
dy Consultancy verzorgt daar-
naast huiswerkbegeleiding, bij-
les en overige individuele bege-
leiding aan leerlingen en studen-
ten van alle opleidingen en alle 

leeftijden. De ervaren begelei-
ders, waaronder meerdere eer-
stegraads bevoegde docenten, 
geven op alle niveaus inhoude-
lijke ondersteuning. Daarnaast 
bieden zij structuur bij het leer- 
en maakwerk. 
Een orthopedagoge begeleidt 
leerlingen met bijvoorbeeld lees- 
of rekenproblemen. De begelei-
ding van kinderen met ADHD 
of een vorm van autisme wordt 
in de regel vergoed uit het PGB 
(persoonsgebonden budget).
De huiswerkklas is vijf middagen 
per week geopend en bevindt 
zich aan de Wagenmakerstraat 
31 in Velserbroek. 
De leerlingen worden begeleid 
in een prettig ingerichte en met 
computers uitgeruste werkruim-
te. In hetzelfde pand vindt ook 
de meeste individuele begelei-
ding plaats. 
Niet alleen na schooltijd, maar 
desgewenst ook ‘s morgens, ‘s 
avonds of in het weekend. Zie 
ook www.studyconsultancy.nl of 
bel 023-5392664. 

’t Muzenhuis verhuist 
naar Velserbroek
Velserbroek - Elk nadeel heb 
z’n voordeel. Deze legendari-
sche woorden van Johan Cruyff 
hebben ook betrekking op Cen-
trum voor de Kunsten, ’t Muzen-
huis. Zo’n 10 jaar geleden nam 
de NS contact op met de vraag 
of ’t Muzenhuis interesse had in 
het stationsgebouw van Sant-
poort-Noord. Dat is er ook van 
gekomen. 
’t Muzenhuis moest zelf veel 
opknappen en daar is voor en 
door de Muzenhuisdocenten, tij-
dens vrije tijd en tijdens de gro-
te vakanties veel tijd en moeite 
in gaan zitten. De fietsenstalling 
werd zaal en de stationswacht-
kamer werd een geliefd leslo-
kaal. Tot voor een jaar of drie. 
Het onroerend goed beheer van 
de Nederlandse Spoorwegen 
bracht het Stationsgebouw in 
veiling. Ook ’t Muzenhuis bracht 
een bod uit, wat na gunning 
10.000 euro te laag bleek te zijn. 

Een projectontwikkelaar uit Vel-
sen bleek de gelukkige koper.
Verkoop verbreekt geen huur, 
dacht ’t Muzenhuis. Dat lag in de 
praktijk toch wel anders. Via een 
kantongerechtprocedure is over-
eengekomen dat ’t Muzenhuis 
voor of uiterlijk op 1 augudtus 
2010 het pand moet hebben ver-
laten. Tot zover het nadeel. Het 
voordeel is dat op zaterdag 17 
april om 11.00 uur ’t Muzenhuis 
de deuren opent aan de Zeilma-
kerstraat 50 in Velserbroek. Ie-
dereen is dan tot 16.00 uur van 
harte welkom om deze nieuwe 
Muzenhuislocatie te komen be-
kijken. Tevens kan men dan ken-
nis maken met alle Muzenhuis-
activiteiten, zoals muzieklessen, 
teken- en schilderlessen, maar 
ook naschoolse opvang op basis 
van culturele activiteiten. Op ve-
lerlei gebied biedt ’t Muzenhuis 
korte cursussen aan. Zie ook 
www.muzenhuis.nl.

Salsa, ook voor 
50-plussers in Zeewegbar
IJmuiden - In de salsa is er een 
gezegde, ‘Salsa kent geen gren-
zen’. Hetzelfde geldt voor de leef-
tijd. Dansen is nooit aan leeftijd 
gebonden. 
Ook 50 plussers kunnen zich 
inschrijven voor een specia-
le salsa-cursus in de Zeeweg-
bar. Maandag 19 april wordt een 

open dag georganiseerd waar 
iedereen van harte welkom is 
om eens kennis te maken met 
het salsadansen.
De gratis workshop begint 
maandag 19 april om 19.30 uur, 
maandag 26 april gaat de nieu-
we cursus van start. Voor meer 
informatie: 06-53743801.

Duo Onzin speelt 
‘Onzin’ in Fort-Zuid
Spaarndam - Op 18 april speelt 
het duo Onzin de voorstelling 
‘Onzin’ in Fort-Zuid  te Spaarn-
dam. Een show van 25 minuten 
vol met humor en  typetjes voor 
de hele familie.
De show  wordt gespeeld door 
Kenrick Vrolijk en Joël Wijnhoff, 
twee studenten van de opleiding 
Artiest Theater op het ROC Nova 
College. De show gaat over types 

die je in de hedendaagse maat-
schappij tegen kan komen maar 
dan wel enorm uitvergroot. Ty-
pes zoals politie, drugsverslaaf-
den, prostituees,enz,enz . 
Het decor van en de kostuums 
van de voorstelling zijn gemaakt 
door Kenrick en Joël. De aan-
vang van het programma zal 
zijn om 15.00 uur te Fort-Zuid 
Spaarndam.

IJmuiden - Een 1-jarig meisje 
uit IJmuiden is vorige week vrij-
dag gewond geraakt door een 
beet van een hond. Het kind is 
op Georgebos door de hond in 
haar arm gebeten. Ze is in een 
ziekenhuis behandeld. De hond 
was wel aangelijnd maar de baas 
is na het incident weggelopen. 
Toen hij later door de vader van 
het kind werd aangesproken op 
het incident reageerde hij onver-
schillig. De politie stelt een on-
derzoek in en onderzoekt of de 
hond gevaarlijk is.

Meisje gebeten 
door hond

IJmuiden - Personeel van een 
kledingwinkel aan het Markt-
plein betrapte maandagmiddag 
rond 14.40 uur twee 13-jarige 
meisjes uit Beverwijk en IJmui-
den op diefstal van kleding en 
schoenen uit de winkel. De ver-
dachten zijn aangehouden en 
overgedragen aan de politie. Ze 
zijn meegenomen naar het bu-
reau en bekende daar de dief-
stal. Tegen het duo is proces-
verbaal opgemaakt. Hun ouders 
zijn in kennis gesteld.

Winkeldieven

IJmuiden - De fractievoorzitters 
van Velsen Lokaal, D66V en LGV 
discussiëren over actuele politie-
ke zaken, zoals het hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV) en het 
nieuwe winkelcentrum, ook wel 
koopgoot genoemd. Het gesprek 
met het sporttalent 2009 en de 
winnaars van het Sport Ga-
la 2009 met eindredacteur Jac. 
Zuurbier is deze week het ande-
re bestanddeel van de dagelijkse 
Tv-uitzendingen van Seaport.
Sporttalent Matthijs Büchli legt 
uit waarom hij ondanks zijn 
slechte vorm toch nationaal kam-
pioen baanwielrennen werd. Ook 
sportcoryfee Ben Rietdijk (sport-
school Velserbroek), sportmaster 
Maarten Duijn (karate) en sport-
man van het jaar 2009 Robin v.d. 
Kolk, nationaal kampioen fiets-
cross, gaan in op hun sportie-
ve prestaties. Op vrijdag 16 april 
starten deze programma’s, die 
iedere dag om 17.00 en 21.00 uur 
uitgezonden worden.

Velsen 
Centraal

IJmuiden - Erik Ros van No-
tarishuis IJmond geeft woens-
dag 21 april een lezing over tes-
tamenten en erfrecht, in bibli-
otheek Velsen aan het Dudok-
plein. Sinds de uitzending van 
het tv-programma Radar wordt 
Notarishuis IJmond overspoeld 
met verzoeken om zogenaamde 
tweetrapstestamenten op te ma-
ken. Ros geeft tevens antwoord 
op alle vragen uit de zaal. Zie 
ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Lezing erfrecht 
in bibliotheek 
Velsen

Bij DA Drogist Ritskes
Hanna winnaar van fiets
IJmuiden – De gezamenlijke DA 
Drogisten en Halfords hielden 
laatst een actie, waarbij een fiets 
gewonnen kon worden. De stip-
pen op de fietstassen en het za-
del van een fiets moesten geteld 
worden. 
De opa van Hanna Krijgsman 
van Spangenberg uit Santpoort-
Noord had bij DA Drogist Rits-
kes een folder hierover mee naar 
huis genomen. Hanna vroeg of 
zij de stippen mocht tellen. Dat 
mocht, maar dit was nog een he-

le klus. Uiteindelijk kwam ze op 
270 stippen uit en dit bleek juist 
te zijn. Hanna won hiermee de 
fiets. 
Afgelopen dinsdag kreeg ze 
de mooi glimmende fiets over-
handigd van Gert Ritskes. Haar 
moeder, broer, opa en oma kwa-
men mee, het was druk in de 
Frans Naereboutstraat. Volgende 
week is Hanna jarig, dan wordt 
ze 10 jaar. Haar eerste verjaar-
dagscadeau kreeg ze dus al en 
ze is daar heel blij mee.
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Tien mijl van IJmuiden
IJmuiden - Dit jaar is het de 
20ste keer dat de Stichting 10 
mijl van IJmuiden deze jaarlijkse 
sloepenrace op het Noordzeeka-
naal organiseert.
Het bestuur bestaat uit Jan Plug, 
Henk Piersma, Gerard Bottelier, 
Marco Clots en Gert Wesseling. 
Een klein groepje, vergaderend, 
veel telefonerend en mailend, 
contacten leggend en uiteinde-
lijk, na de race, voldaan achter-
over leunend. Al twintig jaar en 
ze hopen dat ze dit nog lang mo-
gen doen. 
Verder hopen ze veel bezoekers 
aan de Loswal te zien op zater-
dag 17 april. Vrouwen en man-
nen gaan strijden om de eer en 
de winnaars mogen zich een 
jaar lang roeikampioen noe-
men. Daarnaast zijn er voor bei-
de categorieën punten te verdie-
nen voor het Nederlandse kam-
pioenschap roeien. Meer dan 70 

teams gaan dit jaar de strijd met 
elkaar aan. Verder is er gezelli-
ge muziek, verzorgd door dj Kee-
cee afgewisseld met live optre-
dens van de band De Rebellies 
en de kinderen kunnen vermaakt 
worden door een clown met bal-
lonnen. 
Het enthousiasme bij de vrijwil-
ligers is bijzonder groot en het 
kostte geen moeite om alle taken 
te kunnen invullen. Dit geldt na-
tuurlijk ook voor de vrijwilligers 
van het Rode Kruis en de IJmui-
dense Reddingsbrigade. Daar-
naast veel dank aan de sponsors 
voor de financiële ondersteuning 
van deze dag. 
Zonder hun hulp is het niet mo-
gelijk een evenement van dit ka-
liber te organiseren. Het bestuur 
van de Stichting 10 mijl van 
IJmuiden wenst iedereen op 17 
april een sportieve en aangena-
me dag toe.

IJRB drijft op menskracht
Velsen - IJmuiden kan trots zijn 
op haar mooie strand. Maar wat 
is een strand zonder reddings-
brigade? De IJmuider Reddings-
brigade had vorig jaar iets min-
der leden, maar totaal toch altijd 
nog 366 vrijwilligers (in 2008 nog 
376), die zorgen voor de veilig-
heid van strandbezoekers. 

Het aantal donateurs is ech-
ter afgenomen, nogal drastisch 
van 107 leden in 2008 naar 61 in 
2009. In het jaarverslag van IJRB 
staan alle activiteiten te lezen en 
dat is niet gering. Het bestuur is 
opgesplitst in meerdere commis-
sies.  De twee belangrijkste po-
ten van de RBIJ zijn de zwem-
lessen en het strand. Deze twee 
functies kun je eigenlijk niet los 
zien van elkaar. De opbrengsten 
van de zwemlessen zijn heel be-
langrijk voor het voortbestaan 
van de RBIJ, maar daarnaast zijn 
de jongeren die slagen voor hun 
reddingsdiploma’s regelmatig de 
nieuwe input voor de activiteiten 
in het reddingwezen. De IJRB 

vindt het daarom belangrijk leu-
ke activiteiten te blijven doen om 
deze jongeren aan zich te bin-
den, om het zo belangrijke red-
dingwerk voort te zetten.
Want dat is niet gering. In de ma-
tige zomer van 2009 was de IJRB 
betrokken bij 598 hulpverlenin-
gen, daarvan waren er 384 op 
het IJmuiderstrand. Maar ook op 
het kleine strand, bij de strand-
huisjes en de pieren is regel-
matig hulp van IJRB nodig. Ook 
bij evenementen draagt de IJRB 
zijn steuntje bij, van de nieuw-
jaarsduik tot de intocht van Sin-
terklaas. Daarbij wordt veel sa-
mengewerkt met andere dien-
sten. In 2009 werd meer dan 
10.000 mensuren van RBIJ be-
steed aan onder meer strandbe-
waking. Niet gering dus. Wie zelf 
niet zwemt bij de IJRB, of strand-
wacht is, kan als donateur toch 
bijdragen aan het zo belangrijke 
werk van de IJRB. Kijk op www.
ijrb.nl eens naar het mooie werk 
dat wordt verricht en word ook 
lid van de club.

Velsen Lokaal 
dient klacht in
IJmuiden – Johan van Ike-
len van Velsen Lokaal heeft een 
klacht ingediend bij burgemees-
ter Franc Weerwind. Het betreft 
het optreden van Wim Wester-
man van GroenLinks als voor-
zitter tijdens een sessie over de 
aanpassingen aan de Kromhout-
straat op 8 april. Deze vertel-
de orders te hebben om de bij-
eenkomst om precies 20.00 uur 
te sluiten en ontnam Van Ikelen 
midden in zijn betoog het woord, 
door de microfoon uit te zetten. 
Van Ikelen kwam daardoor niet 
meer aan het stellen van vragen 
toe. Volgens het raadslid zijn de-
ze bijeenkomsten niet gebon-
den aan een bepaalde spreek-
tijd. Ook gedroeg Westerman 
zich volgens Van Ikelen niet als 
een onpartijdig voorzitter, omdat 
hij de motie van Velsen Lokaal 
heeft aangevochten met een ste-
vig politiek oordeel. Volgens Van 
Ikelen is dit geen voorbeeld van 
democratisch besturen.

Stormvogels volgend 
seizoen in eerste klasse

IJmuiden - Stormvogels speelt 
volgend seizoen in de 1ste klas-
se. Door de 3-0 overwinning op 
Hellas Sport zijn de mannen van 
trainer Patrick van de Fits ver-
zekerd van ten minste de der-
de plaats op de ranglijst. De-
ze plaats geeft recht op pro-
motie naar de 1e Klasse van de 
KNVB West 1. Omdat Stormvo-
gels vijf wedstrijdpunten tijdens 
het paasweekend had verspeeld 
is ED0 tot op één punt genaderd 
en ligt het in de verwachting dat 
op 2 mei de kampioenstrijd ge-
streden wordt tussen Stormvo-
gels en EDO.
Na een driftige start van Hellas 
was het Mike Dam die een stun-
telende verdedigingsfout afstraf-
te en in de 18e minuut het eer-
ste doelpunt scoorde: 1-0. In de 
25ste minuut kreeg Quint Jansen 
van Hellas rood na een botsing 
met Micha Plug, die met een ge-
broken enkel naar het zieken-
huis werd vervoerd. Tom Stel-
lingwerf verving de geblesseer-
de Micha Plug. In het ontstane 
overwicht verzuimden de Vogels 
de rechterflank meer in het spel 

te betrekken terwijl Tim Groe-
newoud op links zijn manne-
tje veelvuldig passeerde en het 
tweede doelpunt voor zijn reke-
ning nam: 2-0. 
Stormvogels weigerde de score 
op te voeren door de vele kan-
sen over of naast het doel te 
plaatsen. Een monster zege hing 
in de lucht, mede omdat Hellas-
speler Hoogstad ook het veld 
moest verlaten met een tweede 
gele kaart. De niet sterk gestar-
te doelman van Hellas kwam in 
vorm en wist vele malen de door-
brekende Vogels te stuiten en de 
schoten te stoppen. Een grotere 
overwinning zou zeker niet over-
dreven zijn geweest. Enkele mi-
nuten voor het einde was het een 
opluchting van Ronnie Nolles dat 
hij toch nog het derde doelpunt 
kon scoren. Het eersteklassers-
chap is herwonnen en dat was 
in eerste instantie de doelstel-
ling. In het verloop van de wed-
strijd kregen naast Tom Stelling-
werf voor Mischa Plug ook Ro-
bert Engels voor Tom Binkhorst 
en Dubbelaar voor Lars de Kort 
een aantal speelminuten. 

Velsen-Zuid - In het weekein-
de van 17 en 18 april vindt in Het 
Buitenhuis in Spaarnwoude tus-
sen 10.00 en 16.00 uur een ga-
ragesale plaats. Hier zullen veel 
tweedehands spullen worden 
verkocht en hier zal zeker iets 
voor iedereen bij zitten. Zo zijn 
er deze keer professionele keu-
kenmachines, bolderkarren, loc-
kers, mountainbikes, kano’s, wa-
terfietsen, kunst, decoratie voor 
in huis en nog veel meer leuke 
prullaria. Het worden twee ge-
zellige dagen voor zowel jong als 
oud. Met muziek, demonstraties 
en leuke activiteiten voor kinde-
ren. Profiteer van mooie koopjes 
en geniet van een gezellige dag 
bij Het Buitenhuis.

Garagesale

IJmuiden - Zondag 18 april is er 
weer een open jamsessie in de 
Zeewegbar aan de Zeeweg te 
IJmuiden. Onder leiding van An-
nebel en Rafael belooft het weer 
een feestje te worden. Backline 
is aanwezig, Tom Makkes ver-
zorgt het geluid. Wel je eigen in-
strument meenemen natuurlijk. 
Speelduur en stijl zijn afhankelijk 
van de  muzikanten, dus zorg dat 
je op tijd bent. De soep is gratis. 
Aanvang 17.00 uur.

Jammen in 
de Zeewegbar

Oud-katholieke dvd’s 
IJmuiden - Vorige week woens-
dag waren pastoor Harold 
Münch en pastoor Robert Frede 
van de Oud-katholieke IJmond-
parochies aanwezig tijdens een 
bijeenkomst in de centrale bibli-
otheek. Zij overhandigden aan 
directeur Annemieke Schoen 
een tweetal dvd’s. De eerste be-
staat al lan-
ger en heeft 
als titel ‘Stel, je 
zoekt een kerk’. 
De geschie-
denis van de 
Oud-katholie-
ke kerk komt 
hier onder an-
dere aan bod, 
waar het van-
daan komt en 
wat de doel-
stelling is. De-
ze geloofsge-
meenschap is 
v o o r u i t s t r e -
vend, de voor-
ganger hoeft 
b i j voorbee ld 
niet celiba-
tair te leven en 
men is voor het homohuwelijk. 
De tweede dvd, ‘Bisschop zal hij 
zijn’, is recenter en gaat over de 
inwijding van Dick Schoon als 
bisschop van het Bisdom Haar-
lem. IJmuidenaar Dick Schoon 
was tot 2007 in deze gemeente 
pastoor, daarna vertrok hij naar 

Amsterdam. In 2008 werd hij ge-
kozen tot bisschop.
Er is deze maand in de biblio-
theek een presentatie ingericht 
over het 450-jarig bestaan van 
het Bisdom Haarlem, dit was een 
goede gelegenheid. Gert Jan van 
der Hulst, voorzitter van het kerk-
bestuur, vertelde dat de overhan-

diging van 
de dvd’s een 
grote stap 
was voor 
een kleine 
ge loo f sge-
meenschap. 
Annemieke 
Schoen zei 
er trots op 
te zijn dat de 
bibl iotheek 
daar voor 
u i tgekozen 
was: ,,Het is 
een mooie 
geschiede-
nis. Wij zijn 
voor alle ge-
zindten en 
de biblio-
theek is voor 

veel mensen toegankelijk, dus 
er is een groot bereik.’’ De dvd’s 
kunnen in IJmuiden en in Velser-
broek geleend worden. Ook is 
het mogelijk om ze bij het histo-
risch informatiepunt ‘Toen’, in de 
centrale bibliotheek, ter plekke 
te bekijken. (Carla Zwart)

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Kennemer-
plein betrapte zondagavond rond 
18.30 uur een echtpaar uit IJmui-
den op diefstal van diverse arti-
kelen. De verdachten zijn aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. Op het bureau vertelden 
de verdachten dat het allemaal 
een misverstand was maar er is 
toch proces-verbaal opgemaakt. 

Winkeldiefstal
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Nieuwe kansen voor 
werkzoekende jongeren
Regio – Werkzoekende en werk-
loze jongeren die niet over een 
zogenaamde startkwalificatie 
beschikken, kunnen dankzij de 
EVC-regeling begeleid worden 
naar een diploma, waarmee zij 
veel meer kans maken op de ar-
beidsmarkt. Door de economi-
sche malaise worden vooral jon-
geren die geen afgeronde voor-
opleiding hebben hard getroffen. 
In de IJmond en Haarlem wer-
ken gemeenten Haarlem, Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk samen 
met UWV, Leerwerkloket IJmond 
en Haarlem en Regionaal Bu-
reau Onderwijs om deze jonge-
ren weer op weg te helpen. Ook 
het EVC-centrum Beroepsonder-
wijs van het Nova College is bij 
het project betrokken. Het pro-
ject duurt tot eind 2011.
Het gaat om jongeren tot 27 
jaar, die niet beschikken over 
een diploma op minimaal niveau 
2MBO, afkomstig zijn uit een van 
bovengenoemde gemeenten en 
minimaal een half jaar werkerva-
ring hebben in de richting waar-
in ze verder willen. Jongeren die 
voortijdig school hebben verla-
ten kunnen dankzij de EVC-re-
geling hun werkervaring moge-
lijk omzetten in een ervarings-
certificaat, dat ze kunnen la-
ten verzilveren tot een diploma. 
Na de intake wordt gewerkt aan 
de portfolio, aansluitend vindt 

een assessment plaats met het 
EVC-centrum Beroepsonderwijs, 
waarbij wordt bekeken welke 
competenties via werkervaring 
of vrijwilligerswerk zijn opge-
bouwd. De hele procedure heeft 
een positief effect op jongeren 
en vergroot hun zelfbewustzijn.
Yvonne Krijgsman werkt al enke-
le jaren bij de Vomar op de brood-
afdeling, tot volle tevredenheid 
van de werkgever. Ze heeft prak-
tijkonderwijs gevolgd en was be-
gonnen aan een schriftelijke cur-
sus voor verkoopmedewerker in 
de detailhandel. De theorie bleek 
te zwaar te zijn voor haar. Maar 
door haar opgebouwde compe-
tenties binnen de Vomar heeft 
ze haar vakbekwaamheid kun-
nen aantonen en haar diploma 
Verkoopmedewerker op niveau 2 
behaald. Op de foto krijgt ze haar 
diploma uitgereikt door Tabolien 
Jorritsma.
De EVC-regeling is onder ge-
noemde voorwaarden gratis voor 
de jongeren. Aanmelden kan bij 
Tabolien Jorritsma van Regionaal 
Bureau Onderwijs in Haarlem, 
via 06-13037238, e-mail tabolien.
jorritsma@rbo.nl of bij Marion 
van den Ham, via 06-39313398. 
Ook voor mensen die buiten de 
regeling vallen zijn mogelijkhe-
den, informeer bij het UWV of 
EVC-centrum voor Beroepson-
derwijs.

Achtste Kees Kool 
Zaalvoetbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag 17 april 
wordt voor de achtste keer het 
Kees Kool Zaalvoetbaltoernooi 
in sporthal Zeewijk gespeeld. 
Dit zal om 17.00 uur beginnen 
en om 22.00 uur wordt de laat-
ste wedstrijd gespeeld. Daar-
na barst het feest los onder het 
genot van muziek van dj Peter 
en een gastopteden van zanger 
Barry. De teams die gaan strij-
den voor de eerste plaats zijn: De 
Hooge Waerder, Oddesigns, Wa-
terloo, GOK, SVIJ en Fellows. Om 
de kosten aanvaardbaar te hou-
den zijn er wederom een aan-
tal sponsors bereid gevonden 
om een bijdrage te leveren. De 

sponsors zijn: Accountantsbu-
reau De Hooge Waerder, Instal-
latie- en Loodgieterbedrijf We-
ber en Raave, Linauw Artiesten-
begeleiding, GH van der Heijden 
Reclame, Boetiek Only You, Rigo 
Verfcentrum, H. van den Boog-
aard BV, Scholz Bouwonderne-
meing BV, Oddesigns, Timme- 
en Onderhoudsbedrijf Piet Vis-
ser, Kennemer Pas, Fellows en 
de Red Nose Association.
De wedstrijden staan onder lei-
ding van Willem Westerwal en 
Patrick de Koning. De EHBO 
wordt verzorgd door Gerrit Ou-
dendijk. Iedereen is van harte 
uitgenodigd.

Bedevaart
naar Heiloo
Driehuis - Op 8 mei wordt van-
uit de regio een bedevaart naar 
Heiloo georganiseerd. Velen van 
ons leiden een druk en jachtig 
leven met weinig tijd voor rust en 
bezinning. Terwijl we dit vaak wel 
graag willen. Soms willen we wat 
afstand nemen van de dagelijkse 
hectiek. Om nog meer mensen 
kennis te laten maken met deze 
bijzondere plaats, die zo dichtbij 
gelegen is en om mensen de ge-
legenheid te geven een dag he-
lemaal tot zichzelf te komen or-
ganiseren de katholieke kerken 
in Haarlem-Noord, Santpoort, 
Driehuis, IJmuiden, Spaarndam 
en Haarlemmerliede, samenwer-
kend in de katholieke regio Del-
ta een bedevaart. De dag begint 
om 10.00 uur ‘s ochtends in Hei-
loo en eindigt ongeveer 16.00 
uur. Aanmelden is mogelijk bij 
pastor Peter de Jong, via e-mail: 
plmj@xs4all.nl of telefoon: 06-
12748091 of 0255-516428. De 
kosten voor deze dag bedra-
gen 14 euro. Degenen die ge-
zamenlijk met de bus willen rei-
zen worden gevraagd zich uiter-
lijk 22 april aan te melden. Meer 
informatie: RK regio Delta, Peter 
de Jong, Driehuizerkerkweg 113, 
1985 HB Driehuis, plmj@xs4all.
nl of 06-12748091/0255-516428.

Zelf dragen
Het besluit om de overleden 
dierbare zelf naar het graf te 
dragen, moet al snel na over-
lijden worden genomen. Het 
alternatief is om professionelen 
hiervoor te vragen, de ‘dragers’.  
Zij zijn echter schaars aan het 
worden en voor je het weet  
staan ze allemaal volgeboekt.
Als ik om de tafel zit met de 
naasten en hoor dat zij graag 
zelf willen dragen en dit ook 
fysiek haalbaar achten, wil ik 
dat graag stimuleren. Fysiek 
is het echter geen kleinigheid. 
Uitgaande van het gewicht 
van een gemiddelde kist (30-
50 kilo) en uitgaande van het 
gewicht van de overledene (75 
kilo) en de draagbaar zelf (40 
kilo), dan draag je met 8 perso-
nen een gewicht van 19,38 kilo 
per persoon.
Maar naast fysieke zwaarte telt 
ook de emotie. Met elke stap 
wordt de overleden dierbare 
dichter naar het uiteindelijke 
graf gedragen. Ook het besef 
van de levenscyclus kan spe-
len: als kind heeft moeder jou 
gedragen en nu draag jij haar.
Naast het dragen naar het graf 
zijn er ook andere draagmo-
menten. Bijvoorbeeld het uit 
huis dragen na een thuisop-
baring kan een aangrijpende 
gebeurtenis zijn. Iemand wordt 
immers daarmee definitief uit 
de eigen vertrouwde omgeving 
gehaald.
Het indragen in de aula van het 
crematorium is ook een zeer 
emotioneel moment. Geen ano-
niem naar binnen dragen door 
derden, waarbij alles wordt 
klaargezet, maar samen als 
intimi het begin van het defini-
tieve afscheid ervaren.
Voor het dragen van een ge-
liefde overledene is moed en 
concentratie nodig. Soms wor-
den groepjes gevraagd, zoals 

de tennisvriendinnen die haar 
samen naar boven en in de 
aula droegen. Of het personeel 
van het bedrijf dat hun geliefde 
directeur in- en uitdroegen. Of 
individuele mensen die  allen 
op eigen manier nauw betrok-
ken waren bij de overledene en 
saamhorigheid daarbij ervaren.
Aan de dragers wordt door 
ons vooraf instructie gegeven 
over de ins en outs. Als het kan 
wordt nog even ‘droog’ geoe-
fend met elkaar. Het belang-
rijkste is echter de motivatie om 
het met elkaar te gaan doen. 
Dan lukt het, zo weet ik uit de 
praktijk, uitstekend.
De ervaring leert dat het zelf 
dragen altijd als zwaar wordt 
ervaren, maar dat het als heel 
waardevol wordt beleefd om 
pas op het allerlaatste moment 
de dierbare overledene uit han-
den te geven. Wat ik terug hoor 
is, dat een goed gevoel om het 
gedaan te hebben het beetje 
spierpijn als gevolg na afloop 
overheerst. En deze trots helpt 
weer bij het verwerken van het 
verlies van deze dierbare.
Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Hillhout
houtdag bij 
Groenrijk
Santpoort-Noord - Zaterdag 
17 april organiseert GroenRijk 
Santpoort een speciale houtdag, 
waarbij de experts van Hillhout 
aanwezig zijn om belangstellen-
den uitvoerig te informeren en 
adviseren. Deze dag zijn er spe-
ciale acties en kortingen.

Het voorjaar is begonnen, tijd dus 
voor een opknapbeurt of mis-
schien wel een ‘make-over’ van 
de tuin. Hillhout, leverancier van 
hoogwaardig tuinhout met unie-
ke kwaliteitslabels, gekenmerkt 
door haar originaliteit en duur-
zaamheid, zet al jaren de trend 
met een sfeervol tuinhout- ma-
gazine. Dit jaar gaan ze nog een 
stap verder met drie inspireren-
de kranten op tabloid-formaat, 
boordevol prachtige voorbeel-
den voor de aanleg en inrichting 
van de tuin. Het voorjaar, de zo-
mer en het najaar: Hillhout heeft 
de ideeën én de producten. De 
tweede krant rondom het thema 
‘De inrichting van uw tuin’ neemt 
u alvast mee in de voorjaarszon. 
En alles komt aan bod. Van pavil-
joen, prieel of ‘cabin’ om lekker 
buiten te koken tot aan speel-
toestellen, meubilair, bloembak-
ken en handige groentips. De 
Hillhout tuinideeënkrant ligt voor 
u klaar bij: GroenRijk Santpoort.
Verkoop- en productinfo: Groen-
Rijk Santpoort, Biezenweg 70, 
Santpoort-Noord of kijk op www.
hillhout.com.

Jongens Ichthus naar
finales NK schoolvoetbal
Velsen - Afgelopen vrijdag is op 
de velden van Stormvogels de 
regionale voorronde afgewerkt 
van het NK Schoolvoetbal. Voor 
de tweede keer in successie ge-
organiseerd door Piet van Berge 
en Marloes van der Burg, gym-
docenten op het Ichthus Lyce-
um. Bij de jongens deed het  Ich-
thus Lyceum goede zaken. Het 
schoolteam werd tweede in zijn 
categorie, de brugklas werd soe-
verein eerste in de poule en ook 
het derdejaarsteam 
onder leiding van do-
cent Jos Romeijn be-
haalde op knappe wij-
ze de eerste plaats. 
Overall eindigden de 
Ichthus jongens als 
eerste vóór het Jan 
Arentsz Lyceum uit 
Alkmaar en plaatsten 
zich dus voor de fina-
les in Amsterdam op 
vrijdag 4 juni. Met ze-
ven andere geplaats-
te scholen uit het land 
gaan zij daar strijden 

om het kampioenschap van Ne-
derland. Bij de meisjes waren de 
scholen uit Driehuis minder suc-
cesvol al behaalde het Duin en 
Kruidberg brugklasteam een ver-
dienstelijke tweede plaats achter 
het Da Vinci College uit Purme-
rend en moest het schoolteam 
meisjes van het Ichthus Lyceum 
uiteindelijk het onderspit delven 
tegen de meiden van het Jan van 
Egmond College, ook uit Purme-
rend.
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Naar de film in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 16, 20.30 uur, 
zondag 18, 14.30 uur en woens-
dag 21 april om 20.30 uur draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘Millenium 2: 
De vrouw die met vuur speel-
de’, de verfilming van het twee-
de deel van de succesvolle Mil-
lennium-serie van Stieg Larsson. 
Mikael Blomkvist en Lisbeth Sa-
lander zijn elkaars tegenpolen, 
maar werken samen aan een 
onderzoek naar drie moorden. 
De slachtoffers zijn Nils Bjur-
man, de voogd van Lisbeth, en 
twee journalisten die voor Mil-
lennium werkten aan een pu-
blicatie over mensensmokkel. 
Op het moordwapen worden de 
vingerafdrukken aangetroffen 
van Lisbeth. Het hele politieap-
paraat komt in beweging, maar 
Lisbeth is onvindbaar. Blomkvist, 
overtuigd van Lisbeths onschuld, 
gaat langzamerhand een ver-

band zien tussen de drievoudige 
moord en het artikel in wording 
over vrouwenhandel. Dan wordt 
een vriendin van Lisbeth ont-
voerd door een motorbende. Sa-
lander laat het aankomen op een 
bloedige confrontatie met de on-
zichtbare bendeleider Zala, een 
bekende uit haar verleden.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘MilleniuM 2: De vrouw 
Die Mer vuur speelDe’ op 16 en 21 april om 20.30 uur en 18 

april om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

ME-1 gesponsord door 
Hoveniersbedrijf Kaptein
Driehuis - VV Waterloo heeft 
sinds twee jaar een meidenteam 
(ME-1). Twee jaar geleden be-
gon dit team met zeven speel-
sters, door het enthousiasme en 
de mond op mond reclame zijn 
het er inmiddels zestien.
Het eerste jaar is de voetbal gra-
tis en krijgen de spelers hun te-
nue van VV Waterloo. Hierin wa-
ren de meiden inmiddels uit-
gegroeid. Vandaar dat het hele 
meidenteam nu in nieuwe pak-

kies is gestoken door Hoveniers-
bedrijf Kaptein.
Dit dynamische team zijn niet al-
leen fanatieke voetbalsters maar 
ook nog eens vriendinnen van 
elkaar geworden. In deze com-
petitie staan zij dan ook boven-
aan de lijst.
Lijkt het je ook leuk om te voet-
ballen in een meidenteam kom 
eens een kijkje nemen op de 
training op dinsdag vanaf 16.00 
uur.

Zandershof spic en span
IJmuiden – Zaterdagochtend 
hielden bewoners van het Zan-
dershof een schoonmaakactie. 
Er werd druk geveegd en on-
kruid gewied. De overwoeke-
rende klimop werd uit de perken 
rond de bomen gehaald, fleuri-
ge plantjes verschenen er voor 
in de plaats. Na afloop zag alles 
er spic en span uit en deden de 
harde werkers zich te goed aan 
gebakken vis.
Initiatiefnemer van deze actie 
was Vincent van de Pieterman: 
,,IJmuiden wordt steeds vuiler, 
de mensen steeds lakser. Ik wil-
de laten zien hoe het ook kan.’’ 
Big Boss schonk de bezems, de 
gemeente Velsen leverde blad-
vegers en het woningbedrijf Vel-
sen sponsorde onder andere de 
planten. Ook schoonmaakbedrijf 
Kenzo leverde allerlei attribu-
ten. Mercuur zorgde voor verse 
vis, die door vishandel Kras ge-
bakken werd en de gebroeders 
Waasdorp zorgden voor zure 
bommen. Iris de Bruin staat sa-

men met dochter Kayleigh druk 
te vegen. Ze woont zelf niet aan 
het Zandershof, ze neemt de 
honneurs waar voor haar ouders. 
Haar vader loopt slecht en haar 
moeder heeft last van haar rug. 
,,Ik vind dit een goed idee en het 
is leuk, om zo met z’n allen be-
zig te zijn’’, vertelt ze. ,,Toch vind 
ik het ook een beetje raar, dat de 
gemeente dit zelf niet doet. Er 
wonen hier een hoop ouderen.’’ 
Bewoonster Loes van der Gaag 
vindt het daarentegen een ge-
slaagde actie: ,,Dit is een goe-
de reclame voor het Zanderhof. 
Het is een leuk buurtje en als ik 
in mijn voortuin zit, dan kijk ik 
graag uit op een schone straat. 
Ik hield mijn eigen stoep al goed 
schoon, het is prima om met el-
kaar zo’n actie te houden. Wel-
licht volgen anderen dit goede 
voorbeeld.’’
Ze besluit lachend: ,,Morgen 
hebben we allemaal spierpijn, 
maar dat is voor het goede doel.’’ 
(Carla Zwart)

Wandelen met
BCA wandelclub
IJmuiden - De tweede door 
wandelclub BCA georganiseerde 
wandeltocht. Op zondag 18 april 
organiseert wandelclub BCA 
haar tweede wandeltocht.
Vertrek is vanuit voetbalkanti-
ne van voetbalvereniging SVIJ. 
Starttijd is tussen 09.00 uur en 
11.00 uur. Inschrijven kan via 
a.oudendyk@quicknet.nl. In-
schrijven op de dag zelf is ook 

mogelijk. Er zijn twee verschil-
lende afstanden uitgezet: een 
tocht van circa 10 kilometer en 
een tocht van circa 20 kilometer.
De kosten van de wandeltocht 
bedragen 3,50 euro, te voldoen 
bij aanmelding. In deze kosten 
zijn inbegrepen, koffie/thee voor-
af en soep met belegd broodje 
achteraf. Ook is er voor iedereen 
weer een herinnering.

IJmuiden - Zondag 18 maart om 
16.00 uur is er een orgelconcert 
in de Oud-katholieke Engelmun-
duskerk aan de Koningin Wil-
helminakade 119. Jan Huizer en 
Marc Koning zullen hier werken 
van onder andere Bach, Barthol-
dy, en Rheinberger ten gehore 

brengen. Huizer is als vaste or-
ganist verbonden aan de Irene-
kerk te Ridderkerk, Koning bege-
leidt diverse kerkdiensten. 
Kaarten voor dit concert zijn on-
der andere verkrijgbaar bij het 
VVV-agentschap in de centrale 
bibliotheek.

Orgelconcert

IJmuiden - Iedere zondag tus-
sen 16.00 en 18.00 uur is er een 
nieuw themaprogramma te be-
luisteren op Seaport FM. In Mu-
ziek Uit Zee wordt de geschiede-
nis van de zeezenders belicht uit 
de periode 1958 tot en met 1990. 
Ook komen de diverse radio-
evenementen, die destijds tus-
sen de pieren van IJmuiden heb-
ben plaatsgevonden, aan bod. 
In Muziek Uit Zee zijn naast ou-
de radiofragmenten, jingles en 
tunes en interviews uiteraard 
ook de platen uit de jaren ‘60, ‘70 
en ‘80 te horen. Erik Beekman, 
de enige Velsenaar die ooit pro-
gramma’s presenteerde op een 
zendschip, neemt u mee naar 
de wereld van de piraten op zee. 
De herhaling van dit programma 
wordt op woensdag uitgezonden 
tussen 21.00 en 23.00 uur.

Muziek uit Zee

IJmuiden - In het Hobbyhuis aan 
de Kromhoutstraat 50a, IJmui-
den kan men terecht voor allerlei 
activiteiten. Op maandag-, dins-
dag- en woensdagmiddag is er 
houtbewerking. Kosten hiervoor 
zijn 10 euro per maand. Inlich-
tingen bij Herman Holt, via 06-
31311053. De heer Armand van 
der Ven kan u alles vertellen 
over de computercursus (75 eu-
ro voor tien lessen), info via 06-
13842555. Creatief scrapbooken, 
hierover kan Carrie Nupoort al-
les vertellen, haar telefoonnum-
mer is 06-12650716. Verder kan 
er ook nog gedart worden, gezel-
lig pijltjes gooien in klein compe-
titieverband, kosten hiervoor zijn 
7,50 euro per maand. Dit is maar 
een klein gedeelte van de activi-
teiten van het Hobbyhuis, wilt u 
meer weten, of heeft u misschien 
zelf nog een idee voor een acti-
viteit.

Hobbyhuis

IJmuiden - Zaterdag is tussen 
8.30 en 16.15 uur een fiets ge-
stolen vanaf de Lange Nieuw-
straat, uit het fietsenrek te-
genover Takko Fashion, Lange 
Nieuwstraat 743 in IJmuiden. Het 
gaat om een grijs/zwarte Gazel-
le type Orange, met een zwart 
fietsmandje voorop en knalro-
ze fietstassen. De eigenaar wil 
graag weten of iemand iets ge-
zien of gemerkt heeft van deze 
diefstal of weet waar deze fiets 
is. Bellen kan met 06-44051141.

Fiets gestolen

Haarlem - De politie heeft vo-
rige week donderdagavond om-
streeks 18.00 uur een 31-jarige 
Haarlemmer aangehouden voor 
een beroving in de Grote Hout-
straat. Nadat de beroving was 
gepleegd konden agenten op 
aanwijzing van oplettende pas-
santen de verdachte oppakken. 
De politie is nog bezig met het 
onderzoek en verzoekt getuige 
contact op te nemen via 0900-
8844.

Politie zoekt 
getuigen
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Hokkai Kitchen, Japans 
bereide vis in Nederland
IJmuiden – Vanaf vorige week 
beschikken we in IJmuiden, aan 
de Egmondstraat 2, over Hokkai 
Kitchen, een unieke winkel waar 
verse Japanse visproducten elke 
vrijdag en zaterdag te koop zijn.

Hokkai Kitchen is een nieuwe 
onderneming van Marinus Noor-
denbos, die met zijn bedrijf Hok-
kai Suisan, wat ‘Noordzee vispro-
ducten’ betekent, al achttien jaar 
aan de weg timmert. Hij levert 
maandelijks aan 7000 adressen 
op Japanse wijze bereide vispro-
ducten aan Japanners die in Eu-
ropa wonen. Nu sushi een enor-
me opgang heeft gemaakt in Ne-
derland, vindt Marinus Noorden-
bos dat Nederlanders klaar zijn 
voor Hokkai Kitchen.
In Hokkai Kitchen worden zo’n 
25 verschillende Japanse vispro-
ducten verkocht. Uiteraard is er 
sushi, maar daarnaast kan men 
kiezen uit bijvoorbeeld zalmbur-
gers, Japanse en Thaise curry, 
teriyaki en nog veel meer. De Ja-
panse keuken is heel puur. Ja-
panners eten veel vis. De ver-
houding vis/vlees in hun menu’s 
is ongeveer 70/30. De Japan-
se keuken bestaat dus uit veel 
vis en rijst, heeft een uitgespro-
ken smaak en een grote diver-
siteit. ,,Japanse gerechten wor-
den met oog voor detail samen-
gesteld,’’ zegt Marinus Noor-
denbos. ,,De Japanse keuken 

is een belangrijk onderdeel van 
de Japanse cultuur. Met Hokkai 
Suisan leveren we vis die op Ja-
panse wijze gedroogd en gema-
rineerd is, maar ook leveren we 
de vis rauw. Twee jaar geleden 
zijn we begonnen ook Japanse 
maaltijden te leveren vanuit on-
ze eigen keuken. De winkel was 
een volgende logische stap.’’ De 
visproducten zijn allemaal van 
de allerbeste kwaliteit en komen 
van over de hele wereld. Natuur-
lijk komt ook heel veel vers van 
de visafslag in IJmuiden. 
De vader van Marinus was direc-
teur van rederij Kennemerland 
in IJmuiden. Hij exporteerde vis 
naar Japan. Marinus spreekt dan 
ook uitstekend Japans, woonde 
een jaar in Japan en trouwde een 
Japanse. Hij heeft grote waarde-
ring voor de Japanse keuken en 
vindt het hoog tijd worden dat 
Nederland kennis maakt met 
meer producten uit Japan. Daar-
om zal er in Hokkai Kitchen altijd 
wel iets lekkers te proeven zijn. 
De winkelmedewerkers zijn bo-
vendien graag bereid extra in-
formatie te geven over de pro-
ducten en bereidingswijze. In de 
winkel zijn zowel kant en klare 
producten te koop als ingredi-
enten, maaltijden en snacks. De 
winkel is elke vrijdag en zater-
dag geopend van 10.00 tot 19.00 
uur. Meer info op www.hokkai-
kitchen.nl.

Verkoop uw huis sneller 
en voor de hoogste prijs
Regio - Te koop staande wonin-
gen worden vaak slecht gepre-
senteerd. 
Afgelopen jaren maakte dat wei-
nig uit, omdat de meeste wo-
ningen toch wel werden ver-
kocht. Daar is echter grote ver-
andering in gekomen: woningen 
staan steeds langer te koop en 
potentiële kopers hebben steeds 
meer keus. Het is dus van groot 
belang dat een te koop staande 
woning opvalt tussen de rest van 
het aanbod. Op internet staat zo-
veel te koop dat potentiële ko-
pers slechts enkele seconden 
de foto’s bekijken ofwel scannen 
en als de sfeer niet bevalt wordt 
meteen naar een volgende wo-
ning geklikt. De eerste indruk is 
bij woningverkoop dus zeer be-
palend en om die te beïnvloeden 
is het verstandig om een ver-
koopstylist in te schakelen, want 
een eerste indruk maak je ten-
slotte maar één keer. De meeste 
verkopers geven het liefst geen 

cent meer uit aan een te koop 
staande woning. Statistieken la-
ten echter overduidelijk zien dat 
woningen na een verkoopsty-
ling sneller worden verkocht én 
tegen een hogere verkoopprijs, 
waardoor verkoopstyling zich-
zelf dubbel en dwars terugver-
dient. Leegstaand vastgoed staat 
vaak zeer lang te koop en moet 
uiteindelijk (soms zelfs na ja-
ren) noodgedwongen ver onder 
de marktconforme prijs worden 
verkocht.
De Ruyter Styling kan uw leeg-
staande woning voor een uiterst 
betaalbaar maandbedrag sfeer-
vol meubileren, waarna deze als-
nog verkoopklaar is voor een 
marktconforme prijs. De statis-
tieken bewijzen dat verkoopsty-
ling zichzelf altijd dubbel en 
dwars terugverdient. Benieuwd 
wat het u oplevert? Kijk op www.
deRuijterStyling.nl of bel 06-
45929363 voor een gratis intake-
gesprek.

IJmuiden - Mensen met een in-
komen op het minimum kunnen 
in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming voor deelna-
me aan Sociaal Culturele Activi-
teiten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het lid-
maatschap van een sportclub of 
een andere vereniging. Ook voor 
een dagje uit, een bezoek aan 
een museum, of het volgen van 
een cursus kan een tegemoetko-
ming worden verkregen. Zoals te 
lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor deze 
tegemoetkoming. De gemaakte 
kosten moeten wel aangetoond 
kunnen worden met bonnetjes 
en/of entreekaartjes. Mensen 
van 65 jaar of ouder hoeven de 
kosten niet aan te tonen. De For-
mulierenbrigade Velsen kan kij-
ken of iemand in aanmerking 
komt voor deze tegemoetkoming 
en helpen dit formulier in te vul-
len. De Formulierenbrigade Vel-
sen is gevestigd in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 
te IJmuiden. Op werkdagen zijn 
zij bereikbaar tussen 09.00-17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de e-mail: for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Op zaterdag 24 april 
vindt in Beverwijk, Heemskerk 
en IJmuiden van 10.00 tot 12.00 
uur de kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Mensen 
kunnen hun goede, nog draag-
bare kleding, schoeisel, huis-
houdtextiel en dekens in geslo-
ten plastic zakken afgeven bij de 
onderstaande adressen: Bever-
wijk, Vredevorstkerk, Laan der 
Nederlanden 152, Heemskerk, 
Dorpskerk, Burgemeester Nie-
lenplein en IJmuiden, Solidari-
teitsgebouw Velsen voor de 3e 
Wereld, Eenhoornstraat 4.

Kleding-
inzameling

Velserbroek - Politiemen-
sen hebben vorige week vrij-
dagavond rond 18.30 uur in de 
Poortmanstraat een 41-jarige 
man uit Velserbroek aangehou-
den voor mishandeling van zijn 
vriendin. De man had de vrouw 
die ziek op bed lag een aantal 
keren tegen haar benen getrapt. 
Hij gooide haar het huis uit en 
sleepte haar door de straat. De 
vrouw is bij buren naar binnen 
gevlucht. De man is meegeno-
men naar het bureau en daar in-
gesloten. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Mishandeld 
door vriend

Gezocht documentatie 
bevrijding van Velsen
Velsen - Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen, dat elk jaar de 4 mei her-
denking in Velsen organiseert en 
eens per vijf jaar de bevrijdings-
festiviteiten organiseert, roept 
Velsenaren op eens op zoek te 
gaan naar films, foto’s, dia’s, ge-
luidsopnamen en andere stuk-
ken, die betrekking hebben op de 
bevrijding en met name die van 
Velsen. Het Comité is van plan op 
5 mei in de burgerzaal van het 
Stadhuis een doorlopende voor-
stelling (a la Cineac) te maken 
van (bewegende) beelden van 
de bevrijding van Velsen. Deze 
voorstelling loopt van 14.30 tot 
18.00 uur. Er is al enig materiaal, 

maar juist tijdens de viering van 
5 mei 2010 is vooral nog nooit in 
het openbaar vertoond materiaal 
extra welkom. Het Comité kan 
zorg dragen voor digitalisering 
van de media. Vanzelfsprekend 
krijgt men na afloop het oor-
spronkelijk materiaal en de gedi-
gitaliseerde versie terug. Wie bo-
vengenoemd materiaal bezit en/
of weet waar materiaal aanwe-
zig is dat het vertonen waard is 
op die dag, wordt verzocht con-
tact op te nemen met Gerard van 
Broekhuijsen, lid van het Comi-
té,  telefoon 0255-518690, 06-
30974608 of g.v.broekhuijsen@
quicknet.nl.

Velsense ondernemers 
omarmen Havenfestival
IJmuiden - Het nautische en 
culturele spektakel, het Haven-
festival IJmuiden, vindt dit jaar 
twee weken eerder dan normaal 
plaats, namelijk op zaterdag 14 
en zondag 15 augustus. Reden 
hiervoor is de koppeling met 
PreSail IJmuiden dat op woens-
dag 18 augustus IJmuiden op 
zijn kop zal doen staan. 
Bestuur en medewerkers van 
beide evenementen zijn zeer 
verheugd met de gulle Velsen-
se ondernemers die de publieks-
feesten een warm hart toedra-
gen door financiële en materië-
le ondersteuning te bieden. Ook 
gemeente Velsen is voornemens 
een aanzienlijk bedrag beschik-
baar te stellen om de plannen 
voor de twee festivals tot uitvoe-
ring te brengen. 
Tijdens het Havenfestival IJmui-
den meert een groot aantal 
schepen aan in IJmuiden, voor-
dat ze doorvaren in de boten-
parade richting Sail Amsterdam, 
dat van 19 tot en met 23 augus-
tus plaatsvindt. Een aantal impo-
sante tallships kan al in IJmui-
den bekeken en bezocht wor-

den. Maar ook indrukwekkende 
schepen als de Minerva, de Mor-
genster en de Tres Hombres lig-
gen tijdens het Havenfestival en 
PreSail IJmuiden langs de kade 
in IJmuiden. 
Dit jaar wordt naast de Trawler-
kade ook de Halkade bij het fes-
tivalterrein betrokken. Het fes-
tival wordt dus groter en duurt 
langer. Samen met Zeevishandel 
Waasdorp en Perron Zee/Grand 
Café Kruiten zal er gezamenlijk 
invulling worden gegeven aan de 
festiviteiten op de Halkade. 
Buiten alle nautische hoog-
standjes, valt er op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. 
Stadsschouwburg Velsen zorgt 
er ook dit jaar voor dat de crème 
de la crème van de culturele we-
reld naar IJmuiden komt.
Ook zal een groot gedeelte van 
de regionale amateurverenigin-
gen hun kunsten vertonen aan 
het publiek. Oude bekende on-
derdelen als de vistafel, de kook-
demonstraties, de duikdemon-
straties en de kraampjes met 
snuisterijen zullen te bezichti-
gen zijn.
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Feestdagen in april en mei
Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feest-
dagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maanden een 
aantal dagen gesloten.

In april is het stadhuis dicht op:
Vrijdag 30 april Koninginnedag

In mei is het stadhuis dicht op:

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei Verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Financiën op orde
Velsen sluit 2009 financieel af met een 
positief resultaat. De crisis zette in-
komsten en uitgaven onder druk. Meer 
mensen deden een beroep op een uit-
kering en op bijzondere bijstand. Toch 
is het voorzieningenniveau op peil ge-
bleven en is een aantal nieuwe ontwik-
kelingen in gang gezet. De accountant 
heeft de jaarrekening goedgekeurd. 

Het financiële resultaat over 2009 is posi-
tief. Als de raad instemt met de voorstellen 
van het college blijft er circa 35.000 euro 
over, die in de algemene reserve wordt ge-
stort. Het aantal mensen dat vorig jaar een 
beroep deed op een uitkering en op bij-
zondere bijstand is toegenomen. Dat komt 
deels door de crisis, maar ook door het ge-
voerde gemeentebeleid, waardoor mensen 
die dat nodig hebben financieel werden 
ondersteund.

De verschillende overheden zijn voor spe-
cifieke projecten bijgesprongen. Dit heeft 
voor het Midden Havengebied een bedrag 
van 8,5 miljoen euro opgeleverd. Het voor-
zieningenniveau is in 2009 op peil geble-
ven en er is een aantal nieuwe ontwikke-
lingen in gang gezet. Voorbeelden zijn de 
combinatiefunctionarissen, de voorberei-
ding van een Centrum voor Jeugd en Ge-
zin en de aanleg en verbetering van sport-
gelegenheden. Het Landschapsbeleids-
plan en Groenbeleidsplan zijn vastgesteld 
en er is extra aandacht besteed aan bur-
gerparticipatie en wijkgerichte dienstver-
lening.

De accountant heeft – zoals dat officieel 
heet – een goedkeurende verklaring afge-
geven op rechtmatigheid en getrouwheid. 
Kortom: de financiële huishouding van de 
gemeente Velsen is op orde.

Weekmarkt in Velsen-Noord
Velsen-Noord, 13 april: Wethouder Arjen Verkaik bezoekt de eerste weekmarkt in aan-
wezigheid van marktmeester Frans de Ruijter. Er was veel belangstelling voor de markt, 
die de komende drie maanden elke dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur zal plaatsvinden. 
(foto: Reinder Weidijk)

Evenementen op Forteiland
De burgemeester heeft vergunning 
verleend voor een dance-feest op 
vrijdag 16 april a.s. van 21.00 uur tot 
zaterdag 17 april 05.00 uur en van za-
terdag 17 april a.s. van 16.00 uur tot 
zondag 18 april 05.00 uur. 

In de vergunning zijn geluidsnormen op-
genomen waar de organisatie zich aan 
moet houden. Bij de dichtstbijzijnde wo-
ningen worden er gedurende het eve-
nement geluidsmetingen verricht door 
twee medewerkers van de Milieudienst 
IJmond. Als uit de metingen blijkt dat 
de geluidsnormen worden overschreden 
dan worden deze meteen bijgesteld tot 
de toegestane geluidsnorm. Wel moet er 
– ook als de geluidsnormen worden na-
geleefd – rekening gehouden worden 
met enige overlast van het evenement. 
Er zijn maatregelen genomen om ver-
storing van broedende meeuwen op het 

Forteiland tegen te gaan. Deze maatre-
gelen zijn vastgesteld in overleg met de 
vogelaarsgroep die de meeuwen op het 
eiland al circa twintig jaar volgt. Het mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit heeft geen bezwaar tegen het 
houden van het evenement, maar heeft 
ook voorwaarden gesteld. De belangrijk-
ste zijn:
• de plekken waar de meeuwen zitten 

zijn met hekken afgezet;
• er is een geluidswand van schapenwol 

in de tent aan de zijde waar de meeu-
wen zich bevinden;

• er wordt een speciale geluidsinstallatie 
geïnstalleerd voor de juiste redemptie 
en reductie van het geluid;

• aan de kant van de meeuwen zijn de 
hekken dicht gemaakt.

Toezichthouders van onder andere de ge-
meente zien erop toe dat deze voorschrif-
ten worden nageleefd.

Opnieuw weekendwerk A208
De provincie werkt aan de A208. De 
nieuwe weg krijgt geluidsarm asfalt, 
wordt waar mogelijk verder van de 
huizen afgelegd en ingericht als pro-
vinciale N208. In het weekend van 16 
tot en met 19 april wordt er opnieuw 
doorgewerkt, ook ’s nachts. Het ver-
keer wordt omgeleid met borden. 

In het komende weekend, vanaf vrijdag 
16 april 20.00 uur tot maandag 19 april 
06.00 uur, wordt de oostelijke rijbaan 
van de A208 geasfalteerd. De werk-
zaamheden zijn ingrijpend voor het ver-
keer, dat met borden wordt omgeleid. 
Kaarten van de omleidingsroutes staan 

op www.noord-holland.nl/A208 onder 
downloads. De aannemer werkt door in 
de avond en nacht; dat kan enige tot ge-
luidshinder leiden. Als het weer bepaal-
de werkzaamheden bemoeilijkt, worden 
die doorgeschoven naar een latere da-
tum. De provincie verzorgt de berichtge-
ving daarover.

Op www.noord-holland.nl/A208 staat 
meer informatie over het werk, de plan-
ning, de bereikbaarheid en een overzicht 
van veelgestelde vragen. Wie het laatste 
nieuws digitaal wil ontvangen, kan zich 
via de site abonneren op een e-nieuws-
brief.



I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n

Infopagina
15 april 2010

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Lichtmasten Plein 1945

Werkzaamheden bij stations
De afwatering bij de stations Driehuis 
en Santpoort-Zuid wordt verbeterd. De 
werkzaamheden wordt op 18 en 19 april 
uitgevoerd door aannemingsbedrijf He-
ijmansRail, in opdracht van ProRail. Er 
wordt gewerkt tussen 01.00 en 05.00 
uur ’s nachts. 

Er kan geluidsoverlast plaatsvinden, 
omdat er gebruik wordt gemaakt van 
twee kranen op lorrie (krols) en vracht-
wagens. Het College van B&W heeft He-
ijmansRail ontheffing verleend. In mei 
wordt verder gewerkt aan de afwate-
ring; dan volgt opnieuw bericht.

Sportkampioenen van 2009
Op vrijdag 9 april werden tientallen spor-
ters in het zonnetje gezet tijdens het Vel-
sens Sportgala 2010. Voor de gehandi-
captensport was Rik Spierings de win-
naar. Hij behaalde goud en zilver bij 
het schaatsen tijdens de Special Olym-
pics World Winter Games in Idaho (VS). 
Hij ontving zijn prijs uit handen van Eri-
ca Terpstra, scheidend NOC*NSF-voor-

zitter. De andere foto is van Ben Rietdijk, 
eigenaar van de sportschool in Velser-
broek. Hij werd door burgemeester Franc 
Weerwind gehuldigd als sportcoryfee van 
het jaar voor zijn verdiensten als Velse-
naar op sportgebied. De namen van alle 
winnaars van het sportgala komen op de 
website van Velsen te staan. (foto’s: Rein-
der Weidijk)

Gratis compost bij
wijkpost Santpoort-Zuid
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april kan 
gratis compost worden afgehaald bij 
de wijkpost Santpoort-Zuid aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan. Belangstellen-
den moeten zelf een schep en krui-
wagen of zakken meenemen.

De Huisvuilcentrale (HVC) organiseert 
dit jaar voor de vijfde keer een com-
postactie voor alle gemeenten die bij 
HVC aangesloten zijn. De centrale le-
vert gratis compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval. Ook de inwo-
ners van Velsen kunnen daarvan profite-
ren. Belangstellenden kunnen terecht op 
vrijdag 16 april tussen 10.00 en 17.00 uur 
en op zaterdag 17 april tussen 09.00 en 
14.00 uur.

Compost – verteerde resten van groente-,
fruit- en tuinafval – verbetert de struc-
tuur van grond. Zandgrond houdt vocht 
beter vast en kleigrond wordt er losser 
van, waardoor planten hun voedingsstof-

fen beter kunnen opnemen. Ook het ga-
zon heeft er baat bij. (foto: gemeente Vel-
sen)

Het plein nadert zijn voltooiing: de lichtmasten worden geplaatst. (foto: gemeente Vel-
sen)
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Raadzaal

Punt Onderwerp
1 Opening          
2R Vaststellen:
-  notulen raadsvergadering 1 april 2010
-  besluitenlijst raadsvergadering 1 april 2010
3R Afhandelen:
- Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4R Verruiming koopzondagen
 PAUZE (van circa 20.30-21.00 uur)
 Besluitvorming
5R Medewerking verlenen aan een vrijstellings-

procedure ex artikel 19, eerste lid van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van 
een tuinbouwkas voor het perceel Hagelingerweg 
210 te Santpoort-Noord

6R Ter beschikking stellen financiën Herinrichting 
Kromhoutstraat te IJmuiden

7R Benoeming voorzitter en leden commissie 
bezwaarschriften

 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail 
naar griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raadsvergadering wordt vanaf 19.00 uur live uitge-
zonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda en 

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE

Dinsdag 20 april 2010 vanaf 20.00 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het 
stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich 
tot uiterlijk dinsdag 20 april, 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: 
griffier@velsen.nl .

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking jaarrekening 2009 en het rapport van 

bevindingen
4. Terugkoppeling gezamenlijk onderzoek Verkeer & 

Vervoer
5. Rondvraag

RAADSPLEIN 22 APRIL 2010

Donderdag 22 april 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering  - aanvang 19.30 uur

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met 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 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

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

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

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 

cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te 
lezen bij Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Zeewijkplein 478 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit 
besluit is door verzending aan de aanvrager op 8 april 
2010 bekendgemaakt.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Sluisweid ong. 2 berken 
(bomen naast huisnummer 5 mogen worden gekapt 
omdat deze ernstige overlast veroorzaken voor de 
bewoners van het naburige perceel)                     
Eikenstraat ong. 4 lindebomen 
(bomen tegenover oude huisnummers 39, 35, 26 en 23 
mogen worden gekapt vanwege de herinrichting van 
de woonwijk)                        

Dagtekening van deze kapvergunningen is 13 april 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-74-2010  Van Wassenaerstraat 7 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakopbouw en het 
veranderen van de achtergevel

BP-75-2010  Waterloolaan 8 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (1e en 2e verdieping)

BP-76-2010  Iepenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-77-2010  Oude Pontweg 138 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een woonwagen

BP-78-2010  Kennemerlaan 70 te IJmuiden; het 

oprichten van een off premise ruimte 
(geldautomaat en chipknipopwaardeer-
punt)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-81-2010  Siriusstraat 2 te IJmuiden; het oprichten 

van een berging
BL-82-2010  Meerweidenlaan 23 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-83-2010  Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het 

veranderen van een dakkapel (voorgevel)
BL-84-2010  Oude Pontweg 128 te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een garage
BL-85-2010  Oude Pontweg 130 te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een garage
BL-86-2010  Oude Pontweg 132 te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een garage
BL-87-2010  Oude Pontweg 143 te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een garage
BL-88-2010  Spanjaardsberglaan 26 te Santpoort-

Noord; het legaliseren van een luifel
BL-89-2010  Van Lenneplaan 52 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-90-2010  Spanjaardsberglaan 24 te Santpoort-
Noord; het legaliseren van een luifel

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BP-223-2009  Zadelmakerstraat 34 te Velserbroek; 

het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-237-2009  Kennemerlaan 46A te IJmuiden; 
het plaatsen van een dakopbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 16 april 
t/m 27 mei 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 
ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 
bouwplannen:
BL-43-2010  Reyndersweg ong., Parkweg ong., 

Badweg ong., Dokweg ong. en 
Heerenduinweg ong.) te Velsen-Noord, 
Velsen-Zuid, IJmuiden, IJmuiden en 

IJmuiden; het plaatsen van imago-
versterkende borden op 5 verschillende 
locaties (tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 16 april 
t/m 27 mei 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 16 t/m 
29 april 2010 ter inzage.
BL-58-2010  De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-187-2009  Houtmanstraat 4 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
hotel

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-26-2010  Thorbeckelaan 44 te Velsen-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met 2 erkers en een uitbouw

BL-50-2010  Hoofdstraat 26 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
garage/berging

BL-51-2010  Hoofdstraat 26 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-53-2010  Duin- en Kruidbergerweg 60 te 
Santpoort-Noord; het vernieuwen van 
een natuursteen trap, goot en schilder-
werk

BL-59-2010  Hoofdstraat 166 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een winkel 
(inpandig)

BP-8-2010  Lange Nieuwstraat 791 en 793 te 
IJmuiden; het wijzigen van de voorgevel 
en doorbraak bouwmuur

BP-11-2010  Wüstelaan ong. te Santpoort-Zuid; 
het veranderen van 2 duikers naar 
2 bruggen

BP-20-2010  Nieuweland 9 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

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



Full Count nieuwe stijl
Swingend en funky
IJmuiden – Zondagmiddag 
trad de Velsense coverband Full 
Count op in het Stage Café, in de 
foyer van het Witte Theater. Voor 
het eerst trad de band op in de 
nieuwe samenstelling. 

De blazerssectie is aangevuld 
met twee saxofonisten: Jolan-
da Zwanenburg op tenorsax en 
Marja Berger op altsax. Een wel-
kome aanvulling: het geluid van 
de band klinkt nu nog voller. 
De Santpoortse Carolien Goe-
man, die ook bij de band Got It 
zingt, vervangt tijdelijk zangeres 

Natascha Klobedanz. Die is on-
langs moeder geworden van een 
prachtige dochter en geniet nog 
even van haar zwangerschaps-
verlof.
Carolien heeft een bepaalde soul 
in haar stem, die heel goed past 
bij de muziek van Full Count. 
Want hoewel ze een coverband 
zijn, heeft de band toch een heel 
eigen sound ontwikkeld: lekker 
swingend en funky. Het talrijke 
publiek was het er na afloop over 
eens: zij waren getuige geweest 
van een bijzonder leuk en afwis-
selend concert.

Bibliotheek langer open
IJmuiden - Bibliotheek Velsen 
is vanaf maandag 3 mei langer 
open. Beide filialen van de bibli-
otheek zullen als extra service 
op zaterdag van 11.00 tot 17.00 
open zijn in plaats van tot 15.00. 
Bibliotheek Velserbroek zal 
daarnaast voortaan op dinsdag 

van 10.00 tot 17.00 haar deu-
ren open hebben voor publiek, 
en op donderdag van 13.00 tot 
20.00. Nu is dit op dinsdag van 
14.00 tot 20.00 en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 en 18.00 tot 
20.00. Zie ook www.bibliotheek
velsen.nl.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 17 april

Jodan boys-odin’59 (hoofdklasse)  - 14.30
Wieringermeer-Jong Hercules (3a)  - 14.30
vvH/velserbroek (5b)-De meteoor  - 14.30
ZSGo/WmS-Dem (5b)   - 14.30
   

aDo’20 (hoofdklasse)-FC Hilversum  - 14.30
De Kennemers (1a)-DWv   - 14.00
velsen-Dem (2a)    - 14.00
vSv (3b)-De Foresters   - 14.00
Purmerend-onze Gezellen (3b)  - 14.00
Schoten (4D)-DSK    - 14.00
FC velsenoord (4D)-rCH   - 14.00
terrasvogels (5D)-tHb   - 14.00
Waterloo (5D)-HYS   - 14.00

zondag 18 april

IJmuiden – Personeel van een 
supermarkt aan het Kennemer-
plein heeft dinsdagavond om-
streeks 19.45 uur een 32-jarige 
Poolse man aangehouden voor 
diefstal. De man, die onder in-
vloed was van alcohol en drugs, 
wilde drie flessen whisky ste-
len. Bij zijn aanhouding verzet-
te de verdachte zich hevig. Hij 
werd door enkele medewerkers 
in bedwang gehouden en over-
gedragen aan de politie. Weder-
om verzette de man zich. Hij is in 
de boeien gewerkt, overgebracht 
naar een politiebureau en inge-
sloten voor verhoor. Tegen de 
man wordt proces-verbaal op-
gemaakt.

Poolse man 
aangehouden

Driehuis – Politiemensen hiel-
den dinsdagnacht omstreeks 
03.00 uur twee verdachten aan 
voor fietsendiefstal. Het tweetal, 
19 en 21 jaar oud en afkomstig 
uit Velsen-Noord, was eerder die 
nacht gezien toen zij in de Lan-
ge Nieuwstraat liepen. Gezien 
het late tijdstip werd beide man-
nen gevraagd wat zij daar de-
den. Zij verklaarden een wan-
deling te maken naar de duinen 
van IJmuiden. Rond drie uur za-
gen de agenten het tweetal op-
nieuw, ditmaal fietsend op de 
Van den Vondellaan. Van een 
van de fietsen was het slot ver-
broken, de andere had geen slot. 
In de fietstas van een van de fiet-
sen werd een hamer en een stuk 
geprepareerd metaal aangetrof-
fen, waarmee fietssloten kun-
nen worden opengebroken. Bei-
de verdachten zijn aangehouden 
voor fietsendiefstal.

Fietsendieven

Klavierschippers
IJmuiden - Op 24 april orga-
niseert Accordeonvereniging 
de Klavierschippers haar jaar-
lijkse open dag in buurthuis de 
Driehoek, Driehuizerkerkweg te 
Driehuis. Van 10.00 tot 12.00 uur 
zal een rommelmarkt gehouden 
worden.
De opbrengst van de rommel-
markt komt ten goede aan de 
loterij, die jaarlijks wordt gehou-
den tijdens de donateuravon-
den in oktober. Aansluitend op 
de rommelmarkt zullen de twee 
orkesten van de Klavierschip-
pers zich presenteren. Tussen-
door zal er solo of in groepjes 

opgetreden worden. De open 
dag zal ongeveer om 15.00 uur 
eindigen.
Belangstellenden zijn van har-
te welkom om deze dag mee 
te beleven. Heeft u belangstel-
ling voor het opleiding/ensem-
ble en/of showorkest dan kunt 
u altijd een van de bestuursle-
den aanspreken. U kunt ook 
langskomen tijdens de repetitie 
op maandagavond vanaf 19.00 
uur in Buurthuis de Driehoek in 
Driehuis. De koffie staat klaar.
Meer weten? Bel dan met 023-
5389054 of kijk op www.klavier
schippers.nl.

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 15 april 2010

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-237-2009  Louise de Colignylaan 16 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten 
van een woning (uitbouw, berging en 
carport)

BP-200-2009  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het plaatsen 
van een ketenpark (tijdelijk)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-72-2009  Trompstraat 208 te IJmuiden; 

het verwijderen van het interieur van 
een gemeentelijk monument

SL-49-2010  Zuidersluisweg 3 te IJmuiden; het slopen 
van opslagruimtes

SL-50-2010  Noordersluisweg 20 te IJmuiden; 
het slopen van een compressorruimte 
en een techniekruimte

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

STANDPLAATSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor:

*Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van groente op het Planetenweg te IJmuiden;

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
op maandag tot en met vrijdag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

STANDPLAATSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor:

*Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van bloemen op het Vestingplein te Velserbroek;

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
op maandag en woensdag tot en met zaterdag. 
De ingangsdatum is 1 januari 2010.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


