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IJmuiden - In de nacht van 9 op 
10 april kwam bij de politie een 
melding binnen dat een man op 
een scooter tegen auto’s was ge-
reden aan de Beukenstraat. Op 
de locatie troffen agenten een 
36-jarige IJmuidenaar aan. De 
man had een verwonding in het 
gezicht, welke hij had opgelo-
pen na een val met zijn scooter. 

Hij heeft hierbij meerdere gepar-
keerde auto’s geraakt. Uit een 
blaastest bleek dat de IJmuide-
naar onder invloed van alcohol 
verkeerde. Hij bleek een promil-
lage te hebben van 1.45, terwijl 
0.5 maximaal is toegestaan. De 
man is aangehouden en tegen 
hem zal proces-verbaal worden 
opgemaakt.

Dronken brokkenmaker

Velsen - De jeugdbrandweer 
Velsen heeft zaterdag haar naam 
hoog weten te houden. De as-
pirantenploeg deed mee aan 
de kwalificatiewedstrijden ‘ho-
ge druk’ in Utrecht dat werd 
georganiseerd door de Stich-
ting JeugdBrandweer Nederland 
(SJBN). Het team uit Velsen, dat 
voor de eerste keer meedeed, 
eindigde op de eerste plaats!

In oktober werden de Velsense 
spuitgasten negende van de ‘la-
ge druk’-wedstrijden in Harder-
wijk. In totaal zijn er in Neder-
land ruim 150 jeugdbrandweer 
orpsen. Het verschil tussen ho-
ge druk en lage druk is dat er bij 
hoge druk direct vanaf de wa-
gen een haspel wordt uitgerold 
en bij lage druk moet er een heel 
slangensysteem uitgerold wor-

Artistieke schuurmuur
IJmuiden - Een weekeinde lang zijn deze kinderen zeer creatief 
bezig geweest met het (legaal) kleuren van een schuurmuur met 
stoepkrijt. ,,Isabella en Kim zijn er mee begonnen,’’ zegt trotse moe-
der Els Schut. ,,Al snel vonden andere kinderen het zo leuk dat ze 
mee gingen doen.’’ Het kleurrijke resultaat mag gezien worden. Op 
de foto staan Isabelle, Kim, Sydney, Nandy en Yen.

den. De brand zelf wordt gesi-
muleerd door middel van vlam-
menborden, knetterkasten en 
verlichting. De brand van zater-

Jeugdbrandweer eerste
dag was in een brandweerka-
zerne waar een opslag in brand 
stond met een doorslag naar de 
bovengelegen verdieping. Er wa-
ren wel drie gevaren aanwezig 
bij de brand: jerrycans met een 
licht ontvlambare inhoud, een 
gasfles, en een opblaasrubber-
boot. Deze waren meteen alle-
maal veilig gesteld in verband 
met explosiegevaren. 
Op 14 mei doet de ploeg mee 
aan de LD wedstrijden en op 18 
maart spelen ze de halve finale 
wedstrijden in Leerdam.

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2011
Zaterdag 16 april t/m zondag 1 mei 2011

Hemelvaart/Pinkster Expositie
Donderdag 2 juni t/m maandag 13 juni 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 537 62 27

www.museumboerderij-janmakkes.nl

zondag 17 aPRIL:
aanvang 14.00 uuR
SPoRtPaRk zeewIjk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen DEM

Het
Coöperatiefonds 
keert uit.

Zie bericht elders in de krant.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Vlijtig liesje
diverse kleuren - potmaat 13 cm
per stuk 2,49

nu voor 1,49

Iedere week 
in deze krant:
Informatie 

van de 
gemeente 

Velsen

AAnbieding:
TV met ingebouwde DVD

nU e199,-
Nieuwe modelleN 

SamSuNg led biNNeN!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255 - 515 726
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
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Therese Imming 
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Gerda Ritskes 
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op aanvraag
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Kennemerland PERS BV
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Open dag Maritieme 
Academie IJmuiden
IJmuiden - Woensdagavond 
was er weer gelegenheid om 
kennis te maken met de oplei-
dingsmogelijkheden die de Ma-
ritieme Academie aan de Ka-
naalstraat in IJmuiden te bei-
den heeft. Een flink aantal ou-
ders met, voor het merendeel, 
hun zoons kwamen een kijkje 
nemen in dit opleidingscentrum. 
Op deze locatie is de mbo-oplei-
ding gevestigd waar de jonge-
ren worden voorbereid op een 
baan in de zeevaart, bijvoor-
beeld op tankers, container- of 
cruiseschepen.  Maar ook kan 
voor een opleiding voor de bin-
nenvaart worden gekozen of, 
voor diegenen die liever aan wal 
blijven, een opleiding in de ha-
venlogistiek. 
De school is uitstekend uitge-
rust met moderne apparatuur 
waarop de leerlingen kunnen 
oefenen. Zo staat er een hyper-
moderne simulator opgesteld 
waarop de leerling zich, om-
ringd door beeldschermen die 
bijvoorbeeld de havenmond van 
IJmuiden in beeld brengen, op 
de brug van een echte zee reus 
waant. Hier kan dus bijna le-
vensecht beleefd worden wat er 
voor komt kijken om een groot 
cruiseschip uit de sluizen en 
tussen de pieren door naar zee 
te varen. Maar ook staan er di-
verse simulatoren opgesteld die 
specifiek gericht zijn op de bin-

nenvaart die de beleving van het 
stuurhuis van een binnenvaart-
schip wel heel dicht benaderen. 
En dan zijn er nog de echte op-
leidingsschepen waaronder de 
splinternieuwe ‘Prinses Maxima’ 
waarop een deel van de praktijk-
lessen plaatsvindt.
Een vrij nieuwe tak binnen het 
programma van de school is 
de opleiding ‘Leer werken in de 
Techniek’. Deze leergang is op-
gezet in samenwerking met het 
Nova-college en een veertien-
tal grote, regionale bedrijven die 
participeren in de kosten. Zo is 
er een simulator van een com-
plete energiecentrale geplaatst 
die rond de vier ton euro kost.  
Onder meer Nuon, Verkade, 
Cargill, Cofely en Afval Energie 
Bedrijf nemen deel in dit project 
en bieden de cursisten tevens 
stageplaatsen aan. Er is een 
keuze uit drie richtingen die ge-
volgd kunnen worden: Allround 
operationeel technicus, Elektro-
technisch engineer en Werk-
tuigbouwkundig engineer. Vol-
gens de heer Hendriks van Nu-
on is dit de breedste technische 
opleiding in Nederland en moet 
de regio Velsen richting 2015 
een plaats op de lijst van topon-
derwijs opleveren. 
Meer informatie is te vinden op 
www.maritieme-academie.nl en 
www.leerwerkenindetechniek.nl 
(Joop Waijenberg)

Trees in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Elf jaar ge-
leden is het begonnen in de huis-
kamer van Trees: lekker muziek 
maken met een aantal mensen. 
Na verloop van tijd groeide de 
groep en werd de huiskamer te 
klein. De garage werd verbouwd, 
maar ook daar groeide men uit. 
Momenteel oefent de band iede-
re maandagavond in de particu-
liere oefenruimte van de gitarist 
Ed. De band Trees staat bekend 
om het vocale gedeelte. De twee 
zangeressen Joke en Ilse vor-
men samen met zanger/drum-
mer Marcel een goed vocaal trio. 
Gitarist Ed, bassist Rob en toet-
senist Jurgen maken het geheel 
compleet. Trees is allround. De 
band speelt blues, rock, funk, 

soul en disco. Zondag 17 april 
staat Trees vanaf 17.00 uur in De 
Halve Maan in Santpoort-Noord. 
De toegang is gratis.
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bij Stadskweektuin, Kleverlaan 
Haarlem-Noord.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Metalfest 2011. Aan-
vang 19.00 uur.
Mattheus Passion in de Petra-
kerk, Merwedestraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ei-
genwijs Musicalkids spelen ‘Pi-
nokkio’. Aanvang 20.15 uur.
Live optreden Rebellies in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur. 
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: Zer00’s 
Heroes. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Ir-
rational Library: Reverend James 
Leg. 21.00-03.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 17 april
IVN Zuid-Kennemerland: Vo-
gelexcursie op Elswout. Vetrek 
08.00 uur vanaf Landgoed Els-
wout, Elswoutlaan in Overveen.
Ronde van Noord-Holland 
door Kennemer TC. Inschrijven 
kan van 09.00 tot 10.00 uur bij 
clubgebouw Ijsclub Kees Jon-
gert, Adelaertlaan 5 in Heems-
kerk. Tot uiterlijk 16.00 uur is 
men aanwezig om u terug te 
verwelkomen. Zie ook www.
kennemertc.nl.
Lezing door dr. Ria van den 
Brandt over: Is Etty Hillesum een 
mystica? De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Klaverjastoernooi georgani-
seerd door kjv Klaversientje in 
De Delta, Rijnstraat 2 IJmuiden. 
Aanvang 10.30 uur.
Rondrit over Corusterrein. Ver-
trek 10.45 uur vanaf station Vel-
serbosch in Velsen-Noord. 
IVN Zuid-Kennemerland: 
Bruisend zee-evenement. Start 
12.00 uur in het JuttersmuZEE-
um, Strandweg 2 (gebouw Ro-
tonde) in Zandvoort.
Vitaal en Oud Goud in de 
Naaldkerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.30 uur. 
Rondleiding met de boer op In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg 50 Velsen-Zuid. Aan-
vang 13.00 uur. Deelname gratis.
ZoMiPo met optreden van VAT 
‘71 in De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Unieke Zaken speelt 
‘Op Stapel’ (jeugdtheater). Aan-
vang 14.30 uur.
Open Podium van 15.00 
tot 18.00 uur bij Fort-Zuid in 
Spaarndam. Toegang gratis.
Piano duo Stahievitch in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten. 
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
Optreden Trees in De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 in 
Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 
uur. Toegang gratis.
Passieviering in de Engelmun-
duskerk in Driehuis.Aanvang 
19.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
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IVN Zuid-Kennemerland: 
Natuurwandeling Schapendui-
nen en Caprera. Vertrek 18.30 
uur aan de Brederodelaan 145 
Bloemendaal, verzamelen bui-
ten het hek.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theater Rast 
speelt ‘Moeder Blues’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Hit, finale ei-
gentijdse muziekbands. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 7,-.

Vrijdag 15 april
Wedstrijd Telstar - Emmen. Te-
vens wordt er afscheid van Piet 
en Koen voor de wedstrijd ge-
nomen. Na afloop is er een 
feestavond met de band Als de 
Brandweer. Happy Half Hour 
van 22.00 tot 22.30 uur.
Duo Con Spirito in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: Ei-
genwijs Musicalkids spelen ‘Pi-
nokkio’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Winter’s Bone’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Dikke Dub-
step: Joker en Gomes. 23.00-
04.00 uur. Toegang 12,- van-
af 18 jaar. Kleine zaal: Alamo 
Race Track: Blues Brother Cas-
tro. 20.00 uur. Toegang 10,-. Ca-
fé: The Tunes. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 16 april
Fietstoertocht Toerclub Ex-
celsior: Lenteroute. Zie ook 
www.toerclub-excelsior.nl
Sam’s Kledingactie in het So-
lidariteitsgebouw, Eenhoorn-
straat 4 IJmuiden. Van 09.30 tot 
12.30 uur.
Rommelmarkt bij VV Waterloo 
in Driehuis. Van 10.00 tot 15.00 
uur.
Tentoonstelling op Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek.  
Tot en met 1 mei. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten de exposi-
ties alleen op afspraak via 023-
5376227. Zie ook www.muse-
umboerderijjanmakkes.nl. 
IVN Zuid-Kennemerland: 
Kinderexcursie ‘Beestjestuin’ 
tijdens voorjaarsevenement 
Stadskweektuin. Start 13.00 uur  

Café: Club Funday: Imaad Wasif. 
16.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 18 april

Ledenvergadering van Vereni-
ging Oud-Hoogovens Medewer-
kers in het Tata Training Cen-
trum in Velsen-Noord. Aanvang 
14.30 uur.
Vrijdansen bij Danscentrum ter 
Horst in IJmuiden. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Paasmaanexcursie: Hazen in de 
hekslootpolder. Start 19.00 uur 
bij infopaneel hoek Spaarndam-
seweg/Vondelweg Haarlem.

Dinsdag 19 april
 

Tim Knol speelt bij North End 
op het Marsmanplein 19 in 
Haarlem-Noord. Aanvang 14.00 
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Voorjaar op Leyduin. Vertrek 
19.00 uur bij parkeerplaats van 
Leyduin, Manpadslaan.
Lezing ‘Tovenaars van Egypte’. 
Vijverwegkerk, Vijverweg Bloe-
mendaal. Van 20.00 tot 22.00 
uur. Toegang 3,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Herinnert u zich deze nog?!’ 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Winter’s Bone’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 20 april

Café-quiz in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Guido Weijers in ‘Axestos’. Aan-
vang 20.15 uur.

Donderdag 21 april

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hotel Modern speelt 
‘Vliegbot Moederschip’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Tv Bud-
dhas. 22.30 uur. Toegang gratis.

Velsen - Van 2 mei tot en met 
7 mei vindt de jaarlijkse collecte 
van de Stichting Dierenambu-
lance Velsen plaats. De collec-
te is de grootste inkomstenbron 
van de Stichting Dierenam-
bulance Velsen. Om het werk 
voort te zetten en uit te brei-
den, is het dus van belang dat 
de collecte gesteund blijft door 
vrijwilligers. Zij zoeken daarom 
collectanten. Word collectant 
van de Stichting Dierenam-
bulance Velsen! Voor aanmel-
ding kan men een e-mail stu-
ren naar: communicatie@die-
renambulancevelsen.nl of bel-
len naar 0255-533239.

Collectanten 
gevraagd

Geweldige muziek en 
humor in ‘Pinokkio’
Velsen - Sinds september 
hebben 46 jongeren van Ei-
genwijs Musicalkids hard ge-
repeteerd en inmiddels staan 
ze te trappelen om ‘Pinokkio’ 
op de planken te brengen in 
Stadsschouwburg Velsen. En al 
gauw kunnen ze ‘los’, want ze 
gaan volgende week het thea-
ter in voor deze echte familie-
musical boordevol geweldige 
muzieknummers en humor. 
De uitvoeringen zijn op vrij-
dag 15 en zaterdag 16 april. 
Het bijzondere aan deze groep 
is de ruime ‘leeftijdsboog’, de 
spelers zijn tussen de tien en 
22 jaar oud. Ze helpen elkaar 
en ze ontdekken hoe leuk en 
spannend het is om samen te 
werken aan een project waar-
bij acteren, muziek en dansen 
ineen vloeien. Tussen de leden 
onderling en met het creatie-
ve team, de talloze andere vrij-
willigers en later met de pro-
fessionals van onder meer de 
stadsschouwburg is constant 
sprake van een creatief proces. 
Al wordt er voor zo’n voorstel-
ling hard gewerkt, gezweet en 
soms zelfs een traan gelaten, 
plezier met elkaar maken staat 
tijdens dat proces natuurlijk 
centraal. En zo draaien onder 

anderen Rachel Korver (Pinok-
kio) en Janneke Hammerstein 
(danseres en meer) er ook hun 
hand niet voor om om bij de 
decorploeg een dag te komen 
schilderen.
‘Pinokkio’ is de dertiende 
avondvullende voorstelling 
van Eigenwijs. Eerder zijn on-
der meer Annie, The Sound of 
Music, Honk!, Alladin, The Wi-
zard of Oz en Belle & het Beest 
uitgevoerd. De houten pop 
van speelgoedmaker Geppet-
to heeft de pech dat zijn neus 
hem meteen verraadt als hij er 
een leugentje om bestwil uit-
floept. Fox en Trot, de circus-
directeur Raoul en Grimaldi-
ni dagen hem uit. En elke keer 
kiest Pinokkio simpelweg voor 
wat hij leuk vindt, met alle ge-
volgen van dien. Nina de Bal-
lerina heeft er als zijn door de 
Blauwe Fee aangewezen ge-
weten de handen vol aan om 
hem op het rechte pad te hou-
den.
Deze musical garandeert een 
ontspannen theateravond voor 
jong en oud. Kaarten à 16 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij de kas-
sa van de stadsschouwburg of 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Film ‘Winter’s Bone’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 15 en dins-
dag 19 april draait om 20.30 uur 
de film ‘Winter’s Bone’ in het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257.
Deze boekverfilming speelt zich 
af in het zuiden van Missouri, 
waar de 17-jarige Ree haar zie-
ke, labiele moeder en broertje en 
zusje onderhoudt in een scha-
mele hut. Ree’s criminele va-

der is al lange tijd uit zicht. De 
wankele balans wordt verstoord 
wanneer de lokale sheriff mede-
deelt dat de hut zal worden inge-
nomen omdat die door vader is 
opgegeven als borgsom. Ree be-
gint een zoektocht naar haar va-
der. Langs leugens en bedreigin-
gen van verre familieleden ach-
terhaalt ze de waarheid achter 
haar vaders geheimen.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘winter’s bone’ op 15 en 

19 april 2011 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen
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Toscaanse kwaliteit 
bij Da Maurizio
IJmuiden - Pizzeria-Ristorante 
da Maurizio is gelegen aan Vel-
serduinweg 161 in hartje IJmui-
den. Toch wanen gasten zich er 
door de romantische sfeer en de 
goede kwaliteit van Toscaanse 
gerechten al gauw in Italië. Met 
de gastvrije ontvangst en al snel 
een heerlijke menukaart voor de 
neus voelt men zich meteen ver-
wend. 
Italiaans eten is veel meer dan 
de pasta’s en pizza’s waar we zo 
graag van smullen. Maar wie voor 
een van de verse en zelfgemaakte 
pasta’s of pizza’s bij Da Maurizio 
komt, wordt verrast want er is een 
enorme keuze aan deze gerech-
ten. Zelfs onder een tientje is er 
genoeg smakelijks te kiezen. Wie 
meer wil zou eens kunnen kiezen 
voor de verse ravioli, gevuld met 
truffels en overgoten met truf-
felsaus en Parmezaanse kaas. 
En wie echt op zijn Toscaans wil 
worden verwend kan kiezen voor 
een van de overheerlijke viergan-
gen- of zesgangenmenu’s. 
Op die manier kan men kennis-
maken met de mooiste Italiaanse 
gerechten. Maar wat u ook kiest, 
het is puur Toscaans. Eigenaar 
Maurizio Olivieri gaat jaarlijks te-
rug naar zijn ‘roots’ om nieuwe 
Toscaanse geheimen naar IJmui-
den te smokkelen. Ook veel in-

grediënten van zijn keuken ko-
men rechtstreeks uit Italië en dat 
proef je. En zoals Maurizio als ze-
venjarige in de pannen stond te 
roeren in het restaurant van zijn 
moeder, gaat nu zijn dochter Lau-
ra haar eerste stappen op het pad 
van restaurateur zetten. Ondanks 
haar jonge leeftijd, 13 jaar, wil zij 
betrokken worden bij het restau-
rant.
In de warme keuken zwaait 
Hartog Kamphuis de scepter. En 
Maurizio is de baas in de koude 
keuken en van de pizzabakkerij 
met steenoven. In beide keukens 
zijn nieuwsgierige gasten altijd 
welkom om een kijkje te nemen. 
Beide koks zijn trots op de wel-
bekende hygiëne in hun keukens.
Nog wat weetjes van Pizzeria Ri-
storante da Maurizio: Er is een 
luxe rookruimte met zitjes. U kunt 
ook heel veel heerlijke gerech-
ten afhalen. De uitgebreide wijn-
kaart bestaat deels uit zelf geïm-
porteerde Italiaanse wijnen.  En 
reserveren wordt aanbevolen. 
Da Maurizio kan ook de catering 
voor uw feest of bedrijf regelen.
De openingsdagen zijn van don-
derdag tot en met zondag. Tot 
ziens bij de Toscaanse keuken 
van Da Maurizio, telefoonnum-
mer 0255-532778. Zie ook www.
damaurizio.nl

Tim Knol bij North End
Haarlem-Noord - Zaterdag 16 
april zal Tim Knol in de winkel van 
North End op het Marsmanplein 
19 om 14.00 uur optreden. Re-
cord Store Day pakt op zaterdag 
16 april groter uit dan ooit tevo-
ren. Met heel veel instore optre-
dens. En met een onwaarschijn-
lijke hoeveelheid nationaal en in-
ternationaal materiaal dat alleen 
op deze dag te verkrijgen is in de 
onafhankelijke platenzaken.
Wat te denken van een exclusie-
ve preview van het nieuwe album 
van de Arctic Monkeys, een heel 
nieuw album van de Foo Fighters 
speciaal voor Record Store Day, 
een picture disc van Lady Gaga 
en nooit eerder uitgebracht ma-
teriaal van Nirvana, Deep Purple 
en REM!
Ambassadeur van Record Store 
Day Tim Knol is heel enthousiast: 
,,Op de site van Record Store Day 
staat een prachtige lijst met vinyl 
dat allemaal op Record Store Day 
uitkomt. Ik ben bang dat ik aan 
het eind van de dag failliet ben, er 
is zoveel moois te koop!” Tim zelf 
speelt 16 april instore bij North 
End op het Marsmanplein. Hij 

brengt een speciale 7 inch plaat 
uit van ‘Gonna Get There / What 
the Hell’. Ook Anouk wil graag het 
belang van het voortbestaan van 
de platenzaak onderstrepen. Zij 
brengt haar nieuwe single ‘Killer 
Bee’ speciaal uit op vinyl op Re-
cord Store Day.
Verder is er nog veel meer uniek 
materiaal te verkrijgen van onder 
andere Fleet Foxes, AC/DC, An-
tony And The Johnsons, Bruce 
Springsteen, Brainpower, Deep 
Purple, Eric Clapton, Fleetwood 
Mac, Kings of Leon, Queen, REM, 
The Flaming Lips. De lijst is ein-
deloos. Veel op vinyl uiteraard. 
Het unieke materiaal is in kleine 
oplages uitgebracht en is dus be-
perkt verkrijgbaar. Bij North End 
kun je vanaf 9.00 uur terecht. Re-
cord Store Day is een wereldwijd 
event, waar alleen al in Neder-
land ruim 75 onafhankelijke pla-
tenzaken aan meedoen. Het idee 
achter Record Store Day is het 
publiek eraan te blijven herin-
neren wat een mooie wereld van 
muziek er nog steeds schuil gaat 
achter de deuren van de platen-
zaak.

Museum Jan 
Makkes tijdens 
pasen geopend
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als 
kunstenaar in deze wereld heb 
ik volbracht. Mijn talent als kun-
stenaar neem ik mee in de eeu-
wigheid, terug naar mijn Schep-
per. Want Hij is het, die mij be-
oordeelt.’ Woorden van de gepas-
sioneerde kunstenaar Jan Mak-
kes, overleden in 1999. Hij liet 
een veelzijdige en omvangrij-
ke collectie na. Bloeiende boom-
gaarden, oude dorpjes, kleurrijke 
landschappen, haventjes, stads-
gezichten en de door hem zo ge-
liefde bloemen. Een deel van de-
ze indrukwekkende collectie zal 
tijdens een drietal tentoonstellin-
gen te zien zijn in de Museum-
boerderij Jan Makkes aan Hof-
geesterweg 22a. De museum-
boerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de mu-
ren hangen overal schilderijen en 
foto’s van zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Makkes was 
ver buiten onze grenzen bijzon-
der geliefd en werd alom geres-
pecteerd. Zo ging hij in zijn be-
wogen en bevlogen levenop au-
diëntie bij de Paus en had hij een 
indringende ontmoeting met on-
der andere de voormalige presi-
dent van de Sovjet-Unie, Micael 
Gorbatsjov en ook met John F. 
Kennedy. Makkes hield van rei-
zen en haalde hier ook inspira-
tie uit. Hoewel hij ook vaak schil-
derde in zijn geliefde haven van 
IJmuiden. Hij vloog naar de mooi-
ste streken in de wereld om deze 
vast te leggen op het witte doek. 
Befaamd zijn ook de bloemstil-
levens die Dries van Agt ‘fontei-
nenvan kleur’ noemde. ‘In kleu-
ren zal hij bij ons blijven’, heet 
dan ook de tijdens de tentoon-
stellingen vertoonde videopre-
sentatie over Makkes, zijn leven 
en zijn werken. Tevens is het boek 
‘Jan Makkes...een gedreven kun-
stenaar’ te koop. De tentoonstel-
lingen vinden in 2012 plaats van 
zaterdag 16 april tot en met zon-
dag 1 mei, van donderdag 2 ju-
ni tot en met maandag 13 juni en 
van zaterdag 10 december tot en 
met zondag 1 januari. De muse-
umboerderij is dan geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.nl.

Study Consultancy 
helpt bij eindsprint
Velserbroek - Net als de mid-
delbare scholieren maakt ook 
Study Consultancy zich op voor 
de eindsprint van het schooljaar. 
Leerlingen die wat extra hulp no-
dig hebben met het oog op hun 
eindrapport kunnen terecht in de 
huiswerkklas. Daarnaast biedt 
het Velserbroekse huiswerkinsti-
tuut ook dit jaar weer examen-
trainingen aan, voor alle leerlin-
gen die binnenkort eindexamen 
doen op vmbo-, havo- of vwo-ni-
veau. Deze eindexamentraining 
wordt geheel aangepast aan de 
behoeften 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 voorbereiding op 
het eindexamen. In vorige jaren 
is gebleken dat leerlingen veel 
baat hadden bij deze specifieke 
begeleiding. 
Study Consultancy verzorgt 
daarnaast huiswerkbegeleiding, 
bijles en overige individuele be-
geleiding aan leerlingen en stu-
denten van alle opleidingen en 

alle leeftijden. De ervaren be-
geleiders, waaronder meerdere 
eerstegraads bevoegde docen-
ten, geven op alle niveaus inhou-
delijke ondersteuning. Daarnaast 
bieden zij structuur bij het leer- 
en maakwerk.  
Een orthopedagoge begeleidt 
leerlingen met bijvoorbeeld lees- 
of rekenproblemen, ADHD, PDD-
NOS of een andere vorm van au-
tisme. Dit kan in sommige geval-
len worden vergoed uit het PGB 
(persoonsgebonden budget) of 
het zorgbudget van de school.
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 uit-
geruste werkruimte. In hetzelfde 
pand vindt ook de meeste indivi-
duele begeleiding plaats. Niet al-
leen na schooltijd, maar desge-
wenst ook ‘s morgens, ‘s avonds 
of in het weekend. Zie ook www.
studyconsultancy.nl of bel Dout-
sen Brunner, telefoon 023-
5392664.

Leden Suomi houden 
Wheel of Energy draaiend
Velsen - Een aantal leden van 
Atletiekvereniging Suomi zet-
ten zich op 21 en 22 mei in om 
het Wheel of Energy draaiend te 
houden. Het Wheel of Energy is 
een uniek loopwiel waarin hard-
lopers op een bijzondere manier 
aandacht voor een goed doel: de 
strijd tegen kanker. Het loopwiel 
is gevestigd op Schiphol en draait 
vanaf 10 oktober 2010. Dit unie-
ke project is een initiatief van Ri-
chard Bottram, die zelf 365 dagen 
achter elkaar een marathon in het 
wiel loopt. 
Op 21 mei om precies 12.00 uur 
is het de beurt aan de Suomezen 
Martin Dekker, Marion Meesters
Rob van Tol, Karin van Tol, Carel 
Schrama en Paul Stolk. Zij gaan 

het wiel 24 uur draaiend houden. 
Initiatiefnemer Richard Bottram 
loopt zelf ook een marathon mee. 
Het is de bedoeling dat de atleten 
van Suomi twee marathons gaan 
lopen binnen de 24 uur, een pres-
tatie van groot formaat. Het doel 
van de actie is om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor het KWF 
Kankerbestrijding en inloophui-
zen voor mensen met kanker en 
hun naasten. Donaties kunnen 
worden gestort via www.wheelo-
fenergy.org of rechtstreeks naar 
de heer M.J. Dekker op rekening-
nummer 373534728. Deze sup-
porters hoeven zelf ook niet stil te 
zitten. Naast het Wheel of Ener-
gy staan spinning fietsen, voor de 
fanatiekere toeschouwers.
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Speciale ouderavond 
op Vellesan College
IJmuiden - Zaterdag 19 april  zal 
er op het Vellesan College een 
speciale ouderavond plaatsvin-
den die bedoeld is voor de ou-
ders en familieleden van de leer-
lingen van 3 SDV. SDV staat voor 
de  sector Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid binnen het vmbo.
Deze avond is speciaal, omdat 
de leerlingen van klas 3S alles  
zelf organiseren. Dit als onder-
deel van hun opleiding. De klas 
is onderverdeeld in een aan-
tal groepen en elke groep houdt 
zich bezig met een ander onder-
werp zoals: de PR–Groep, Coör-

dinatie Ouderavond, Catering, 
Facilitaire Ondersteuning, SDV 
Blad/Dans. 
Op deze ouderavond wordt ook  
informatie gegeven aan de ou-
ders en familieleden  over bij-
voorbeeld hoe de leerlingen wer-
ken binnen SDV en de werkweek 
in Wieringenwerf. Ook geeft de 
groep SDV Blad hun eerste edi-
tie uit. Dit blad is gevuld met wat 
zich afspeelt binnen SDV en ac-
tueel nieuws. De PR–Groep be-
staat uit Kelly Kat, Jip Rumping, 
Mike van Aalst, Stephan Claren-
burg en Atabek Mizrak.

Tocht Kelly’s Heroes 
start op IJmuiderstrand
IJmuiden - Op donderdag 5 
mei, Bevrijdingsdag, zal een ko-
lonne van circa 35 oudere leger-
voertuigen over het strand van 
IJmuiden naar Scheveningen 
rijden. Onderweg zal de kolon-
ne elke badplaats aandoen die 
ze passeren, zodat er voldoende 
gelegenheid is de voertuigen te 
bewonderen. De voertuigen van 
club Kelly’s Heroes zullen starten 
op het IJmuider strand, ter hoog-
te van paviljoen Zuidpier.
De legervoertuigen, waarvan 
een groot aantal van voor en uit 
de periode van de tweede we-
reldoorlog, verzamelen ‘s mor-
gens vroeg in IJmuiden. Om cir-
ca 8 uur is de ‘briefi ng’ voor de 
deelnemers. Het vertrek staat om 
voor 9 uur gepland. Wie wil ko-
men kijken, moet dus vroeg uit 

de veren. De ‘koffi estops’ zijn on-
der meer in Zandvoort, Noord-
wijk en Scheveningen, waar men 
vroeg in middag zal arriveren. 
Daar stopt de kolonne ter hoog-
te van het Kürhaus. Daar zal men 
onder meer een bezoek brengen 
aan de plaquette van de Soldaat 
van Oranje. Ook zullen veteranen 
aan boord gaan van het marine-
schip waar ooit Eisenhower en 
Churchill in gesprek gingen over 
de oorlog.
Er is een grote diversiteit van 
deelnemende voertuigen, zoals 
jeeps, halftracks en een zoge-
naamde ‘Dikke Daf’ 328, GMC’s 
en grote vrachtwagens.
Het is voor het eerst in zes jaar 
dat er weer een route over het 
strand op Bevrijdingsdag wordt 
uitgezet. (Karin Dekkers) 

Interim coach 
trekt mini’s 
niet uit dal
Velsen-Zuid - Na het verlies 
van vorige week tegen De Dra-
ken van RCH Heemstede stond 
zaterdag de revanche tegen De 
Wolven van dezelfde vereni-
ging op het programma. Hoe-
wel IJmuidens interim coach Jan 
Willem van der Steen de wind er 
goed onder had en het miniteam 
op scherp had gezet, kon ook hij 
de onderste steen niet boven ha-
len. Op zich waren De Wolven 
een gelijkwaardige tegenstan-
der voor de mini’s van VV IJmui-
den. De vaste goalie van IJmui-
den, Jos Bomas, gooide de kee-
pershandschoenen in het veld. 
Bomas wilde voor de verande-
ring een keertje een potje bal-
len en liet de lat voor wat deze 
was. Luca Pronk pakte de hand-
schoenen van hem op. Helaas 
kon Pronk met zijn beroemde 
kwade blik niet voorkomen dat 
de mini’s van VV IJmuiden ten 
tijde van de rust al met 0-2 ach-
ter stonden. Pronk verdedigde 
het doel met hand en tand en de 
binken vochten als echte tijgers 
in het veld. Keane Raalte maak-
te gebruik van zijn eigen ‘stof-
zuiger techniek’ op iedere te-
genstander die hem in de weg 
stond. Als enige spits had Mar-
co Klinge het erg moeilijk. Raal-
te en Sep Turkesteen kwamen 
hem te hulp maar hun schoten 
op doel werden gepareerd door 
de keeper van RCH.  Met Bom-
as en Tom Koster op het midden-
veld en Turkesteen en Bo van het 
Hof in de verdediging boden de 
mini’s toch enige weerstand te-
gen RCH. Helaas leed de thuis-
club wederom verlies en keer-
den De Wolven met 0-6 weer te-
rug naar hun hol. Mede dankzij 
de intimideerde blik van Pronk 
eindigde het penalty schieten in 
een 3-3 gelijkspel. Menig speler-
tje van RCH was zo onder de in-
druk van Pronk dat hij pardoes 
naast het doel schoot.

Zwaarbevochten zege 
houdt ‘vogels’ in race
IJmuiden - Stormvogels, zon-
der de geschorste Cor Bal en 
Rick Kluyskens, verzuimde zon-
dag in de eerste helft het over-
wicht tegen S.W.V. ’27 in meer 
dan één doelpunt uit te druk-
ken. Nadat Kevin Sterling bij de 
eerste aanval de score had kun-
nen openen, joeg Tim Binkhorst 
in de eerste minuut een afvallen-
de bal snoeihard in de touwen, 
0-1. De IJmuidenaren verzuim-
den de voorsprong te vergroten 
en moesten in de 24ste minuut 
toezien hoe Remco Bakker van 
S.V.W. door een fout in de ver-
dediging doelman Jan Ziere het 
nakijken gaf, 1-1. De Vogels wa-
ren zo aangeslagen dat men het 
overwicht uit handen gaf. Het 
linker verdedigingsblok kwam in 
zwaar weer terecht en werd een 
aantal malen overklast. Storm-
vogels speelde met drie spit-
sen maar verrassende combina-
ties waren na het tegendoelpunt 
zeldzaam.
Beide doelmannen moesten wel 
enkele malen handelend optre-
den en de rust brak aan met de 
gelijke stand, 1-1.Na de thee zag 
de niet geheel fi t lijkende Kevin 
Sterling zijn schot over de krui-
sing gaan en stopte de S.V.W 

doelman onder andere een ver-
rassend schot van Floyd Hille. 
Aan beide kanten werden wis-
sels gepleegd. Bij Stormvogels 
werd Kevin Sterling gewisseld. 
De strijd werd heftiger en de 
spanning groot want beide ploe-
gen snakten naar een doelpunt.
In de 30ste minuut van de twee-
de speelhelft was het raak toen 
Danny Blok uit een assist van 
Lars de Kort zijn ploeg op 1-2 
bracht. S.V.W. haalde alles uit de 
kast maar tot scoren kwam men 
niet, mede doordat Jan Ziere een 
aantal minuten voor tijd uitste-
kend redding bracht. 
Het laatste fl uitsignaal van de 
verwarrend leidende arbiter de 
Hr. A. Meulman uit Assendelft 
bracht opluchting bij de suppor-
ters.
Zondag komt het verrassend 
spelende en met één punt op 
voorsprong staande D.E.M. op 
bezoek. Een open strijd en een 
groot aantal toeschouwers is de 
verwachting.
 Aanvang wedstrijd 14.00 uur op 
sportpark Zeewijk. De opstel-
ling was : Jan Ziere, Jacob, Hille, 
Plug, Gutteling, Blok,Binkhorst, 
Dikker, Sterling (Tol), de Kort 
(Atziba), Groenewoud (Dekker).

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel op woensdag en 
vrijdag om 12.00 uur. Vrijdag 15 
april: Chinese tomatensoep, wit-
lof met kaas, varkensfi le en bit-
terkoekjesvla toe. Woensdag 20 
april: aspergesoep, zuurkool met 
bal gehakt en blanke vla toe. 
Vrijdag 22 april (goede vrijdag): 
slaatje, macaroni met salade en 
kwark met vruchten toe. 2 Da-
gen van te voren opgeven. Kos-
ten 6 euro.
Paasbrunch, maandag 25 april 
vanaf 11.00 uur. Aansluitend een 
optreden van Jan Zwanenburg. 
Bridgers gezocht voor dins-
dagmiddag van 13.00 tot cir-
ca 16.15 uur. Kosten 17,50 voor 
gehele periode. Voor de maand 
april zijn er geen kosten aan ver-
bonden. U mag gratis probe-
ren. Opgeven bij de beheerder 
G. Schol.
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel, vrijdag 15 april: len-

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

te-ui soep, koud vlees, witlof, 
aardappelen en bavaroise met 
slagroom toe. Aanmelden maan-
dag tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-. Vrij-
dag geen open tafel i.v.m. Goe-
de Vrijdag.
Paaskienavond vrijdag 15 april. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,50 
incl. koffi e/thee, 2 kienronden en 
een hapje.
Presentatie Volledig Pakket 
Thuis van Zorgbalans waarin 
zorg, begeleiding en ondersteu-
ning aan bod komen. Maandag 
18 april om 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Voorjaars modeshow, don-
derdag 21 april. Aanvang 10.00 
uur. Aansluitend tot ca. 15.00 uur 
verkoop. Toegang gratis.
Paas-in, maandag 25 april. 
Aanvang 12.00 uur. Toegang 8,-. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar het het 
buffet.
Expositie Lies Oostwouder tot 
en met 5 juni.

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

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

Regio - Op zaterdag 16 april 
vindt in Haarlem weer de kledin-
ginzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan van 10.00 tot 
13.00 uur uw goede, nog draag-
bare kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven bij de volgen-
de adressen: Maria Kerk, Rijks-
straatweg 355, Opstandingskerk, 
Ramplaan 108, Moeder Verlos-
serkerk, Prof. Eijkmanlaan 48 of 
St. Bavo Kathedraal, Bisschop 
Bottemanneplein. De opbrengst 
van de ingezamelde kleding gaat 
naar de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Voor meer in-
formatie over Sam’s Kledingactie 
en de gesteunde projecten kunt 
u kijken op www.samskledingac-
tie.nl of bellen naar 073-6871060.

Sam’s 
Kledingactie
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Anita Rijbroek in de wielen
Santpoortse rijdt mee 
voor Alpe d’HuZes
Santpoort-Zuid - De Sant-
poortse Anita Rijbroek zal 
op donderdag 9 juni meefiet-
sen met de sponsortocht Al-
pe d’HuZes. Haar doel is de 
beruchte berg drie keer te 
beklimmen. En net als bij de 
slogan van de Alpe d’HuZes 
geldt voor Anita: ‘Opgeven is 
geen optie’.
 
Twee jaar geleden fietste Ani-
ta voor de eerste keer de Al-
pe d’Huez. Dat was samen met 
haar man Bram Rijbroek en met 
haar vader van inmiddels 80 
jaar. Ook de Mont Ventoux heeft 
zij al enkele malen gefietst. Ani-
ta komt dus uit een heel sportie-
ve familie. Toch is dit de eerste 
keer dat Anita meedoet met een 
sponsortocht of wedstrijd. 
,,Mijn belangrijkste motivatie is 
het goede doel,’’ zegt Anita. ,,Ik 
fiets voor de kankerpatiënten. 
Vorig jaar was ik als vrijwilliger 
bij de Alpe d’HuZes. De sfeer 
daar is zo bijzonder. Alles staat 
in het teken van de patiënten en 
ook is het een herdenking van 
mensen die niet meer bij ons 
zijn. Zo passeer je als fietser 
honderden, misschien wel dui-
zenden waxinelichtjes, allemaal 
ter nagedachtenis van overlede-
nen. Maar Alpe d’HuZes geeft 
ook hoop. Niet alleen door al het 
sponsorgeld, maar ook door het 
samenzijn en alle verhalen die 
je hoort. En we kennen toch al-
lemaal wel iemand met kanker. 
Daar doe ik het voor.’’
Anita is verpleegkundige op 
de afdeling Spoedeisende Hulp 
van Medisch Centrum Alkmaar. 
Zij gaat weliswaar solo fietsen, 
maar echt alleen is ze niet. Vorig 
jaar namen 2800 fietsers deel 
aan de uitdaging. Dit jaar zijn 
er natuurlijk nog meer. Wie ook 
mee fietst is de man van Ani-
ta, Bram Rijbroek. Bram is vaat-
chirurg in het Kennemer Gast-
huis en doet mee met een team 
met nog meer artsen, verpleeg-
kundigen en ziekenhuisme-
dewerkers. Maar zelfs de va-
der en moeder van Anita gaan 
mee doen, al is dat dan wel met 

d’Alpe d’HuZus. Dit evenement 
is op woensdag 8 juni en is be-
doeld voor minder getrainden, 
zoals vrijwilligers en familiele-
den die een keer de berg op wil-
len fietsen.
Voor Anita zal de wekker op 9 
juni heel vroeg aflopen om op 
tijd bij de start te zijn. ,,Er zijn 
veel deelnemers, maar het is 
ontzettend goed georganiseerd. 
Wel moeten we rekening hou-
den met het bestemmingsver-
keer dat tijdens de Alpe d’HuZes 
over de weg gaat. Maar er zijn 
altijd heel weinig ongevallen. 
Het fantastische van de beklim-
ming is de aanmoediging van 
werkelijk iedereen. Daar krijg je 
power van.’’
Anita traint veel, twee tot drie 
keer per week springt ze op 
de fiets. Daarnaast doet ze aan 
hardlopen, skiën en langlaufen. 
Elk jaar gaat ze wel een keer op 
fietsvakantie, samen met Bram 
en haar ouders. Dit jaar wordt 
het Mallorca. Het kopje van 
Bloemendaal zit vaak in haar 
fietsrondje. ,,Denk eens aan het 
kopje van Bloemendaal, maar 
dan steiler en veel veel langer, 
dan weet je wat Alpe d’Huez be-
tekent.’’
Anita Rijbroek is terug te vin-
den in de lijst van deelnemers 
op www.opgevenisgeenoptie.nl. 
Elke deelnemer brengt een be-
drag van 2.500 euro mee. Uiter-
aard wordt elke bijdrage voor 
de actie op prijs gesteld. (Karin 
Dekkers)

Topdrukte op voorjaars-
beurs Villa Westend
Velserbroek – Zondag vond de 
voorjaarsbeurs plaats in en rond 
Villa Westend. Mode, schoonheid 
en gezondheid waren de onder-
werpen en er was veel te zien. 
Koster Brillen toonde de nieuw-
ste zonnebrillen, onder andere 
van Calvin Klein. Er waren mo-
deshows van drie Santpoort-
se zaken: Lengerique toonde de 
nieuwste badmode en lingerie, 
Ceriale liet de zomercollectie zien 
en van Brederode Sport was de 
wat sportievere kleding. Ilse zit in 
de kappersstoel van Sanne van 
Hair Inn: ze laat hairextensions 
zetten. Wie regelmatig de sport-
school van Ben Rietdijk bezoekt, 
gaat slank, strak en glad de zomer 
in. Instructeur Johanna: ,,We ver-
tellen de mensen hier over al on-
ze disciplines, zoals verantwoord 
afvallen, trainen voor een strakke 
buik en definitief ontharen. Sinds 
kort hebben we ook een nagel-
studio en een schoonheidsalon in 
huis.’’ Peter van Janny van Roon 
toont de werking van Terra Cot-
ta van Guerlain: ,,Het zorgt voor 
een natuurlijke gebruinde tint. 
Zon is niet goed voor je huid, je 
krijgt er rimpels van. Ook ideaal 
als je in het voorjaar een kort rok-
je aan wilt, je hebt witte benen en 
het is te warm voor een panty. Je 
hebt hiermee in een wip bruine 
benen.’’ De medewerkers van Ris 

Juwelier zijn druk bezig met het 
vullen van goodie bags, met aller-
lei leuke gadgets voor de bezoe-
kers. Paula van Yoga Santpoort 
heeft net een demonstratie ge-
geven. ,,Zo kunnen mensen een 
goede indruk krijgen. Yoga heeft 
niets zweverigs, zoals mensen 
vaak denken. Het is geschikt voor 
iedereen’’, vertelt ze. Op de West-
broekerplas varen twee zeilbo-
ten met kinderen. Zij kunnen een 
voorproefje nemen op de zeil-
kampen, die hier in de zomer ge-
houden worden. Bettinda van Li-
ly Lotus uit Spaarndam heeft de 
stoel buiten aan de waterkant 
gezet en geeft daar aan mensen 
een ontspannende stoelmassage. 
Het is prachtig weer en wie alles 
gezien heeft, strijkt neer op het 
strandje of op het terras voor een 
hapje of een drankje. Dana Reek 
van Villa West End is een tevre-
den mens: ,,Ik denk dat er wel te-
gen de 1000 bezoekers zijn ge-
weest. Het was heel informeel 
en alles verliep in een ontspan-
nen sfeer. Het nieuwste van het 
nieuwste was hier verkrijgbaar en 
toch heel betaalbaar. En ook leuk: 
elke bezoeker krijgt bij het naar 
huis gaan een voucher mee, die 
korting biedt op de collecties van 
alle lokale ondernemers, die van-
middag hier vertegenwoordigd 
waren,’’ (Carla Zwart)

Velsen-Zuid - De politie is op 
zoek naar twee dames die vorige 
week woensdag even na 16.30 uur 
een telefoon hebben gestolen van 
een 17-jarige inwoonster van Uit-
geest. Dit gebeurde op de Stati-
onsweg. Het meisje uit Uitgeest 
reed samen met een vriendin op 
de scooter en ter hoogte van de 
McDonald’s haalden zij twee mei-
den op een snorfiets in. Deze da-
mes bespoten het slachtoffer en 
haar vriendin met slierten uit een 
spuitbus. Toen de Uitgeestse daar 
iets van zei, achtervolgden de mei-
den op de snorfiets de meiden op 
de scooter. Toen zij stil kwamen te 
staan voor een stoplicht op de Sta-
tionsweg, stapten de meiden op de 
snorfiets af en werd de bestuur-
ster van de scooter meerdere ma-
len geslagen. Hierbij is haar tele-
foon op de grond gevallen. Eén van 
de snorfietssters heeft deze opge-
pakt, waarna ze zijn weggereden. 
De politie wil erg graag weten wie 
deze twee meiden geweest zijn en 
is daarom op zoek naar mensen 
die iets gezien hebben van dit inci-
dent, of die weten wie deze dames 
zijn. Het gaat om twee meisjes van 
rond de 18 jaar, één van hen heeft 
een blanke huidskleur, zwart haar 
en droeg een zonnebril. De an-
dere dame heeft een licht getinte 
huidskleur, bruin krullend haar en 
zij droeg een lichtkleurige jas. In-
formatie kan worden doorgegeven 
aan de politie in Velsen via het te-
lefoonnummer 0900-8844.

Telefoon-
dievegges 
gezocht

IJmuiden - Zaterdagavond rond 
19.00 uur kwam bij de politie een 
melding binnen dat er een con-
flict had plaatsgevonden aan de 
Orionweg. Eén persoon zou daar-
bij een op een vuurwapen gelij-
kend voorwerp gepakt hebben. 
Deze persoon, een 26-jarige man 
uit Delft, was inmiddels weggere-
den in zijn auto. Een politieman 
zag de auto en hield deze staan-
de aan de Radarstraat. Omdat 
de man mogelijk vuurwapenge-
vaarlijk was, heeft hij hierbij zijn 
dienstwapen getrokken. De Delf-
tenaar bleek niet in het bezit te 
zijn van een vuurwapen. Wel gaf 
hij aan betrokken te zijn geweest 
bij een ruzie aan de Orionweg. 

Ruzie op 
Orionweg

Driehuis - De politie heeft tus-
sen maandag 22.30 en 24.00 uur 
een alcoholcontrole gehouden op 
de Waterloolaan. Zij lieten een 
aantal bestuurders blazen, maar 
geen van hen bleek onder invloed 
van alcohol te verkeren. De poli-
tie houdt vaker korte alcoholcon-
troles om het rijden onder invloed 
van alcohol te ontmoedigen. 

Alcohol-
controle

Raadsplein over Visie
Velsen - Donderdag 14 april 
stelt de gemeenteraad de Vi-
sie op Velsen 2025 vast. Seaport 
TV zal hieraan volop aandacht 
besteden. Vooruitlopend op de 
raadsvergadering van 19.30 uur 
begint de uitzending om 19.00 
uur met een terublik op de tot-
standkoming van de Visie op 
Velsen. Naast raadslid van de 
dag Mireille Koedijker (SP) en 
andere politici, komen ook Vel-
senaren aan het woord die actief 
hebben deelgenomen aan de Vi-
sieontwikkeling. Een van hen 
is Roel Huisman, voorzitter van 
MKB-IJmond en sinds kort van 
de lokale omroep Seaport RTV. 
Deze interviews worden afge-
wisseld met beelden die Seaport 
eerder maakte van de participa-

tie van burgers, instellingen en 
bedrijven. Vanzelfsprekend is er 
donderdag tijdens de uitzending 
ook aandacht voor de andere 
agendapunten, zoals het actua-
liteitenuurtje en de renovatie van 
het oude gedeelte van het Stad-
huis. Deze punten komen aan 
bod voor de pauze, die onge-
veer van 21.00 tot 21.30 uur zal 
plaatsvinden. 
Na de pauze staat de raadsver-
gadering geheel in het teken van 
de Visie 2025. Seaport TV zendt 
het debat en de besluitvorming 
rechtstreeks uit en maakt ook 
een samenvatting, die vanaf za-
terdagavond 16 april tot en met 
donderdag 21 april dagelijks om 
11.00, 17.00 en 21.00 uur wordt 
uitgezonden op de lokale zender.
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Personeel Viva kondigt 
verdere acties aan 
Regio - De ondernemingsraad 
(OR) van de Viva Zorggroep acht 
de voorgenomen reorganisa-
tie bij het cluster huishoudelijke 
zorg van Viva onvermijdelijk. Viva 
wil een grootschalige salarisver-
laging toepassen omdat de orga-
nisatie zegt het niet meer te red-
den met het geld dat zij van de 
IJmondgemeenten krijgen. Overi-
gens is dit het bedrag waarvoor 
Viva Zorggroep zelf destijds of-
ferte aan de gemeenten heeft ge-
daan. De gemeenten houden vast 
aan de contractafspraken en zijn 
niet van plan om geld bij te pas-
sen.
De medewerkers van Viva zijn 
geschokt over het standpunt van 
de OR. Maandagmiddag wilde 
een groep van zo’n honderd per-
soneelsleden een gesprek met de 
OR op het hoofdkantoor in Vel-
sen-Noord om hun ongenoegen 
te uiten. Ze werden echter bij 
de hoofdingang tegengehouden 
door de bewaking. 

De onlangs opgerichte actie-
groep ‘Wij zijn de Thuiszorg’ en 
vakbond Abva/Kabo FNV spra-
ken de medewerkers buiten toe. 
Men vond dat de OR zijn advies 
moet terugnemen en ‘nee’ te-
gen de reorganisatie moet zeg-
gen. Het advies van de OR zal 
zwaar wegen bij het UWV, maar 
het personeel zal eveneens met 
handtekeningen naar het UWV 
stappen en melden dat zij het er 
niet mee eens zijn. 
,,Het beleid van Viva Zorggroep is 
niet goed, het werk is er en het 
geld ligt er’’, aldus een woord-
voerster van de actiegroep. Zij 
adviseerde de mensen om rustig 
te blijven en gewoon hun werk te 
blijven doen. Hans van den Wijn-
gaard van Abva/Kabo vindt dat 
de OR de regels met voeten heeft 
getreden door niet in gesprek te 
willen gaan. Hij denkt dat de Vi-
va niet zomaar tot inkeer komt en 
sluit daarom verdergaande acties 
niet uit. (Anneke Araya)

VG neemt afscheid 
van Gerard Kramer
IJmuiden – Maandag, tijdens 
de jaarvergadering van de Vel-
ser Gemeenschap (VG), werd 
er afscheid genomen van Ge-
rard Kramer. De VG is de over-
koepelende organisatie van het 
Velsense verenigingsleven. Ruim 
tien jaar was Kramer secretaris 
van het bestuur, net zo lang was 
hij voorzitter van de werkgroep 
Vrije Tijd. Hij was een nauwge-
zet secretaris, stak er veel tijd in. 
Het werk moest in orde zijn: zin-
nen moesten kloppen, taalfouten 
waren niet toegestaan en de lay 
out moest er goed uitzien. Een 
overblijfsel uit zijn werkzame le-
ven: Gerard was toen directeur 
van de John F. Kennedyschool. 
,,Ik heb het met plezier gedaan 
en altijd prettig gewerkt met en-
thousiaste mensen’’, aldus Kra-
mer.
,,Maar het is mooi geweest, je 
moet dit werk ook niet te lang 
doen. Ik ben nu 74 jaar, ik heb 
behoefte aan wat meer tijd 
voor mezelf, voor mijn familie 
en vrienden.’’ Er waren loven-

de woorden voor de vertrekken-
de secretaris van voorzitter Frits 
Vermeulen: ,,Ik heb veel van je 
geleerd. Het is niet te verwoor-
den, wat je allemaal voor de VG 
gedaan hebt, ik begin daar dan 
ook maar niet aan. Maar het 
was veel. Je bent een man met 
een verantwoordelijkheidsgevoel 
van hier tot Tokio en afspraak is 
bij jou altijd afspraak.’’ Vermeu-
len overhandigde aan Gerard de 
legpenning en de oorkonde van 
de VG: ,,Nog de oude, met Kul-
tuur met een K. Hierin is samen-
gevat wat jouw kerneigenschap-
pen zijn: gemeenschapszin, sa-
menwerking en verantwoorde-
lijkheid.’’ 
Gerard Kramer is van plan om de 
deur van de VG achter zich dicht 
te trekken en niet meer om te 
zien. Dat gaat hem volgens Frits 
Vermeulen niet lukken: ,,Je zult 
nog lang mogen nagenieten van 
alle relaties, die je hier hebt op-
gebouwd en herinnerd worden 
aan wat je deed.’’ (Carla Zwart, 
foto: Reinder Weidijk)

De Vleespot maakt er 
een vrolijk Pasen van
Haarlem-Noord - Scharrelsla-
gerij de Vleespot maakt er ook 
dit jaar weer een vrolijk Pasen 
van. Voor de paasdagen kun-
nen alle gourmet-, fondue- en 
steengrillschotels met de hand 
op maat worden gemaakt op ge-
wenst gewicht of aantal perso-
nen. Dus kan er prima rekening 
worden gehouden met de voor-
keuren van de eters. En als het 
mooi weer doorzet, dan levert 
De Vleespot voor grote en kleine 
groepen interessante barbecue-
pakketten met een gratis leen-
barbecue. Dus, laat maar komen 
die Paasdagen.
Maar ook voor paasontbijt of 
overheerlijke paasbrunch heeft 
De Vleespot veel heerlijks in 
huis. Naast het toch al ruimbe-
meten assortiment met beleg is 
er speciaal voor de paasdagen 

uit eigen keuken lamsham en 
Provencaalse eirollade. 
Uiteraard worden alle producten 
uitsluitend bereid met erkend 
scharrelvlees.

Nieuw in het assortiment van 
De Vleespot zijn de Olmenhorst 
natuurproducten afkomstig van 
het gelijknamige landgoed uit 
Lisserbroek. In het assortiment 
vindt men biologische streekpro-
ducten als appelmoes, appel- en 
perensap en verschillende soor-
ten geitenkaasjes, in verschillen-
de smaken en ook in olie. Alle 
Olmenhorst producten zijn voor-
zien van het Eko keurmerk. Zie 
ook www.olmenhorst.nl
Scharrelslagerij de Vleespot is 
gevestigd op het Marsmanplein, 
aan Rijksstraatweg 537. Het tele-
foonnummer is 023-5383330.

Mooi bedrag voor tijger
IJmuiden - Op het Ichthus Col-
lege vond vorige week de Ander 
Onderwijs Week plaats. Leer-
lingen moesten geld inzamelen 
voor een goed doel. Het groep-
je bestaande uit Cathelijne Gre-
veling, Lindsey van Duijvenbo-
de, Tom Hoogendijk, Mariël-
le Schütt en Esmée Koster koos 
voor de tijger, omdat er van de-
ze dieren nog maar 3.200 tijgers 
in het wild leven. ,,Wij hebben 
geld ingezameld door stukjes 

pannenkoek te verkopen op de 
Kennermerboulevard, gemaakt 
door het pannenkoekenrestau-
rant Pan&Cook’’, vertelt Esmee. 
,,Er was ook nog een actie om 
de ‘tijgerpannenkoek’ te bestel-
len in het restaurant, waarvan 1 
euro naar het goede doel ging. 
Ook hebben wij op school pan-
nenkoeken verkocht en een ta-
feltennistoernooi georganiseerd. 
In totaal hebben wij 298 euro op-
gehaald.’’

Velserbroek - Op donderdag-
avond 14 april is in de biblio-
theek in Velserbroek een infor-
matieavond over dyslexie. De 
aanvang is om 19.00 uur. Op 
deze avond worden kan men 
onder meer kennismaken met 
deMeeleesboeken gecombi-
neerd met  Daisy-roms voor 
moeilijke lezers.  Ook zijn er 
lezingen van deskundigen, 
waaronder Jola Gelderman 
over de Davismethode, de an-
dere manier van leren die in-
zicht geeft in spelling, lastige 
onderdelen van het rekenen 
en vreemde talen. en Henk van 
der Wal over beelddenken, het 
visuele leersysteem. De avond 
duurt van 19.00 tot 21.45 uur. 
De toegang is gratis. Mail voor 
deelname naar info@biblio-
theekvelsen.nl. Bij de infos-
tand in de bibliotheken is on-
der meer informatie te vinden 
voor dyslectici. 

Beter lezen 
met dyslexie

IJmuiden - In verband met het 
afzinken van elementen voor 
de renovatie van de Coentun-
nel zal Fast Flying Ferry, de 
snelboot tussen Velsen-Zuid 
en Amsterdam, op een aantal 
dagen niet varen. Dit zijn in-
middels andere dagen gewor-
den dan eerder aangekondigd. 
Connexxion geeft door dat op 
maandagen 18 en 26 april de 
snelboot niet zal varen in ver-
band met de 24-uurs strem-
mingen van het Noordzeeka-
naal. Actuele informatie over 
Fast Flying Ferry is te vinden op 
de website www.fff.nl

Snelboot 
uit de vaart

Driehuis - Surveillerende po-
litiemensen wilden in de nacht 
van zondag op maandag twee 
fietsers controleren aan de 
Duin- en Kruidbergerweg, maar 
de fietsers sloegen een klein 
voetpad in toen ze de agenten 
zagen. De agenten gingen op 
zoek naar het tweetal en zij trof-
fen de twee fietsen achtergela-
ten aan. De sloten van de fiet-
sen waren open, maar er za-
ten geen sleutels in. Dit geeft 
aan dat de fietsen eerder ge-
stolen zijn. Na een korte zoek-
tocht werden de twee mannen 
in de bosjes aangetroffen. Het 
gaat om een 23-jarige IJmui-
denaar en een 31-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats. Zij zijn aangehouden en 
overgebracht naar een politie-
bureau voor verhoor. De politie 
probeert te achterhalen wie de 
rechtmatige eigenaren zijn van 
de fietsen.

Tweetal 
aangehouden 
voor heling
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VVH/Velserbroek E1 
dit moment koploper
Velserbroek - Vorige week za-
terdag speelde VVH/Velserbroek 
E1 de kampioenswedstrijd te-
gen Waterloo E1. VVH/Velser-
broek E1 is op dat moment kop-
loper, Waterloo staat tweede en 
kan VVH met nog drie wedstrij-
den te spelen alleen nog voorbij 
op de ranglijst als het vandaag 
de volle winst pakt. Het werd een 
zinderende wedstrijd, de span-
ning was om te snijden maar uit-
eindelijk wist VVH/Velserbroek 
E1 de wedstrijd met 5-4 te win-
nen. Toen het fluitsignaal voor 
het einde van de wedstrijd klonk, 
werd de beker in ontvangst ge-
nomen, de champagne flessen 
werden aangebroken (kinder-
champagne welteverstaan) en 
galmde ‘We are the champions’ 
over het van der Aartssportpark. 

Na afloop gingen alle spelers op 
de foto met de beker en werd er 
in de kantine nog een patatje ge-
nuttigd. Al met al een fantasti-
sche ochtend voor het succes-
volle team. Het is een buitenge-
woon knappe prestatie van de 
kids als je bedenkt dat zij vorig 
seizoen bij de F puppillen ook al 
het kampioenschap pakte. 
Het kampioenschap is een voor-
beeld van de groeiende jeugd bij 
VVH/Velserbroek. Waar de jeugd 
gelange tijd op een laag pit-
je stond is er de afgelopen jaren 
flink in geïnvesteerd. Die investe-
ring werpt zijn vruchten af, onder 
andere in het kampioenschap 
van de E1, maar ook in het feit 
het aantal jeugdleden ieder jaar 
fors toeneemt. Kortom VVH/Vel-
serbroek doet van zich spreken.

Strawberries Dames 1 
wint van Hilversum
Driehuis - Na twee gelijke spe-
len en twee nederlagen hebben 
de dames van hockeyclub Straw-
berries eindelijk hun eerste over-
winning na de winterstop ge-
boekt. Zondag werd op eigen 
veld overtuigend met 3-1 gewon-
nen van Hilversum.
Strawberries etaleerde in de be-
ginfase een paar fraaie aanval-
len, maar wist daaruit niet te sco-
ren. Nienke van Schagen was in 
de achtste minuut na een vrije 
slag het dichtst bij een doelpunt. 
Zij zag haar inzet door de Hilver-
sumse keepster gered worden. 
Een paar minuten later maak-
te Hilversum tegen de verhou-
ding de eerste goal van de mid-
dag en na een kwartier scoor-
de Strawberries de gelijkmaker. 
Met een harde, geplaatste slag 
vanuit een strafcorner op aange-
ven van Renske van Driel en ge-
stopt door Daisy Schut liet Made-
lon Wientjes de 1-1 op het score-
bord verschijnen. Even later werd 
een Hilversumse strafcorner door 
de defensie van Strawberries ge-
neutraliseerd waarna een periode 
volgde waarin Strawberries veel-
vuldig kansrijk was. Uiteindelijk 
scoorde Strawberries een paar 
minuten voor rust haar tweede 

doelpunt van de middag. Noortje 
Visser zorgde voor de interceptie 
en bediende daarna met een lan-
ge pass Femke Joustra. Vervol-
gens ging Joustra in hoog tem-
po richting de cirkel van Hilver-
sum en bracht Fiona Dalhuijsen 
in stelling die met een subtiele 
schuifslag de 2-1 liet aantekenen.
In de tweede helft verschafte 
Strawberries zichzelf vele kan-
sen, maar het duurde tot tien mi-
nuten voor het einde voordat het 
bevrijdende derde doelpunt viel. 
Op aangeven van Femke Joustra 
ging Renske van Driel op avon-
tuur. De aanvoerster bereikte 
na een sterke individuele actie 
de achterlijn waarna ze met een 
weergaloze diagonale slag de 
verdediging van Hilversum kans-
loos liet en de eindstand op 3-1 
bepaalde. In de eindfase van de 
wedstrijd was Strawberries nog 
kansrijk met diverse strafcorners 
maar er zou dus niet meer wor-
den gescoord.
Komende zondag staat er voor 
het team van coachduo Simon de 
Hoog en Friso Huizinga een uit-
wedstrijd tegen Castricum op het 
programma. Dat team staat op 
de laatste plaats van de ranglijst 
staat. (Walter Bol)

In ’t Mosterdzaadje:
Con Spirito en 
pianisten Stahievitch
Santpoort-Noord - Vrijdag 
15 april om 20.00 uur zijn in ’t 
Mosterdzaadje de pianiste An-
na Yedigaryan en de (bas)kla-
rinettiste Ilse Eijsink te gast. 
De zangeres Barbara Schilstra 
verleent haar medewerking 
aan het Duo Con Spirito in het 
prachtige werk van Schubert  
“Der Hirt auf dem Felsen”. De 
dichter Jurgen Eijsink liet zich 
door de muziek inspireren en 
schreef voor elk stuk een pas-
send gedicht. Poëzie dus bij 
de muziek van German, Rox-
burgh, Finzi, Komitas, Schubert 
en Poulenc. 
Zondag 17 april om 15.00 uur 
het pianisten echtpaar Stahie-

vitch. Zij spelen voor de pauze 
piano solo Mozart (Aksana) en 
Brahms (Vital) en na de pau-
ze een selectie liederen uit de 
Winterreise van Schubert, voor 
piano vierhandig bewerkt door 
Hugo Ulrich. En tot slot, even-
eens vierhandig Le Tombeau 
de Couperin van Ravel. Een 
mooi programma dat de vele 
kanten van hun pianospel laat 
zien.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Winnen op 
drie wielen
IJmuiden - Twee jaar geleden 
startte Corus een project, ge-
naamd Techno-Challenge. De 
bedoeling van dit project was, 
meer kinderen te interesse-
ren voor techniek. Elke deelne-
mende school kreeg onder an-
dere twee bouwpakketten om 
een radiografisch bestuurba-
re auto in elkaar te zetten. La-
ter zouden met deze auto’s ra-
ces georganiseerd worden. Op 
vrijdag 8 april vond in dit ka-
der de tweede race plaats. Het 
Technisch College Velsen deed 
met twee teams mee, een team 
bestaande uit vierdeklassers die 
een Honda-racer bestuurden 
en een team derdeklassers met 
een Toyota truck. De Honda ra-
cer kende alleen maar pech: tij-
dens de eerste heat (de auto lag 
op dat moment riant op de eer-
ste plaats!) verloor de auto het 
complete rechtervoorwiel. Door 
superieure stuurmanskunst van 
Thijs Bleeker finishte de auto 
uiteindelijk op drie wielen als 
eerste. De tweede heat verliep 
wat ongunstiger; de auto was 
gerepareerd maar opnieuw brak 
het rechtervoorwiel af: een zes-
de plaats was ditmaal het ge-
volg. Jammer, maar de volgen-
de keer beter. Het derdejaars 
team met de Toyota startte ei-
genlijk met een achterstand: tij-
dens de trainingen op school 
begaf de zender het. Rob Ke-
ij van de Velserbroekse model-
bouwwinkel LYNX bracht uit-
komst door dit team met een 
nagelnieuwe zender te sponso-
ren. Mede door deze sponsoring 
deed het team het beide rondes 
meer dan voortreffelijk: twee 
maal een eerste plaats. Deze 
heren, onder leiding van Rowan 
Blom, mochten dan ook aan het 
eind van de races een prachtige 
beker in ontvangst nemen. Het 
is de bedoeling, dat dit succes 
volgend jaar minstens wordt ge-
evenaard.

Nieuwsbrief van 
Gehandicaptenberaad
Velsen - In de nieuwste 
nieuwsbrief van Gehandicap-
ten Beraad Velsen (GBV) is 
weer van alles te lezen dat de 
doelgroep, mensen met een 
beperking, aangaat.
Op 1 januari 2011 is de BIOS 
Groep in de regio van start ge-
gaan met het collectief vraag-
afhankelijk vervoer. In het be-
gin ging het vreselijk fout en 
waren er veel klachten. Inmid-
dels gaat het een stuk beter. 
Wel vraagt GBV mensen vooral 
te klagen als men niet tevreden 
is. Dat kan via 0900-8684, keu-
ze 3. Dit is een onafhankelijke 
dienst van de provincie.
Het GBV heeft een rapport ge-
maakt over de toe- en uitgan-
kelijkheid van gebouwen in 
Velsen.  Het rapport is uiter-
aard gepresenteerd aan B&W. 
In 2011 zullen twee gebou-
wen, buurthuizen De Mel en 
De Dwarsligger, worden verbe-
terd. Er is 50.000 euro beschik-
baar gesteld door de gemeen-
te. Het GBV wil nu graag dat 
de blindengeleidelijn naar het 
stadhuis wordt doorgetrokken 
naar de bibliotheek. Ook drin-
gen ze aan op een oplossing 
voor mensen met gehoorpro-
blemen voor in de hal van het 

stadhuis.
GBV ondersteunt de initiatie-
ven die de CG-Raad, Chro-
nisch Zieken en Gehandicap-
ten Raad, onderneemt richting 
de overheid. Zo hebben zij aan-
gedrongen op  overleg over be-
zuinigingen die gehandicapten 
en chronisch zieken aangaan. 
Op de website www.Meerkos-
ten.nl kan men lezen hoe men 
extra ziektekosten kan opvoe-
ren bij de belastingen. Er ko-
men weer twee scootmobiel-
cursussen met Rijschool Post, 
een vanuit De Spil in IJmuiden 
en een vanuit De Veste in Vel-
serbroek. 
Kijk op www.deblauwegids.nl 
voor een mooi aanbod van va-
kanties voor verschillende doel-
groepen. MEE heeft een nieuw 
telefoonnummer, 088-6522522, 
en is druk bezig alle wachtlijs-
ten weg te werken.
In Zwembad de Heerenduinen 
is een nieuwe aankleedtafel 
voor gehandicapte zwemmers. 
Vraag bij de kassa naar de lo-
catie.
Meer weten over de nieuws-
brief, bel 0255-548548 of e-mail 
naar gehandicaptenberaad@
welzijnvelsen.nl Zie ook www.
gehandicaptenberaadvelsen.nl.

Velserbroek - Politiemensen 
stelden maandagavond om-
streeks 21.00 uur een onder-
zoek in na de melding dat er 
gedeald werd vanuit een auto 
in de Wieringer Aak. Ter plekke 
troffen de agenten een flinke 
groep jongeren aan. Een 18-ja-
rige Haarlemmer bleek de ei-
genaar van de auto, hij gaf toe-
stemming in de auto te kijken. 
In de auto troffen de agenten 
een wapen aan, dat na onder-
zoek al snel nep bleek. Er werd 
geen drugs aangetroffen. De 
Haarlemmer werd aangehou-
den en overgebracht naar een 
politiebureau waar hij werd 
ingesloten voor verhoor. Het 
nepwapen is in beslag geno-
men.

Politie vindt 
nepvuurwapen 
in auto 
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Nieuwe tenues VZV D1
IJmuiden - Vinkesteyn Verwar-
mingstechniek heeft het water-
poloteam D1 van de Velser Zwem 
Vereniging (VZV) in een nieuw jas-
je gestoken. De meiden en jongens 
van D1 zijn samen met coach John 
Mooij nog volop in de race voor het 

Nederlands kampioenschap. Afge-
lopen zaterdag wonnen ze weer 
van geduchte tegenstander De 
Ham uit Wormerveer. Ze gingen 
daarom graag even op de foto om 
hun sponsor Vinkesteyn te bedan-
ken voor hun nieuwe teamkleding.

Willy DeVille Tribute 
in Thalia Theater
IJmuiden - Zondag 24 april om 
17.00 uur is de Willy DeVille Tri-
bute in het Thalia Theater. Coup 
DeVille is een achtmansforma-
tie met een zeer gevarieerd ver-
leden. De muzikanten hebben 
al flink wat sporen achter gela-
ten in de (Noord-Hollandse) mu-
ziekscene. De leden van Coup 
DeVille speelden eerder al in bij-
voorbeeld Lovechild, Seabreeze, 
Jaap en de rest, Carfish, Basic 
Station, ‘t Staende Tuygh, Spi-
gotty Macina, What A Shame, 
Names & Faces, Shelter, Je Ziet 
Maar Band, Front Page, On Pa-
role en 7Bo4. 
Met inspiratiebronnen die zo ver 
uiteen lopen dat helemaal nie-
mand hier een touw aan vast kan 
knopen. Denk aan Frank Sinatra, 
Motorhead, Ennio Morricone, 
The Beatles, Dr. John, Rachma-
ninov, Jimi Hendrix, Carlos Jo-
bim, Count Basie, Santana, Led 
Zeppelin, Zappa, Big Joe Tur-
ner etc. Coup DeVille gaat met 

veel respect en enthousiasme 
door met het Latin, soul, swamp 
en New Orleans repertoire van 
Willy. De acht muzikanten bren-
gen een ultieme ode aan de in 
augustus  2009 overleden illus-
tere (New Yorkse) zanger Wil-
ly de Ville. Tijdens de Try-Out in 
het Thalia Theater spelen ze on-
der meer de nummers Demasi-
ado Corazon, Spanish Stroll, Iko 
Iko, Hey Joe en Jump City. 
Tevens is er een gastoptreden 
van DJ Andres. De wereldbe-
roemde Haarlemse Latin DJ ver-
zorgt speciaal voor deze namid-
dag/avond een support-act met 
heel veel New-Orleans & East 
Coast Latino Sounds. 
De aanvang is om 17.00 uur, eer-
ste paasdag, in Thalia, Breesaap-
straat 52, Oud-IJmuiden. De toe-
gang is gratis. 
Voor wie het 24 april niet gaat 
redden is er een herkansing in 
het Witte Theater op zondag 15 
mei om 17.00 uur. 

Coalitieakkoord NH met 
VVD, PvdA, D66 en CDA
Regio - Ondanks de economi-
sche crisis en minder geld van 
het Rijk is het de coalitie van 
VVD, PvdA, D66 en CDA gelukt 
om nieuw beleid te formuleren 
om de aantrekkingskracht en in-
ternationale concurrentiepositie 
van Noord-Holland verder te sti-
muleren. Voor nieuw beleid is in 
de komende vier jaar 103 miljoen  
euro beschikbaar en er wordt 
een Infrastructuurfonds Mobi-
liteit met 300 miljoen euro in-
gesteld. De coalitie wil de reke-
ning van bezuinigingen door het 
Rijk niet bij de belastingbetaler 
neerleggen: Noord-Holland is en 
blijft de provincie met de laagste 
opcenten op de motorrijtuigen-
belasting. Dit blijkt uit het coali-
tieakkoord 2011-2015 dat de vier 
coalitiepartijen maandag heb-
ben gepresenteerd. 
De partijen stellen voor om een 
college te vormen bestaande 
uit zes gedeputeerden. Omdat 
de coalitie vindt dat de Kop van 
Noord-Holland bijzondere aan-
dacht verdient, wordt voor de-
ze regio een gebiedsgedepu-
teerde aangewezen. Op maan-
dag 18 april komen Provinciale 
Staten bijeen om het coalitieak-

koord te bekrachtigen en de ge-
deputeerden te benoemen. Het 
coalitieakkoord noemt een aan-
tal speerpunten, waarop de co-
alitie zich de komende jaren wil 
richten. Daarbij gaat zij uit van 
de kerntaken van de provincie, 
namelijk het ruimtelijk-econo-
misch gebied en cultuur. De co-
alitie gaat stevig investeren in de 
bereikbaarheid, waarbij zij kiest 
voor een goede balans tussen de 
verschillende vormen van mobi-
liteit: over de weg, met het open-
baar vervoer, over het water en 
met de fiets.
Mede in relatie met het econo-
misch belang van de driehoek 
Mainport Schiphol – Greenport 
Aalsmeer – Seaport Amsterdam, 
wordt de digitale en fysieke in-
frastructuur verbeterd waaron-
der de provinciale weg N201. 
Het Rijk wordt gevraagd finan-
ciën beschikbaar te stellen om 
knelpunten in de rijkswegen op 
te lossen, zoals de aanleg van de 
verbinding A8-A9. Samen met 
het Rijk en de provincie Zuid-
Holland zet de coalitie in op de 
verbinding tussen de provinciale 
wegen N205 (Haarlemmermeer) 
en N206 (Zuid-Holland).

Chantal Bos nieuwe 
voorzitter Voices 
IJmuiden - Chantal Bos (37) is 
sinds 11 maart voorzitter van de 
Zanggroep Voices in IJmuiden.  
Bos, die sinds vijf jaar bij Voices 
zingt, heeft het stokje overge-
nomen van René Boudri die de 
voorzittershamer de afgelopen 
drie jaar hanteerde.
Chantal Bos, in het dagelijks le-
ven verpleegster, is niet van plan 
als preses van Voices grote ver-
anderingen door te voeren. ,,Dat 
is helemaal niet nodig. Het loopt 
op dit moment allemaal erg lek-
ker bij ons koor. Het belangrijk-
ste waar het bij Voices om gaat, 
is het plezier dat koorleden heb-
ben in het zingen. Daar gaat het 
tenslotte om, daarom wil ik dat 
de komende periode  graag zo 
goed mogelijk bewaken.’’
Bos zingt al vijf jaar met heel 
veel plezier bij Voices en noemt 
zichzelf een ‘echte regelnicht’. 
,,Ik houd ervan om de dingen 
in goede banen te leiden. Dat 
schenkt me veel voldoening.’’ Er-
varing als voorzitter deed ze eer-
der op bij Together, een koor in 
Alkmaar Ouddorp. ,,Daar ging 
het er wel heel anders aan toe 
dan bij Voices. Maar ik heb er 

wel een hoop van op gestoken.’’
De kersverse voorzitter is er in 
ieder geval erg trots op hoe het 
er bij Voices aan toe gaat. ,,We 
hebben veel commissies, die er 
hard aan werken om de kwali-
teit van het koor te waarborgen.’’
Zanggroep Voices is nog op 
zoek naar nieuwe leden. Er is 
vooral een tekort aan mannen. 
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met bestuurs-
lid Esther Valent, telefoon 023-
5451315.

Druk 
weekeinde 
voor ter Horst
IJmuiden - Niet alleen de dan-
sers van Danscentrum ter Horst 
hebben het momenteel druk met 
wedstrijden, nu waren ook de ei-
genaren, anders nagenoeg onaf-
scheidelijk, van dit danscentrum 
aan de beurt. Chris vertrok afge-
lopen zaterdag al vroeg in de och-
tend naar Wijchen om daar plaats 
te nemen in het jurypanel dat de 
streetdance/D4F wedstrijd ging 
jureren. Ester Holtz van dit dans-
centrum deed overigens mee aan 
deze wedstrijd en haalde helaas 
weer niet de halve finale. Zij dans-
te wel aanmerkelijk beter dan in 
vorige wedstrijden en werd elfde. 
Een goede prestatie in een wed-
strijd waaraan ook de toppers van 
Nederland deelnamen. Mary ging 
op zaterdag naar Noord-Schar-
woude om daar het afdansen van 
swingkids en streetdance te jure-
ren. En de dansers dan? Nu die 
gingen op zondag naar Noord-
Scharwoude. Pascal de Vries met 
Netanja Hillege deden mee aan 
de Krivada wedstrijd voor jeugd 
en werden bij het ballroomdan-
sen vijfde.  Maar met wat meer 
training had hier meer uitgehaald 
kunnen worden. Beter deden 
Donny Zwirs met Yvette Vellinga 
het. Op hun eerste wedstrijd sa-
men werden zij bij de tweedejaars 
leerlingen bij de latindansen der-
de en bij de ballroom zelfs kampi-
oen. Een perfecte prestatie. Ove-
rigens is april een drukke maand 
voor het danscentrum. Het afdan-
sen komt er aan op 23 april en op 
tweede paasdag organiseert dit 
danscentrum een streetdance/
D4F wedstrijd. 

Kennemerland - Vorige week 
vrijdag heeft de politie in de he-
le regio drankrijders van de weg 
gehaald. In Haarlem zaten negen 
van de 462 bestuurders  met te-
veel alcohol op achter het stuur. 
In Heemskerk werd een 20-ja-
rige Heemskerker aangehou-
den aan de Pieter Breughel-
straat nadat een blaastest dui-
delijk maakte dat hij teveel ge-
dronken had. Een ademanalyse 
wees uit dat hij een promillage 
had van 0.59 terwijl 0.2 maximaal 
is toegestaan voor een begin-
nend bestuurder. In Velsen-Zuid 
was er wel goed nieuws. Van de 
controle die tussen 01.45 en 2.30 
uur plaatsvond aan Parkweg ter 
hoogte van het tankstation, ble-
ken alle 48 gecontroleerde be-
stuurders niet teveel te hebben 
gedronken.

Drankrijders 
aangehouden

Haarlem Meisjes 8D1 
naar hoger niveau
Haarlem – Vorige week is Meis-
jes 8D1 van hockeyclub Haarlem 
in het nieuw gestoken door Qua-
lity Contact. Dit bedrijf heeft de 
meisjes voorzien van prachtige 
Reece-jacks met de tekst ‘Coach 
jezelf naar succes!
Powered by Quality Contact’. Za-
terdag 2 april heeft een van de 

eigenaren van Quality Contact, 
Marlies van der Putten, de jacks 
officieel overhandigd. Met de-
ze professionele jacks tilt Quali-
ty Contact ook dit team naar een 
hoger niveau. 
Door de professionele uitstraling 
voelen de meiden zich nog meer 
een team.

Eieren batikken in PVM
Driehuis - Wie eens op een 
speciale manier zijn ei wil be-
schilderen moet vrijdag 22 april 
naar het Pieter Vermeulen Mu-
seum aan de Driehuizerkerkweg 
34d komen. 
Er wordt gewerkt met was en di-
verse kleurbaden dat geeft een 
verrassend resultaat. Erg leuk 
om te doen en ook geschikt voor 
kinderen vanaf 5 jaar. 
De activiteit is van 13.30 tot 
14.30 uur en van 14.30 tot 15.30 
uur. Reserveren kan via tele-
foonnummer 0255–536726 of in-

fo@pieter-vermeulen-museum.
nl. Tevens is er de gelegenheid 
tot het bezichtigen van de nieu-
we tentoonstelling: Toverboer-
derij. 
De tentoonstelling is geschikt 
voor kinderen van 3 tot en met 
8 jaar. 
Alle bezoekertjes krijgen een to-
verstokje waarmee zij de die-
ren op de boerderij kunnen la-
ten praten. Stel je eens voor wat 
die allemaal te vertellen hebben. 
Zie ook www.pieter-vermeulen-
museum.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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DCIJ-nieuws
IJmuiden - Willem Winter is bij 
de damclub een manusje van al-
les. Hij is voorzitter, jeugdtrainer, 
organisator van jeugdtoernooien, 
schrijver in het clubblad en een 
sterke dammer. Ondanks de ve-
le werkzaamheden slaagt hij erin 
om zijn spelpijl te handhaven en 
zelfs op te krikken. Als jeugdspe-
ler leek hij al voorbestemd om 
in de top van Nederland door te 
dringen. Maar studie en andere 
belangstellingen blokkeerden de 
weg naar de absolute top. Maar 
dit seizoen heeft hij zijn zinnen 
gezet op de clubtitel bij DCIJ. 
Een belangrijke hindernis op weg 
daarheen nam hij door Jesse Bos 
een nederlaag te bezorgen. Met 
buitengewoon scherp spel, het 
handelsmerk van Winter, be-
streed hij zijn sterke tegenstan-
der. In een zeer onoverzichtelij-
ke stand kreeg hij een kans om 
met een combinatie toe te slaan. 
Een kans die hij zich niet liet 
ontnemen. Daarna was het ge-
beurd met de weerstand van Bos 
en kon Winter twee belangrijke 
punten aan zijn totaal toevoegen. 
Joop Wind nam al snel een heks-
telling in en zette Jan Apeldoorn 
flink onder druk. Damblindheid 
van Apeldoorn deed hem onmid-
dellijk verliezen. Nicole Schouten 
boekte een regelmatige overwin-
ning tegen Vince van der Wie-
le. Jan Maarten Koorn rekende 
af met Dana van der Wiele die 
met een opsluiting werd gecon-
fronteerd. Het voordeel was voor 
Koorn voldoende voor de winst. 
Harrie van der Vossen heeft de 
goede vorm weer te pakken en 
rekende gedecideerd af met een 
teleurgestelde Koop de Vries. 
Conall Sleutel hield lang stand 
tegen Casper Remeijer. Maar Re-
meijer slaagde erin de druk op te 
voeren en Sleutel steeds verder 
in het defensief te dringen. Met 
een sterk gespeeld eindspel won 
Remeijer verdiend.

IJmuiden - Zondag 17 april om 
10.30 uur organiseert klaverjas-
vereniging Klaversientje een kla-
verjastoernooi in Wijksteunpunt 
De Delta aan de Rijnstraat 2. Er 
worden zes partijen gespeeld. 
Meespelen bedraagt 7 euro per 
koppel. Opgeven kan via tele-
foonnummer 0255-520332.

Klaverjassen
in De Delta

COV repeteert voor 
Matthäus Passion
IJmuiden – Het is donderdag-
avond. Uit het gebouw De Rank, 
naast de Nieuwe Kerk aan de 
Wilhelminakade, klinkt prach-
tig meerstemmig gezang. De 
Christelijke Oratorium Vereni-
ging IJmuiden repeteert voor 
de Matthäus Passion, die vrij-
dag 15 april ten gehore gebracht 
zal worden. Het lijdensverhaal 
van Jezus. Voor velen een jaar-
lijkse traditie, die bij Pasen hoort. 
Het COV IJmuiden brengt de ori-
ginele Duitse versie van Johann 
Sebastian Bach, al sinds 1957. Er 
wordt zeer gedisciplineerd ge-
repeteerd, de aanwijzingen van 
dirigent Piet Hulsbos worden 
nauwgezet opgevolgd: ,,Dat was 
veel te hard’’, of ,,Tekst goed uit-
spreken.’’ 
Koorlid Hans van Stralen zong 
de Matthäus Passion maar liefst 
76 keer. Hiervan vonden er 63 in 
IJmuiden plaats, maar hij zong 
het ook in andere steden, zelfs 
in Polen. Ondanks die veelvul-
digheid kent hij het nog niet 
van buiten: ,,Omdat je denkt dat 
je het kent, ken je het juist niet. 
Er sluipt altijd wel weer een fou-
te noot in, of een verkeerde into-
natie. Maar dat houdt je scherp, 
je blijft er van leren.’’ Mariëtte 
Mak vult aan: ,,De dirigent geeft 
er ook een eigen draai aan, hij 
probeert dingen uit. Dat maakt 
het spannend.’’ Beiden zijn ver-
knocht aan het klassieke mu-
ziekstuk. ,,Je moet er wel naar 

leren luisteren, het is mooi, maar 
niet makkelijk’’, zegt Mariëtte. 
,,Je beleeft elke keer weer het 
verhaal, elke uitvoering is an-
ders. Je hoort steeds iets nieuws 
en je gaat het steeds mooier vin-
den’’, aldus Hans.
Mariëtte is coördinator van de 
projectzangers. Het vaste koor, 
van 64 leden, wordt elk con-
cert aangevuld met zangers, die 
per project meedoen. Zo ont-
stond dit keer een koor van ruim 
100 mensen. ,,Eerst werkten we 
met gastzangers. Er waren vaak 
mensen die zeiden: ‘Ik wil geen 
lid worden van het COV, maar 
wel een keer meezingen met de 
Matthäus Passion.’ Dat kon dan 
niet. Drie jaar geleden begon-
nen we met de projectzangers, 
dat dit wel mogelijk maakt. Het is 
een groot succes, er komen zelfs 
mensen voor uit Den Haag’’, ver-
telt Mariëtte. Voor het eerst zingt 
het kinderkoor van het Kunsten-
centrum twee liederen mee. Het 
volgende project, dat op sta-
pel staat, is al bekend: Paulus 
van Mendelssohn. Projectzan-
gers kunnen zich aanmelden via 
www.cov-ijmuiden.nl. Maar nu 
eerst de Matthäus Passion, op 
vrijdag 15 april, om 19.30 uur in 
de Nieuwe Kerk. Het belooft een 
mooi concert te worden. Er is 
nog een beperkt aantal kaarten 
verkrijgbaar, telefonisch te reser-
veren bij Tineke Zwanenburg via 
0255-525692. (Carla Zwart)

Smashing Velsen klaar 
voor kampioenschap
IJmuiden - Vrijdagavond 16 april 
kan het een groot feest worden. 
Met twee punten voorsprong ligt 
alles in hun handen om kampioen 
te worden. De dames speelde de-
ze vrijdag tegen het al gedegra-
deerde dames 3 en wonnen met 
wat gemak met 4-0. Met nog één 
training te gaan zullen de vrouwen 
van coach Willem en trainer Pie-
ter zich meer gaan richten op de 
concentratie dan wel de techniek. 
Het team zit technisch en tactisch 
goed in elkaar die ook in de eerste 
klasse thuis hoort. Op de thuis-
avond speelden ook dames 2 die 
net tekort hadden tegen Spaarne-
stad. Ze maakte het wel spannend 
en hadden net niet het geluk aan 
hun zijde. In ieder geval degrade-

ren zij naar de derde klasse waar 
ze weer volop de strijd kunnen 
aangaan met de ervaringen uit de 
tweede klasse. Heren 1 deed flink 
zijn best tegen de Setfighters uit 
Zaandam die in deze wedstrijd 
kampioen konden worden en de-
den dat ook met een 4-0 overwin-
ning. Heren 1 liet wel zien dat ze 
tegenstand kunnen bieden aan dit 
soort kampioensteams en met wat 
jonge instroom kan dat volgend 
jaar alleen maar beter worden.
Bij de jeugd liet meisjes MB2 zien 
dat ze klaar voor volgend seizoen 
zijn, met een mooie 3-0 overwin-
ning op Martinus sluiten ze het 
seizoen af en zien we ze terug in 
de A-poule. Zie ook www.sma-
shingvelsen.nl.

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - De E1 speelde zater-
dag 9 april uit tegen de E1 van 
Groen Geel. De eerste helft was 
Groen Geel sterker, getuige de 
4-1 ruststand. In de tweede helft 
kwamen de E-tjes prima terug. 
Ondanks hard werken en doel-
punten van Sverre, Thijs, Loek en 
Maaike werd er verloren met 6-4. 
De D1 is bezig met een prima 
veldseizoen. Deze week won het 
viertal van Furore D3 met maar 
liefst 17-6. Na afloop waren de 
kinderen zelf razend enthousi-
ast over hun eigen prestaties. En 
waarom ook niet? Op zulke uit-
slagen mag je ook best trots zijn. 
De C2 heeft een ook ruime over-
winning geboekt op Groen Geel 

C6. In deze uitwedstrijd wisten ze 
maar liefst 14 keer te scoren ter-
wijl ze verdedigend de boel op 
slot hielden. De eindstand van 
1-14 zegt voldoende.
De wedstrijd van de C1 eindig-
de in een 5-6 nederlaag tegen de 
C1 van KIOS. De wedstrijd ging 
de hele tijd gelijk op, KIOS scoor-
de echter in de laatste minuut de 
winnende goal. 
Coach Roy vond de wedstrijd 
matig, maar wel spannend. Hij 
vindt dat de volgende wedstrijd 
gewonnen moet worden van KI-
OS. De A1 trok ditmaal wel aan 
het langste en won juist met 1 
doelpunt verschil van OKV A3. 
Het werd 8-9. 

Tata Steel herziet 
energievoorziening
IJmuiden - Tata Steel in IJmuiden 
heeft besloten de in 2009 aange-
kondigde plannen voor de
bouw van een 525 megawatt 
warmtekrachtcentrale (Trust) te 
herzien. Op dit moment lopen er 
twee trajecten om duidelijkheid 
te verschaffen over een alterna-
tief voor de energievoorziening 
van het staalbedrijf. Het bedrijf 
Fluor uit Haarlem heeft opdracht 
gekregen voor het basisontwerp 
voor een kleinere warmtekracht-
centrale. Tata Steel en Nuon zijn 
in gesprek over de mogelijkheden 
voor een voortzetting van de hui-
dige situatie. Projectdirecteur An-
nemarie Manger: ,,Het oorspron-
kelijke ontwerp voor de warm-
tekrachtcentrale stamt uit 2007. 

Het leek ons verstandig, zeker ge-
zien de economische ontwikkelin-
gen sindsdien, om nog eens goed 
te kijken of het originele plan nog 
steeds de beste en meest effi-
ciënte oplossing is. Belangrijk ar-
gument daarbij is ook dat nieu-
we technologische ontwikkelin-
gen het mogelijk maken onze pro-
ductiegassen slimmer in te zet-
ten. Daardoor volstaat een klei-
nere warmtekrachtcentrale want 
er blijven minder productiegassen 
over. Het nieuwe ontwerp heeft 
daardoor een gunstiger milieu-ef-
fect dan het originele plan.” 
Eind 2011 neemt Tata Steel de be-
slissing over het te volgen traject 
en gaat het alle betrokkenen in-
formeren over de gekozen variant.
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‘Herinnert u zich deze 
nog?!’ in Schouwburg
Velsen - De ouderen onder ons 
zullen de kreet ‘Herinnert u zich 
deze nog?!’ nog wel herinne-
ren van Radio Veronica. De jin-
gle waarmee een lied uit de oude 
doos werd aangekondigd. De ge-
schiedenis van Veronica begon op 
een schip. Over deze piratenzen-
der is op dinsdag 19 april (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen een musical te zien vol ne-
derpophits. ‘Herinnert u zich deze 
nog?!’ is een musicalkomedie over 
de opkomst, de glorie, de onder-
gang én de wederopstanding van 
Radio Veronica. 
Terugkeer Martin van Waarden-
berg in het theater In de pop- en 
rockmusical ‘Herinnert u zich de-
ze nog?!’ kruipen Richard Groe-
nendijk (‘Hairspray’), Annick Boer 
(‘Ja Zuster, Nee Zuster’), Mar-
tin van Waardenberg (cabaret-
duo Waardenberg en De Jong) en 
Mylène d’Anjou in de huid van de 

roemruchte diskjockeys van het 
piratenzendschip Radio Veroni-
ca. In wat ‘musical, muziektheater, 
komedie én radio-on-stage’ kan 
worden genoemd, ontspint zich 
een verhaal vol ‘Gouden Ouden’ 
uit de internationale popmuziek. 
Aan deze hits uit de jaren ‘60 en 
‘70 hebben Jan Rot en Jeroen Zijl-
stra enkele nieuwe pop- en rock-
songs toegevoegd. Live muziek is 
er van onder andere de IJmuiden-
se gitaarheld Daan van Putten. De 
musical is gemaakt door het artis-
tieke team van ‘Dromen zijn be-
drog’. De nederpopmusical die de 
boeken is ingegaan als een van 
de verrassendste van het afgelo-
pen seizoen. De toegang bedraagt 
34,75 euro, CJP 29,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Jaap Reedijk)

Lebbis in Velsen
Velsen - Lebbis verbetert de we-
reld en begint bij zichzelf. Elk so-
loprogramma is weer beter dan 
het vorige. Oprechter zijn ver-
ontwaardiging, groter zijn enga-
gement en persoonlijker zijn be-
trokkenheid. Op stormkracht en 
met ongebreidelde energie geeft 
Lebbis in zijn nieuwe solo ‘Bran-
ding’ zijn mening. Hij buitelt over 
zichzelf heen, spreekt zichzelf te-
gen en probeert zijn publiek te 
verwarren. Hij heeft tenslotte zo-
veel te vertellen. Op woensdag 27 
april (20.15 uur) laat hij het pu-
bliek in de Stadsschouwburg Vel-
sen niet alleen nadenken, maar 
ook keihard lachen!
Of zoals Hans Sibbel alias Lebbis 
zelf zegt: ‘Ik maak nu al 20 jaar 

cabaretvoorstellingen met onge-
looflijk veel plezier. Er is nog zo-
veel te doen. Er is nog zoveel te 
vertellen. 20 jaar lang gooi ik de 
beuk erin. Tegen de domheid, 
de laksheid, de liefdeloosheid. Ik 
heb geen idee of het geholpen 
heeft, maar ik popel om het weer 
te proberen. Met ‘Branding’, mijn 
nieuwe programma. Met nieuwe 
energie, nieuwe inzichten, nieu-
we hoop.” Bij Lebbis weet je dat je 
meer krijgt dan je verwacht had. 
De bonus zeg maar.
Toegang 20,75 euro, CJP 17,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Martin Oudshoorn)

IJmuiden - Een humoristische 
voorstelling met absurde, surre-
alistische en schrijnende situa-
ties over zonen en hun moeders, 
donderdag 14 april om 20.30 uur 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257. Aan de hand van 
associatieve reconstructies van 
verschillende moederbeelden 
proberen twee zonen te begrij-
pen wat ‘de moeder’ nu eigenlijk 
is. Is zij de broedvogel, de straf-
fende engel, de zeurkous, de 
heks, de thuishaven, of de na-
velstreng met de aarde? Met live 
muziek van Selim Dogru. Spel 
Marcel Faber en Dennis Rudge.  
De toegang 11 of 9 euro. RAST 
heeft een leuke actie: Heb je 
een CJP? neem je moeder gratis 
mee. Heb je géén CJP, dan be-
taal je voor je moeder één euro. 

Moeder Blues 
in Witte Theater 

Velsen - Cabaretgroep Niet 
Schieten! bestaat uit Maarten 
Hennis, Erik Jobben en Arend 
Edel. Met ‘Mannen zijn zeikwij-
ven’ brengt het drietal op dins-
dag 3 mei (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen een 
vermakelijk programma waar-
in zij opzoek gaan naar de nieu-
we mannelijkheid. Want man-
nen zijn inmiddels geen mannen 
meer: de concentratie testoste-
ron in de man-van-nu is tot een 
bedenkelijk niveau gedaald. Hij 
staat met een schort om kant-
en-klare vleesvervangers te bra-
den. Hij is klassenmoeder ge-
worden, plast zittend en gaat op 
koopzondag gewillig ‘sierkus-
sens voelen’ in de Ikea. Kortom: 
mannen zijn zeikwijven gewor-
den. Daar moet wat aan gedaan 
worden. Met de onbevreesdheid 
van Jeanne d’Arc, de onverzet-
telijkheid van Aletta Jacobs en 
de charme van Eva Perron gra-
ven de mannen diep in zichzelf. 
De toegang bedraagt 20,75 eu-
ro, met CJP 17,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

‘Mannen zijn 
Zeikwijven’ in 
Schouwburg

Stadsschouwburg Velsen
De Wereldband met 
één Ashton Brother
Velsen - Mix een shot Kyte-
man, een kwart fles Ashton Bro-
thers, een halve liter Wereldband 
en een flinke slok Jetje en haar 
Dansorkest en je krijgt de gele-
genheidscocktail Tsi Tsi Tsigane 
van het Djordji Ferari Orkestar. 
Een theatervoorstelling over Bal-
kantradities met zigeunermu-
ziek. Op Bevrijdingsdag, don-
derdag 5 mei (20.15 uur), komt 
het succesnummer van het Oe-
rol Festival 2007 naar de Stads-
schouwburg Velsen.
‘Tsi Tsi Tsigane’ is een humo-
ristisch en zinderend muzikaal 
avontuur over passie, trouw, ver-
raad, liefde en de dood. Voor 
dit muzikale en hilarische thea-

teravontuur slaan twee Wereld-
band-muzikanten Ro Krauss en 
Sanne van Delft de handen in-
een met Ashton Brother Joost 
Spijkers, actrice/cabaretière 
Audrey Bolder (musical ‘Dusty’) 
en Sietske van Gorkum (Kyte-
man). ‘Tsi Tsi Tsigane’ vertelt het 
verhaal van het zigeunerorkest 
Djordji Ferari Orkestar dat voor 
het eerst sinds het succesvolle 
optreden op Oerol in 2007 terug 
in Nederland is. 
Toegang 20,75 euro, CJP 17,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Geert Snoeijer)

‘Kikker’ onderbreekt 
wereldreis voor Velsen
Velsen - Jaarlijks brengt Theater 
Terra de mooiste kindervoorstel-
lingen naar de Stadsschouwburg 
Velsen. Na een lange wereldreis, 
waarbij zelfs op Broadway werd 
gespeeld, zet hitmusical ‘Kik-
ker’ weer voet op eigen bodem 
en keert de voorstelling op vrij-
dag 6 mei (14.30 uur) terug in de 
Stadsschouwburg Velsen! Nog 
één keer kan het publiek genie-
ten van deze heerlijke kleuter-
voorstelling over de kleine Max 
die moet verhuizen, maar dat he-

lemaal niet wil. Hij vindt het maar 
eng om naar een vreemde plek 
te gaan waar hij helemaal niets, 
en vooral niemand, kent. Weten 
zijn vriendjes Kikker, Eend, Var-
kentje, Haas en Rat hem van de-
ze angst af te helpen? Prijs: 19,25 
euro, tot en met 12 jaar 14,25 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Joey Buddenberg

IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week woensdag rond 13.00 
uur een melding dat een groep-
je mannen in een supermarkt 
aan het Dudokplein rondlie-
pen waarvan er twee diverse 
spullen in tassen stopten zon-
der deze te betalen. Het twee-
tal, Oost-Europeanen van 28 en 
26 jaar, is aangehouden en in-
gesloten voor nader onderzoek. 
De gestolen spullen gaan weer 
terug naar de rechtmatige ei-
genaar.

Winkeldieven 
aangehouden
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Santpoort-Zuid - Zaterdagoch-
tend 23 april organiseert Vereni-
ging Santpoorts Belang van 10.30 
tot 12.00 uur een stekjesbeurs op 
het terras voor ’t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201, te-
lefoon 023-5383016. Plantenlief-
hebbers kunnen hun hart opha-
len. Overtollige planten, stekjes en 
zaden kunnen meegenomen wor-
den om er een andere plantenlief-
hebber een plezier mee te doen. 
Soms heeft men in de tuin plan-
tensoorten staan die zo enthousi-
ast groeien dat men er teveel van 
krijgt. Deze planten kunnen mee-
gebracht worden naar de ruil-
beurs om ze aan andere tuinhob-
byisten uit te delen. Omgekeerd 
kan men ook ingebrachte planten 
of stekjes in ontvangst nemen en 
met anderen ervaringen uitwisse-
len over het tuinieren. Wel graag 
ingebrachte stekjes en planten 
voorzien van een naam.

Zaden-, 
planten- en 
stekjesbeurs

Drukke inloopavond 
OBS De Molenweid
Velserbroek - Donderdag-
avond 31 maart is er op OBS 
De Molenweid een druk be-
zochte inloopavond geweest. 
Met het thema ‘Levend Verle-
den’ hebben alle leerkrachten 
en leerlingen een stap terug-
gedaan in de tijd om te zien 
hoe de mensen in deze om-
geving vroeger leefden, wat 
ze zongen, wat voor muziek ze 
maakten en wat daar nu nog 
van over is.
Er zijn verschillende uitstapjes 
gemaakt om het beeld volle-
dig te krijgen. De kinderen zijn 
naar het Frans Halsmuseum, 
het Archief, het Historisch mu-
seum, het Archeologisch mu-
seum en het Draaiorgelmuse-
um geweest
Alle groepen hebben een 
workshop gehad. Hierin heb-
ben ze geleerd te schilderen 
met prehistorische materia-
len. De groepen 1 tot en met 
3 hebben samen met een mu-
ziekdocent van de muziek-
school Oudhollandse liedjes 
ingestudeerd en hebben een 
optreden gegeven voor de ou-
ders. Met al die verkregen in-
formatie en alles wat de kin-
deren zelf opgezocht en ge-
knutseld hebben is de school 

omgetoverd tot een groot mu-
seum. Dit museum opende 
donderavond eenmalig zijn 
deuren voor publiek. De avond 
is opgeluisterd door een heus 
draaiorgel uit het Draaiorgel-
museum.
De avond is zeer druk bezocht 
tot grote voldoening van de 
kinderen en de leerkrachten. 
Zie ook www.molenweid.nl.

Mentaal weerbaar
VSV wint van ZAP
Velserbroek - Na de teleurstel-
lende nederlaag tegen Westfrie-
zen was het deze zondag zaak 
om tegen ZAP voor de volle drie 
punten te gaan. VSV miste de 
geschorste spelers Bob Schol en 
Noureddine Abdelaziz (die de-
ze week ook nog voor de twee-
de keer vader werd).
Hier tegenover stond de terug-
keer van Martin Wal en Ron 
Wilmink , zodat er een redelijk 
uitgebalanceerd elftal in het veld 
stond.
In de beginfase ging de partij re-
delijk gelijk op en kreeg VSV via 
Martens de eerste mogelijkheid. 
Toch stond er na een kwartier 
0-1. Jes Viskil verloor een sprint-
duel van ZAP spits Robert, strui-
kelde en viel met zijn hand op de 
bal. Waar veel mensen een vrije 
trap voor VSV verwachtten, wees 
de arbiter van dienst naar de stip 
en mocht ZAP een strafschop 
nemen. De vijandelijke doelman 
klaarde dit klusje voortreffelijk 
en schot de bal binnen.
Tien minuten voor de pauze was 
er aan de andere kant een iden-
tieke situatie met Denzel Meijer 
maar nu besloot de scheidsrech-
ter het voordeel aan de verdedi-
gende partij te geven.
Zo gingen beide ploegen de rust 
in en was het de vraag hoe VSV 
uit de kleedkamer zou komen.
VSV kwam sterk uit de catacom-
ben en zette ZAP onder druk, 
waarbij er wel waakzaamheid 

van de verdedigers gevraagd 
werd bij de snelle ZAP uitvallen. 
Gelukkig waren de snelle VSV 
backs Bouma en Williams goed 
bij de les en wisten ze veel aan-
vallen in de kiem te smoren.
Nadat VSV al een paar keer drei-
gend was doorgekomen wist 
Henk Martens na twintig minu-
ten, op aangeven van Metgod 
,de gelijkmaker binnen te schie-
ten. Bijna scoorde dezelfde spe-
ler één minuut later de 2-1 maar 
de doelman van ZAP kreeg de 
bal op uiterst gelukkige wijze in 
zijn handen.
VSV raakte daarna de grip op 
de wedstrijd kwijt en ZAP kreeg 
weer wat meer in de melk te 
brokkelen. Plots was daar toch 
de 2-1. Uit een hoekschop van 
Martin Wal kopte Pitstra de bal 
kogelhard binnen. Hierna kreeg 
VSV meer en meer ruimte en uit-
eindelijk wist de ingevallen We-
sley vd Wal de partij definitief te 
beslissen door op de voor hem 
bekende wijze de 3-1 te scoren.
Zo deed VSV uitstekende zaken 
en mede doordat er veel wed-
strijden in een gelijkspel eindig-
den liep VSV weg van de onder-
ste plaatsen. Verrassend waren 
de nederlagen van Flamingo’s 
en de Dijk. Waarbij vooral het 
verlies van De Dijk rook naar het 
niet vervullen van de sportieve 
plicht. Volgende week moet VSV 
naar Den Helder om daar tegen 
de plaatselijke FC te spelen. 

Leuke voorstelling
Toneelgroep De Veste
Velserbroek – Zaterdag en zon-
dag was toneelgroep De Veste in 
het Polderhuis te zien met ‘Cam-
ping vrolijke vrienden’, van Paul 
J. Meijer, onder regie van Chris 
IJzelenberg.
Een drukke camping in Lim-
burg. Het echtpaar Bert (Peter 
van Straaten) en Annie (Ivon-
ne Verduin) hebben een plek-
je bemachtigd aan de rand. Ter-
wijl hij voor de caravan zit, heeft 
Bert commentaar op iedereen 
die langskomt, met een toiletrol 
onder de arm op weg naar het 
toiletgebouw. Hij verzucht op 
een gegeven moment: ,,Ik voel 
me net de toiletjuffrouw.’’ Om 
even later te besluiten: ,,Zolang 
er Bavaria is, is er hoop.’’ An-
nie wil, dat het vooral gezellig is 
en nodigt alle buren op de kof-
fie. Zoals het stel in de caravan 
naast die van hen, Myrna (Joke 
de Mik) en Thijs (Martijn Feen-
stra). Iedereen houdt het stel 
voor moeder en zoon, de niet 
onbemiddelde Myrna is een stuk 
ouder dan Thijs. Dan duikt An-
neke (Marion van Riessen) op, 
de minnares van Thijs. Zij heeft 
een greep in de gifkast van het 
ziekenhuis gedaan en overhan-
digt hem een flesje. Als Thijs dat 
door de dagelijkse borrel van 
zijn vrouw doet, dan overlijdt zij 
zonder dat het sporen achter-

laat. Thijs mengt het hele flesje 
door de fles slibovitch. Als Myrna 
die even later wil delen met haar 
nieuwe vrienden Bert en Annie, 
raakt hij in paniek en giet de hele 
fles leeg. Een nieuw flesje komt 
in de zak van zijn ochtendjas 
en wordt daar door Myrna ont-
dekt. Dan komt de jonge studen-
te Saskia (Lotte Hartendorf) met 
haar koepeltentje tussen bei-
de caravans in te staan. Zij heeft 
nogal wat problemen en beide 
echtparen bieden een troosten-
de schouder. Bert werkt bij En-
demol en wil Saskia, die eigenlijk 
naar de toneelschool had gewild, 
wel een rol bezorgen. Maar niet 
zomaar. Als hij avances maakt, 
wordt Saskia woedend en de rol-
len worden omgedraaid. Als Bert 
haar geen rol bezorgt, dan ver-
telt ze alles aan zijn vrouw. Uit-
eindelijk wordt Thijs ontmas-
kerd: Myrna dwingt hem over-
al afstand van te doen en te ver-
trekken. Ze doet hem de auto 
cadeau. Als Thijs de camping af-
rijdt, staat de politie hem op te 
wachten. Annie krijgt een nieu-
we vriend die een stuk vrolijker is 
en ze laat brombeer Bert achter 
bij de caravan. Het was een on-
derhoudend toneelstuk, het pu-
bliek zat er helemaal in en leefde 
erg mee met alle ontwikkelingen. 
(Carla Zwart) (foto: Chef Witte)

Op weg naar Golgotha 
in woord en muziek
Driehuis - Zondag 17 april om 
19.15 uur verzorgt de Engelmun-
dus Cantorij in de Engelmundus-
ker in Driehuis een passieviering. 
Waar de Engelmundus Cantorij 
Driehuis normaal gesproken een 
stemmige Evensong (naar Engelse 
traditie) verzorgt, is voor het zes-
de jaar gekozen voor een medita-
tieve Passieviering. Een vooruitblik 
op de komende stille week van het 
lijden en sterven van Christus.
Als basis voor deze viering werd 
gezocht naar negen lezingen (ni-
ne lessons) die verhalen over het 
lijden van Christus. De evangelist 
Marcus maakte dat zoeken wel 
heel gemakkelijk, want hij heeft 

het lijdensverhaal, in negenen ver-
deeld, in zijn Evangelie staan.
Na elke lezing volgt een bijpassend 
muziekstuk gezongen door het 
koor, door de aanwezigen of ge-
speeld op orgel. De viering neemt 
je als het ware bij de hand, het ge-
hele lijden van Christus door. Van-
daar ook de naam ‘Op weg naar 
Golgotha’ in woord en muziek. Een 
mooiere dag dan de Palmzondag 
is er voor deze viering niet te vin-
den en dat is dit jaar op zondag 17 
april om 19.15 uur. Voorganger is 
pastor Engelbert Wigchert. de En-
gelmundus Cantorij Driehuis staat 
onder leiding van dirigent en orga-
nist Joop Heeremans. 

Energieproject
Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Zonne-
energie, windenergie en water-
kracht zijn energiebronnen voor 
een duurzame toekomst. Om on-
ze jongste generatie hier al mee 
kennis te laten maken krijgen alle 
kinderen van de Bosbeekschool 
een workshop van Solarkids ge-
kregen over duurzame energie. 
Op dit moment staat de Bosbeek-
school in het teken van het pro-
ject ‘Wow, wat een energie!’. Doel 
van het project is de kinderen le-
ren wat energie is en hoe (zui-
nig) met het milieu/ energie om 
te gaan. Ze leren op een creatie-
ve, afwisselende, actieve en mo-
tiverende wijze meer over aller-
lei vormen van energie, waarbij 
extra aandacht is voor hoe crea-
tief om te gaan met afvalmateria-
len en recycling. Afgelopen week 
hebben al een aantal groepen 
een workshop van Solarkids ge-
kregen. Met een interactieve pre-
sentatie en animaties werd er ver-
teld wat energie is en hoe ener-
gie kan worden opgewekt, waar-
bij de hoofdrol is weggelegd voor 
zonne-energie, windenergie en 
waterkracht. Zie ook www.bos-
beek.nl.
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IJmuiden – Cindy en Ruud zijn 
in juni vorig jaar getrouwd, op 
huwelijksreis ontdekten ze tot 
hun grote verrassing dat Cindy 
zwanger was. Ze had een goe-
de zwangerschap. Af en toe last 
van de hormonen, dan was ze 
snel moe en chagrijnig. Maar dat 
ging weer over. Ze was tijdens 
de zwangerschap maar liefst 30 
kilo aangekomen. Zaterdag 12 
februari werd de baby verwacht, 
maar er gebeurde die dag niets 
bijzonders. De maandag daarna 
ging Cindy naar de verloskun-
dige, er was nog niets aan de 
hand. Die avond voelde ze iets, 
waarvan ze dacht: dit konden 
wel eens weeën zijn. Het bleken 
voorweeën te zijn. Om 2.00 uur 
belde Cindy haar moeder, die bij 
de bevalling aanwezig zou zijn. 
Zij adviseerde haar dochter om 
nog maar even te gaan slapen. 
Cindy stapte in bed en de vlie-
zen braken. Gevolgd door een 
weeënstorm. Ze waren zeer pijn-

Aangenaam

Geboren: Duncan Djuani Todi-
rijo
Zoon van: Cindy en Ruud Todi-
rijo
Broer van: Nikkie (5)
Geboren op: 15 februari 2011 
om 16.29 uur
Geboortegewicht: 3570 gram

lijk, dat had ze niet verwacht. Om 
7.00 uur arriveerden ze in het Be-
verwijkse Rode Kruis Zieken-
huis. Cindy vroeg om pijnbe-
strijding, die ze pas om 8.30 uur 
kreeg. Daarna was het beter uit 
te houden. Ze had veel steun 
aan Ruud en haar moeder. Het 
werd een lange dag: de ontslui-
ting bleef heel lang hangen op 
acht centimeter. Om 15.15 uur 
mocht Cindy eindelijk gaan per-
sen. Het lukte niet: het hoofdje 
van de baby lag scheef. Ook vie-
len de harttonen af en toe weg: 
de navelstreng zat om zijn nek. 
Daarom moest de vacuümpomp 
er aan te pas komen. Het eer-
ste wat Cindy zei, toen Duncan 
er eindelijk was: ,,Hij huilt niet.’’ 
Snel werd de navelstreng door-
geknipt en toen begon hij wel te 
huilen. Alles was in orde. Moe-
der en zoon bleven een nachtje 
in het ziekenhuis. Duncan moest 
goed op temperatuur komen en 
z’n mama kon zo even bijkomen. 
De volgende dag mochten ze 
naar huis, waar ook de kraam-
hulp al klaar stond. Gelukkig 
maar, want Cindy kreeg last van 
ontstekingen. Ze kon niets meer 
en moest het bed houden. De 
kraamhulp hielp het jonge ge-
zin, later de moeder van Cindy. 
Ruud moest ’s nachts zijn bed 
uit als de baby huilde, dat was 
wel even zwaar. Gelukkig is ze 
er nu helemaal overheen. Ruud 
heeft een dochter uit een eerde-
re relatie, Nikkie van vijf. Die is 
helemaal dol op haar babybroer-
tje. Ze ziet niemand anders meer 
staan en zorgt als een klein moe-
dertje voor hem. 
Duncan is heel lief, rustig en 
makkelijk. Hij kan ook driftig zijn: 
als hij honger heeft en het gaat 
hem niet snel genoeg, dan ver-
andert hij in een kleine driftkik-
ker. Maar dat schijnt hij niet van 
een vreemde te hebben. (Car-
la Zwart)

Anny Koelemij
in Stamgasten
IJmuiden - Zegt de ‘Kennemer 
Automatiek’ u nog iets? ‘Even 
tot diep in de nacht een broodje 
tartaar halen bij Max?’ Zondag-
avond 17 april om 18.00 uur praat 
Anny Koelemij, de snackbarbe-
heerster en echtgenote van Max, 
aan de bar in het Seaport Café   
honderduit over haar belevenis-
sen. Al 50 jaar woont deze gebo-
ren Haarlemse al in Velsen en ze 

is nog lang niet van plan te ver-
trekken. Wat niet iedereen weet 
is dat Max en Anny als verstokte 
liefhebbers menig concert heb-
ben bijgewoond van klassieke 
jazz. Vandaar dat tijdens het ge-
sprek veel muziek van good old 
Satchmo te horen is. Stamgasten 
wordt uitgezonden op zondag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur op 
Seaport FM.

Velsen-Zuid – Zaterdag 9 
april hadden veertien leden van 
sportvereniging Full Speed afde-
ling klootschieten geen moeite 
met opstaan op deze zonovergo-
ten dag. Na de koffie in de kan-
tine werd koers gezet naar het 
normale parcours in Spaarn-
woude. Vier teams gingen van 
start. De loting gaf een goe-
de mix. Dus een ieder had kans 
op de vier punten, maar het in 
uitvoering brengen gaat soms 
moeizaam. Rob doet zijn uiter-
ste best en is bezig op zijn ei-
gen gevoel te spelen. Ingrid en 
Astrid zijn zelfs buiten kantoor-
uren aan het oefenen, goed zo 
dames, maar met z’n tweetjes is 
het balzoeken. Team 1 werd eer-
ste met 74 schoten en 24 me-
ter. Team 3 werd tweede met 80–
10. Team 4 werd derde met 81–
35. Team 2 werd vierde met 83–
28. Op de agenda staat op zon-
dag 17 april het open voorjaars 
klootschiet toernooi. Na afloop 
is er een koud buffet en een lo-
terij met mooie prijzen, drankjes 
zijn voor eigen rekening. Op za-
terdag 23 april is er het Paaseier-
toernooi op het Harm parcours. 
Voor info bel Harm Jongman via 
0255–517780 of Ton Boot 0255–
510085. Zie ook www.svfull-
speed.nl.

Klootschieten

Regio - Het bestuur van de Ver-
eniging Oud-Hoogovens Mede-
werkers nodigt leden en niet-le-
den uit voor de Algemene Leden-
vergadering op maandag 18 april 
in het Tata Training Center in Vel-
sen-Noord en op dinsdag 19 april 
in Event Centre Jules in Heer-
hugowaard. De heren Boonac-
ker en Wortman geven een pre-
sentatie over actuele ontwikke-
lingen in pensioenland, voorzit-
ter Frans Candel maakt duidelijk 
wat de VOHM voor u kan bete-
kenen. Beide zalen zijn om 13.30 
uur open. Aansluitend begint om 
14.30 uur de vergadering.

Leden-
vergadering 
VOHM

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen verzorgt zon-
dag 17 april om 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur, alweer de laat-
ste voorstelling van dit seizoen. 
Als laatste ziet u een optreden 
van VAT ‘71 in buurtcentrum De 

Spil, Frans Halsstraat 29. Het Vel-
ser Amateur Theater ‘71 viert dit 
jaar zijn 40-jarig jubileum. Kaar-
ten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal. Zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl.

ZondagMiddagPodium

Negende Kees Kool 
Zaalvoetbaltoernooi
IJmuiden - Op zaterdag 16 
april wordt alweer voor de ne-
gende keer het Kees Kool Zaal-
voetbaltoernooi in sporthal 
Zeewijk gespeeld. Dit zal om 
17.00 uur beginnen en om 22.30 
uur is de laatste wedstrijd af-
gelopen, waarna het feest kan 
losbarsten onder het genot van 
de muziek van DJ Peter en een 
gastoptreden van zanger Barry.
De teams die gaan strijden voor 
de eerste plaats zijn: De Hooge 
Waerder, Oddesigns, Linauw, 
Stork, SVIJ, Oud-Waterloo, Bike 
Guru en Fellows. Om de kosten 
aanvaarbaar te houden zijn er 
wederom een aantal sponsors 
bereid gevonden om een bij-
drage te leveren. 
De sponsors zijn: Accountants-
bureau De Hooge Waerder, In-
stallatie- en Loodgieterbedrijf 
Weber en Raave, Linauw ar-
tiestenbegeleiding, GH van der 

Heide reclame,  Boetiek Only 
You, Rigo Verfcentrum, H. van 
den Boogaard B.V. ijzerwaren, 
bouwbeslag en gereedschap-
pen, PF Scholz Bouwonder-
neming B.V., Oddesigns voor 
het ontwerpen van uw huis-
stijl, Timmer en Onderhoudsbe-
drijf Piet Visser, Kennemer Pas, 
Fellows, de Red Nose Associ-
ation, Verschoor Pijl timmer-
bedrijf, Oscar Schilderwerken, 
ENS Stoffering, Eetcafé Sul-
tan, Club Waldolala, Bike Gu-
ru en de kantine van sporthal 
Zeewijk.
De wedstrijden staan onder lei-
ding van L. Lentink en P. de Ko-
ning. De EHBO wordt verzorgd 
door Gerrit Oudendijk. Men 
rekten op een net zo sportief en 
gezellig toernooi als voorgaan-
de jaren, wat mede dankzij de 
teams en sponsors zeker gaat 
lukken.

Stoomtrein rondrit Tata
Velsen-Noord - De stoomtrein 
vertrekt zondag 17 april weer 
voor een rondrit over het staal-
bedrijf Tata. De trein vertrekt 
om 10.45 uur vanaf station Vel-
serbosch. Rond 12.15 uur is de 
trein weer terug op het station.  
Tijdens de rondrit wordt uitleg 
gegeven. Kinderen mogen in 
het machinistenhuis kijken.
De kaartverkoop start om 9.30 
uur bij het station. Kinderen be-
talen 3 euro, volwassenen 5 eu-
ro. Kaarten kunnen ook worden 

gereserveerd via 06-12129068 
(tot vrijdag 18.00 uur). Kaarten 
die gereserveerd zijn dienen 
voor 10.00 uur op de dag van 
de rit te zijn afgehaald. Om vei-
ligheidsredenen dient men een 
geldig legitimatie mee te ne-
men. Na afloop van de rit kan 
men het Hoogoven bedrijfsmu-
seum bezoeken voor 1 euro. Bij 
grote toeloop wordt een twee-
de rit gereden. 
Voor meer informatie kijk op de 
website: www.csy.nl

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week woensdag rond 20.15 
uur drie verdachten aangehou-
den in de Kalverstraat. Het drie-
tal, twee Amsterdamse vrouwen 
van 23 en 36 jaar en een 26-ja-
rige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, zat in een auto 
toen zij werden gecontroleerd. 
Toen agenten met toestemming 
van de bestuurder de auto door-
zochten, troffen zij allerlei goe-
deren aan waarvan het vermoe-
den bestaat dat zij van diefstal 
afkomstig zijn. In de auto lag on-
der meer een navigatiesysteem, 
telefoons en sieraden. 

Drie 
verdachten 
aangehouden
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VZV CJ1 
kampioen 
in District 3
IJmuiden - Het waterpolo jon-
gensteam onder 15 jaar van VZV 
heeft afgelopen zaterdag 2 april 
het kampioenschap behaald in 
District 3 (Noord-Holland en 
Utrecht). Dit gebeurde na een rui-
me overwinning van 20–5 op De 
Robben. De voorsprong op run-
ner-up De Ham is nu negen pun-
ten met nog twee wedstrijden te 
gaan. Na afloop van de wedstrijd 
werd het kampioenschap gevierd 
door de coaches Sandro Schuur-
man en Peter van de Velde in 
het badwater te duwen. Het sei-
zoen is echter nog niet afgelo-
pen voor VZV CJ1. Er volgen nog 
twee competitiewedstrijden tegen 
het Utrechtse UZSC en het Zaan-
se Alliance, waarna het NK voor 
clubteams volgt op 21 en 22 mei. 
Dit wordt dit jaar georganiseerd 
in de eigen vertrouwde omgeving 
van zwembad Heerenduinen in 
IJmuiden. Daar zal worden gestre-
den met de andere districtkampi-
oenen zoals Twente, PSV, GZC 
Donk, Zian en ZPB om het Neder-
lands Kampioenschap 2010-2011. 

Velsen - Het is weer echt voor-
jaar en dat kwam mooi uit, want 
vanaf 27 februari hield World Ser-
vants Velsen een potgrondactie. 
Drie zaterdagen werd er, in Vel-
serbroek, huis aan huis potgrond 
verkocht voor het goede doel. De 
actie was ook dit jaar een groot 
succes, waardoor er zelfs ex-
tra potgrond moest worden be-
steld die tot eind maart gratis 
werd thuisgebracht. Met deze 
actie heeft World Servants Vel-
sen ruim 2580 euro ingezameld. 
Dit geld zal worden besteed aan 
ontwikkelingsprojecten in Ecau-
dor, Tanzania en Zambia, waar 
vijf deelnemers zelf zullen gaan 
bouwen. Er zal worden gebouwd 
aan stafwoningen, leraarwonin-
gen, klaslokalen, een eetzaal en 
latrines. Voor meer informatie 
over World Servants Velsen, de 
projecten, de groepsleden of hoe 
jij zelf in de zomer 2012 op ont-
wikkelingswerk kan gaan (leef-
tijd 16+) kunt u terecht op www.
worldservantsvelsen.nl

World Servants 
Potgrondactie

Velsen-Zuid - Op zondag 17 
april geeft boer Klaas een inte-
ressante rondleiding over Infor-
matieboerderij Zorgvrij. De koei-
en staan nog op stal en er zijn 
momenteel veel jonge dieren zo-
als lammetjes, kalfjes, kuikens 
en geiten. Uiteraard kan men  
ook vragen stellen. De rondlei-
ding is gratis en begint om 13.00 
uur. Zie ook www.spaarnwou-
de.nl.

Rondleiding 
met boer Klaas

Clubkampioenschappen 
Badmintonclub Velsen
Velsen – Zondag 3 april werden 
bij Badminton Club Velsen de 
negende clubkampioenschap-
pen gehouden. Het was een 
mooie verenigingsdag. 
Er werd volop gestreden bij de 
senioren zowel in de A- als de B 
– klasse. 
Ook een aantal jeugdspelers had 
zich in deze klasse ingeschre-
ven. De sterkste in hun klasse 
worden uiteindelijke clubkampi-
oen. Het is inmiddels een jaar-

lijks terugkerend succesvol toer-
nooi. De clubkampioenen bij de 
senioren zijn geworden: Merel 
Ooteman en Robin Peeneman 
(zie foto). 
Het organisatieteam Christy, 
Robin, Nicole en Kees hadden 
het toernooi prima geregeld, zo-
dat de leden terug kunnen kijken 
op een zeer sportief verlopen 
dag. Heeft u interesse om ook 
eens tegen een shuttle te slaan 
zie de website www.bcvelsen.nl.

Jaarverslag 2010 in 
teken van handicap en 
chronische ziekte
Velsen – In het jaarverslag 2010 
van Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland wordt vermeld 
welke activiteiten het bureau in 
het kader van het voorkomen en 
bestrijden van discriminatie en 
ongelijke behandeling heeft on-
dernomen. Het jaar 2010 stond in 
het teken van de extra aandacht 
voor de discriminatiegrond han-
dicap en chronische ziekte. Dit 
kwam vooral tot uiting in verschil-
lende projecten die georgani-
seerd zijn en in vele inspirerende 
contacten die tot stand kwamen. 
Zo was Bureau Discriminatieza-
ken (BD) met rolstoelen en een 
rolstoelparcours op een aantal 
buitenfestivals, zoals Bevrijdings-
pop, aanwezig: bezoekers kon-
den zelf ervaren hoe het is om je 
met een rolstoel voort te bewe-
gen. Daarnaast stelde het BD de 
tentoonstelling ‘braille in kleur’ 
samen van foto’s met teksten in 
braille en bracht leerlingen begrip 
en respect bij nadat ze brieven 
hadden geschreven met mensen 
met een beperking. 
Het rapport ‘op gelijke voet’ dat 
het BD schreef na eigen onder-
zoek naar ervaringen van mensen 
met een fysieke beperking op de 
arbeidsmarkt en toegang daartoe, 
wees onder meer op een gebrek 
aan kennis over gelijke behande-
lingswetgeving inzake handicap 
en chronische ziekte bij zowel 
werkgevers als mensen met een 
beperking zelf. Dit vormde aan-
leiding om werkgevers te vragen 
naar en te adviseren over diversi-
teit in hun personeelsbeleid. Vaak 
wordt daarbij wel gelet op vrou-
wen en allochtonen, maar vallen 
mensen met een beperking wel 

eens buiten het gezichtsveld. Er 
is nauwe samenwerking met ge-
handicaptenbelangenorganisa-
ties zoals MEE Noord-West Hol-
land, VCP (Versterking Cliënten 
Positie) en NCTT (Nederlands 
Centrum voor Totale Toeganke-
lijkheid) gerealiseerd om geza-
menlijk de positie van mensen 
met een beperking te verbeteren 
en wederzijdse kennis te vergro-
ten. Het BD is het afgelopen jaar, 
veel meer dan voorheen, op scho-
len geweest voor gastlessen aan 
leerlingen van basis-, voortgezet 
– en beroepsonderwijs, maar ook 
om docenten te trainen en veilig-
heidscoördinatoren ervan te over-
tuigen dat tegengaan van discri-
minatie bijdraagt aan een veiliger 
schoolklimaat. 
Het aantal klachten en meldin-
gen dat bij het bureau binnen-
kwam in 2010 was vrijwel ge-
lijk aan het aantal in 2009, na-
melijk 205. Opnieuw was discri-
minatie op grond van ras en et-
niciteit veruit de meest genoemde 
grond (124 incidenten) met gods-
dienst als tweede (19 incidenten). 
Er waren 14 meldingen op grond 
van handicap of chronische ziek-
te. De discriminatie incidenten 
speelden zich vooral af op de ter-
reinen arbeid en buurt/wijk. Inge-
volge de nieuwe Wet gemeentelij-
ke antidiscriminatievoorzieningen 
moeten gemeentes haar burgers 
toegang bieden tot een antidiscri-
minatiebureau; alle inwoners van 
Kennemerland kunnen dus een 
beroep doen op het Bureau Dis-
criminatiezaken. De extra aan-
dacht voor de discriminatiegrond 
handicap en chronische ziekte zal 
er ook in 2011 nog zijn.

Heren Smashing
Velsen kampioen
IJmuiden – De heren van Sma-
shing Velsen werden vrijdag 
kampioen dankzij een afgete-
kende 4-0 overwinning in de 
Zeewijkhal. Het hele seizoen lie-
ten ze een stabiel beeld zien. 
Waar gewonnen moest worden 
werd er gewonnen en ook tegen 
de mindere tegenstanders pak-
te ze de punten. Wel met hulp 
van invallers vanuit de recrean-
tengroepen want door blessu-
res was het soms lastig om een 
volwaardig team op de been te 
brengen. In ieder geval gefelici-
teerd mannen! En dat wordt nog 
spannend voor de dames 1. Pro-
moveren naar de eerste klasse is 
gewoon een must, voor het team 
en de club. Vrijdagavond won-
nen de dames gemakkelijk en 
gedreven met 4-0. mede titel-
kandidaat Voluit verloor een set-
puntje waardoor het dames 1 2 
punten voor ligt met nog twee 
(thuis)wedstrijden te gaan. Alles 

hebben ze zelf in de hand waar-
door het erop gaat lijken dat op 
15 april vrijdagavond de kampi-
oenswedstrijd mogelijk is. Bij de 
jeugd speelde de meisjes B2 zich 
in de kijker door weer een mooie 
3-0 overwinning te behalen.  Dit 
betekent een mooie derde plek 
in een lastige B-poule. Jongens 
C1 kan vrijuit spelen na hun 
kampioenschap en wint gewoon 
weer aan de lopende band.  Op 
vrijdagavond werd ook de zus-
terstrijd gedaan tussen de da-
mes 4 en dames 5. Spannend 
was het in de leuke wedstrijd 
waar de dames 5 toch een set-
puntje pakte. Voor dames 4 is het 
een geslaagd seizoen geworden, 
goed spel en de schrik van elke 
tegenstander. De al kampioen 
zijnde Kombysport in deze derde 
klasse poule heeft haar enigste 
verlies punten te danken aan dit 
team. Zie ook www.smashing-
velsen.nl.

Van Brederodes 
vandaag in Klokhuis
Santpoort-Zuid - Op donder-
dag 14 april staat in het pro-
gramma Het Klokhuis van de 
NTR de gezichtsreconstructie 
van het 13de eeuwse echtpaar 
Willem I van Brederode en Hil-
degonde van Voorne centraal. 
Het programma is vandaag van 
18.20 tot 18.45 uur op Neder-
land 3.
De opnames vonden plaats in 
januari in het archeologisch de-
pot in Wormer, de Engelmun-
duskerk in Velsen en bij de ru-
ine van Brederode in Sant-
poort die de beheerders speci-
aal voor de opnames openstel-
den. De combinatie van forensi-
sche wetenschap, archeologie, 
anatomie en kunstenaarschap 
door fysisch antropoloog Maja 
d’Hollosy hebben geleid tot een 
levensecht resultaat, waardoor 
men oog in oog komt te staan 
met het verleden.
De heer Van Brederode was een 
van de belangrijkste ridders van 
graaf Willem II, de latere rooms-
koning en Floris de vijfde. Door 
de gezichtsreconstructie is nu 
bekend hoe de bouwheer en 
-dame van het kasteel van Bre-
derode in Santpoort er vroe-
ger uitzagen. Dat is uniek, om-
dat er geen afbeeldingen be-
schikbaar zijn van personen uit 
die periode in Noord-Holland en 
omdat veel adellijke skeletten 
door verwoesting verloren zijn 
gegaan. Deze skeletten zijn be-
waard gebleven omdat de pro-
vincie Noord-Holland de botten 
bewaard heeft na de opgraving 

bij de Engelmunduskerk te Vel-
sen in het archeologisch depot 
te Wormer. 
De Stichting Historische Ar-
cheologie (S.H.A.) uit Beverwijk 
speelde bij de totstandkoming 
van deze reconstructies een be-
langrijke rol. De gegevens en 
identificatie met betrekking tot 
de stoffelijke resten en de no-
dige expertise voor wat betreft 
dit adellijke paar zijn afkomstig 
uit het S.H.A. archief. Het project 
werd mogelijk gemaakt door de 
provincie Noord Holland die de 
opdracht gaf en voor de finan-
ciering zorgdroeg. 
In de uitzending van Het Klok-
huis wordt het volledige proces 
van de reconstructie van de ge-
zichten van Willem I van Brede-
rode en Hildegonde van Voor-
ne getoond. Zie ook www.s-h-
a.nl en Hospitaliers www.hospi-
taliers.nl. 
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Werkzaamheden Hagelingerweg
Aanpassing inritconstructies
Op de Hagelingerweg, tussen de ro-
tonde Santpoortse Dreef en het Bur-
gemeester Weertsplantsoen, worden 
vanaf dinsdag 12 april enkele weg-
aanpassingen uitgevoerd. Bij alle zij-
straten worden de inritconstructies 
aangepast. Daarnaast worden de de-
fecte goten vervangen, worden er en-
kele regenwaterkolken geplaatst en 
enkele extra parkeerhavens aange-
legd. De werkzaamheden duren vier 
tot vijf weken. 

De bestaande inritconstructies (doorlo-
pend trottoir/fietspad met betonnen in-
ritblokken) kunnen flink worden ingekort, 
omdat de hoeveelheid vrachtverkeer in de 
aangrenzende wijken door de jaren heen 
sterk is verminderd. Bovendien hebben 
vrachtwagens tegenwoordig veelal mee-
sturende achterwielen, waardoor ze kor-
ter door de bocht kunnen. Daarnaast no-
digen de lange inritten nu veelvuldig uit 
tot foutparkeren, waardoor het zicht kan 
worden belemmerd, wat nog wel eens tot 
gevaarlijke situaties kan leiden.

Ter hoogte van de J.T. Cremerlaan/Antil-
lenstraat wordt een nieuw zebrapad aan 
de zuidkant van de kruising aangelegd. 
De aanleg hiervan komt voort uit de knel-
puntenrapportage ‘Veilige schoolroutes 
Santpoort-Noord’ van het wijkplatform 
Santpoort-Noord. Het bestaande zebra-
pad aan de andere kant van de kruising 
wordt tegelijkertijd dichter bij de kruising 
gelegd; dat verbetert het zicht bij het over-
steken. Een en ander wordt gecombineerd 
met de aanpassingen van de inritten, go-
ten en straatverlichting.
Ter hoogte van de Hyacinthenstraat wor-
den tevens enkele werkzaamheden aan 
een put van de hoofdriolering uitgevoerd. 
Tot slot worden naast de bushalte Antil-
lenstraat twee hekjes geplaatst waar fiet-
sen tegenaan gezet kunnen worden. 

De werkzaamheden beginnen op dinsdag 
12 april en duren vier tot vijf weken. Ge-
durende die tijd worden verkeersregelaars 
ingezet op de Hagelingerweg om het ver-
keer te regelen. De zijstraten waaraan ge-
werkt wordt, worden tijdelijk afgesloten.

Drukte bij eerste stadslezing
Ongeveer 100 geïnteresseerden luisterden donderdag 7 april naar de eerste stadsle-
zing van Velsen naar mevrouw prof. dr. Evelien Tonkens van de Universiteit van Am-
sterdam over ‘de onbeholpen samenleving’. (foto : Reinder Weidijk)

Jeugd en ouderen aan het woord
Visie op Velsen 2025
De Visie op Velsen 2025 nadert zijn 
afronding. Allerlei Velsenaren hebben 
daarover meegepraat. Nu hebben jon-
geren en ouderen hun zegje gedaan. 
Op drie plekken in de gemeente zijn 
hun bijdragen te zien en te horen. Op 
donderdag 14 april maakt de gemeen-
teraad naar verwachting zijn definitie-
ve keuze. 

De gemeente is, zoals in allerlei publica-
ties heeft gestaan, bezig met de ontwik-
keling van een Visie op Velsen 2025. De-
ze visie bepaalt de bestuurlijke agenda 
voor de komende jaren en leidt tot verant-
woorde bestuurlijke keuzes. Op donder-
dag 14 april maakt de gemeenteraad naar 
verwachting een definitieve keuze uit de 
vier visies die het college hen heeft voor-
gelegd.

Drie projecten 
Aan iedereen in Velsen – inwoners, be-
drijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties – is in de afgelopen periode gevraagd 
om mee te denken over deze visie. Som-
mige groepen deden onmiddellijk mee, 
andere waren wat moeilijker te bereiken - 
met name de jeugd en soms ook de oude-
ren. Om ook deze groepen aan het woord 

te laten zijn er drie projecten in gang ge-
zet. Een daarvan is uitgevoerd door de 
Stichting Welzijn en de andere twee door 
het Kunstencentrum Velsen. Hoe dat hart-
verwarmende en vaak vertederende re-
sultaat eruit ziet, kunt u op verschillende 
plekken in de gemeente gaan bekijken. 
Het zijn stuk voor stuk mooie beelden van 
de verwachtingen van jong en oud. 

Waar te zien?
In de Hema aan de Lange Nieuwstraat 
in IJmuiden hangt een perpetuum mobi-
le met 182 foto’s en teksten van kinderen 
over Velsen in 2025. Het is een onderdeel 
van het project ‘vanuit de kast’, waaraan 
654 kinderen van 14 verschillende scho-
len mee hebben gedaan. In de Hofstede in 
Velserbroek hangen 16 grote posters van 
het project ‘grootouders en jongeren’. Het 
zijn interviews en foto’s van jongeren die 
ouderen uit hun eigen leefomgeving naar 
hun ideeën over Velsen in 2025 vroegen. 
In de centrale toegangshal van het stad-
huis, ingang Dudokplein in IJmuiden, is 
een bundeling te vinden van alle projec-
ten. Daar is ook een filmpje te zien met 
een keuze uit de uitspraken van de deel-
nemers aan het project ‘vanuit de kast’. 
(foto: Reinder Weidijk)

Feestdagen in april, mei en juni
Stadhuis aantal dagen dicht
In april, mei en juni zijn er meerdere 
feestdagen, zowel religieuze als nati-
onale. Het stadhuis is in deze maan-
den een aantal dagen gesloten. 

In april is het stadhuis dicht op maan-
dag 25 april (Tweede Paasdag) en zater-
dag 30 april (Koninginnedag).

In mei is het stadhuis dicht op donder-
dag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 
mei (verplichte vrije dag).

In juni is het stadhuis dicht op donder-
dag 2 juni (Hemelvaartsdag), vrijdag 3 
juni (verplichte vrije dag) en maandag 13 
juni (Tweede Pinksterdag)

Nieuw urnenveld op Duinhof
Op begraafplaats Duinhof aan de 
Slingerduinlaan in IJmuiden is een 
nieuw veld aangelegd waar urnen-
graven te huur zijn. 

In een urnengraf worden urnen ge-
plaatst; zo ontstaat een plek waar ie-
mand kan worden herdacht. Het veld 
wordt omsloten door een groene beu-
kenhaag en er staan vier jonge berken-
bomen. Berken groeien hard; deze zul-
len het urnenveld snel een fraai aanzicht 
geven.

Wie interesse heeft, kan contact opne-
men met een medewerker van begraaf-
plaats Duinhof via het algemene tele-
foonnummer van de gemeente Velsen: 
0255-567200. 

Ter plaatse kunnen medewerkers ook 
informatie geven. Zij kunnen u alles ver-
tellen over afmetingen van urnengraven 
en monumenten, en over de kosten van 
grafrechten en onderhoud. U kunt ook 
een e-mail sturen naar duinhof@velsen.
nl of naar begraafplaatsadministratie@
velsen.nl.
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Volop lente op 
kinderboerderij Velserbeek
Lammetjes, geitjes, ezels, zwijnen 
en konijnen: ze zijn er allemaal weer 
in de kinderboerderij Velserbeek in 
Velsen-Zuid. Elke bezoeker, jong en 
oud, is van harte welkom op alle da-
gen van de week. Kom eens kijken! 

De lente op de kinderboerderij is echt 
begonnen. De dieren hebben de voor-
jaarskriebels goed te pakken. De dwerg-
geit heeft drie hele kleine geitjes gekre-
gen en in het weekend van 16 en 17 
april mogen de schapenlammetjes naar 
buiten. Dan kan iedereen ze uitgebreid 
bewonderen.

Ook de andere dieren genieten van het 
voorjaar: Lola en Bella, de Göttinger mi-
nivarkentjes, genieten van hun buiten-
verblijf. De lieve ezels Dora en haar zoon 
Diëgo staan ‘s middags regelmatig op 
de kinderboerderij; in de winter waren 
ze vaak in het hertenkamp te vinden. De 
konijnen hebben vorig jaar een riante 
buitenren gekregen; ze rennen en gra-
ven er naar hartenlust. De witte en de 
blauwe pauwhaan pronken met hun ve-
ren en maken de pauwhennen het hof. 
De kippen zijn aan het broeden; dat be-
tekent kuikens met de paasdagen!

In het park is de lente overal zichtbaar: 
de tere groene blaadjes en de witte en 
roze bloesem zijn een lust voor het oog. 
Er is in Velserbeek van alles te zien en 
te beleven voor jong en oud. De dieren-

verblijven zijn in de winterperiode opge-
knapt, de geiten en schapen zijn ingeënt 
tegen Q-koorts, kortom: de medewer-
kers en de dieren van Park Velserbeek 
zijn helemaal klaar voor de lente en ho-
pen dat er – net als vorig jaar – weer veel 
mensen langskomen op de kinderboer-
derij en in het park.

De kinderboerderij Velserbeek is tus-
sen 21 maart en 1 november alle dagen 
open. Van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.30 uur, en op zaterdag 
en zondag van 12.30 tot 16.30 uur. 
(foto: Gemeente Velsen)

Jaarrekening Gemeente 
Velsen 2010 verschenen
Velsen heeft een negatief resultaat 
moeten boeken over 2010. Deson-
danks is het voorzieningenpeil op ni-
veau gebleven en op meerdere plek-
ken zelfs versterkt. De accountant 
heeft een goedkeurende verklaring 
gegeven. Met andere woorden: de fi-
nanciële huishouding van Velsen is op 
orde. 

Economisch moeilijke tijden
In de najaarsnota was het al aangekon-
digd, dat het financiële resultaat over 2010 
negatief zou zijn. Het tekort bedraagt ca. 
2,6 miljoen euro. Een tekort van ongeveer 
2 miljoen was voorzien; daar zijn al oplos-
singen voor bedacht, waar de gemeente-
raad nog mee akkoord moet gaan. Blijft 
over een extra tekort van 0,7 miljoen eu-
ro. Die worden aan de reserve van Velsen 
onttrokken.
 
In 2010 deed de economische crisis zich 
gelden. Mede daardoor is, ondanks de in-
spanningen van het gemeentebestuur, 
het aantal uitkeringsgerechtigden helaas 
toegenomen. Deze kosten komen voor re-
kening van de gemeente; ze worden op-
gevangen vanuit de reserve.

Voorzieningenniveau op peil
Het voorzieningenniveau is in 2010 op 
peil gebleven en op meerdere punten 
zelfs uitgebreid. Voorbeelden zijn: de 
verbreding en versterking van voor- en 
vroegschoolse educatie, de aanleg van 
kunstgrasvelden, de eerste uitvoering van 
de HOV-verbinding en de aanleg van een 
nieuwe kade op de kop van het midden-
havengebied. Velsen is koploper in de 
toepassing van energiezuinige led-ver-
lichting in de openbare ruimte.

Op het gebied van klantgerichte dienst-
verlening is in 2010 veel gebeurd. De af-
handeltijd van de eerste zorgvraag is kor-
ter en de gemeente is gestart met een di-
gitaal burgerpanel. Het belangrijke tra-
ject Visie op Velsen 2025 is in gang gezet, 
samen met burgers, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties.
 
De accountant heeft ook dit jaar een 
goedkeurende verklaring op rechtma-
tigheid en getrouwheid afgegeven. Dat 
rechtvaardigt de conclusie dat de financi-
ele huishouding van de gemeente Velsen 
op orde is. Daar doet een negatief finan-
cieel resultaat niets aan af.

Nieuwe hoogspannings-
kabels in Velsen-Noord
Een aantal straten in Velsen-
Noord gaat op de schop: er worden 
twee hoogspanningskabelverbin- 
dingen vervangen. Het werk zal vooral 
tot parkeerproblemen kunnen leiden, 
al wordt het gebied zo toegankelijk 
mogelijk gehouden. De werkzaamhe-
den duren tot half juli dit jaar. 

In de week van 11 april start aanne-
mersbedrijf Marconi Oranje in opdracht 
van TenneT met de vervanging van twee 
150.000 Volt (150 KV) ondergrondse 
hoogspanningskabelverbindingen tussen 
Velsen en Beverwijk. Deze aanleg zal veel 
overlast met zich meebrengen voor delen 
van Velsen-Noord. Vooral de bewoners 
van de Wijkeroogstraat, Melklaan, Geel-
vinckstraat, Watervlietstraat, Strating-
plantsoen en Hoflaan zullen problemen 
met parkeren ondervinden, omdat op het 
tracé geen auto’s geparkeerd kunnen 
worden. Op het plantsoen in de Meerwei-
denlaan wordt een tijdelijk parkeerterrein 
ingericht om een deel van de parkeerdruk 
op te vangen. 

Het streven is om het gebied zo goed mo-
gelijk toegankelijk te houden voor om-
wonenden en winkeliers. Voetverkeer is 

tijdens het werk goed mogelijk; de trot-
toirs blijven begaanbaar. Twee bushaltes 
aan het Stratingplantsoen worden tijde-
lijk verplaatst.

De werkzaamheden zijn afgestemd met 
de ReinUnie en de hulpdiensten (brand-
weer, politie, ambulances). Voor hun be-
reikbaarheid wordt een noodweg van rij-
platen aangelegd. De gemeente Velsen 
maakt van de gelegenheid gebruik om bij 
het Stratingplantsoen een klein stuk oud 
riool te vervangen; dat scheelt weer over-
last in de toekomst. De verwachting is dat 
de werkzaamheden half juli kunnen wor-
den afgerond. Om het werk op tijd af te 
krijgen, zal er incidenteel ook op zaterdag 
worden gewerkt. 

Op 1 december 2010 heeft Tennet in 
een informatieavond in buurtcentrum de 
Mel de werkzaamheden toegelicht. Lian-
don houdt namens TenneT toezicht op de 
werkzaamheden. De opzichter is de heer 
D. Groenendaal, telefoon 06-53205993. 
De uitvoerder van aannemer Marco-
ni Oranje is de heer S. van Rooijen, tele-
foon 06-51405348. Zie ook www.tennet.
org/projecten > Projecten in het westen 
> Velsen

Velsen doet voor vierde keer mee
Het is weer GeoWeek!
Hoe kun je het beste grond ruilen, hoe 
werkt de gemeentelijke GeoBrowser 
en hoe gebruik je meetapparatuur? 
Op woensdag 13 april kunnen scho-
lieren van 10 tot en met 15 jaar die 
vragen zelf beantwoorden. Medewer-
kers van de afdeling Informatiema-
nagement van de gemeente Velsen 
gaan met hen aan de slag.

In de week van 11 tot en met 15 april is de 
landelijke GeoWeek. Tijdens deze week 
kunnen scholieren van 10 t/m 15 jaar 
gaan ontdekken wat er o.a. bij gemeen-
ten, het bedrijfsleven en wetenschappelij-
ke instellingen wordt gedaan met geogra-
fische informatie.

De afdeling Informatiemanagement van 
de gemeente Velsen doet op woensdag 
13 april 2011 mee aan de GeoWeek. Zo-
wel ’s morgens als ’s middags loopt een 
klas van 30 leerlingen mee met een aan-

tal activiteiten op het gebied van geogra-
fische informatie. Ze gaan ruimtelijke in-
formatie opzoeken, grondeigendom opti-
maliseren en landmeten.

De gemeente Velsen doet voor vierde 
keer  mee aan de GeoWeek. De voor-
gaande edities waren zowel voor de leer-
lingen als de gemeente een doorslaand 
succes. De kinderen vinden het leuk om 
heel praktisch met aardrijkskunde bezig 
te zijn; het is een goede aanvulling op de 
theorie van school. De gemeente werkt 
graag mee om leerlingen te interesseren 
voor het vak.

Meer informatie bij Hans Blom, hoofd af-
deling Informatiemanagement, via 0255-
567200. Algemene informatie over de 
GeoWeek via www.geoweek.nl. De Geo-
Week wordt gecoördineerd door het Ko-
ninklijk Nederlands Aardrijkskundig Ge-
nootschap (KNAG).
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

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

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

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

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

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

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

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

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

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 

werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst 
en cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena 

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

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

RAADSPLEIN 14 APRIL 2011

Donderdag 14 april 2011 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

Raadzaal

Punt Onderwerp
 1 Opening
 2  Actualiteitenuurtje

- inspreken inwoners*
- vragen raadsleden

 3   Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 
- besluitenlijst raadsvergadering 

 4  Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming 

 5    Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw aan 
het Plein 1945)
Besluitvorming

 6    Eerste wijziging van de verordening op de 
heffing en invordering van leges 2011

 7   Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond 
begroting 2011

 8  Huisvestingsverordening 2011
 9  Evaluatie ‘Kadernota parkeerbeleidsplan 2008’
  PAUZE (van circa 21.00-21.30 uur)
  Debat, gevolgd door besluitvorming 
10  Visie op Velsen 2025
  Sluiting

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

*  Agendapunt 2: raadsvergadering - 
‘actualiteitenuurtje’

19.30 - 20.00 - inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen 
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden 
te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de mail 
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor 
de raad.

RAADSPLEIN 21 APRIL 2011

Donderdag 21 april 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Economische Agenda 2011-2014 
Deel III: Toerisme & Recreatie

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 - 21.00 uur KIMO

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 - 21.00 uur Procedures ruimtelijke plannen

Raadzaal
Sessie 4
21.30 - 23.00 uur Economische Agenda 2011-2014 
DeeI I: Haven & Industrie

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 4 kan worden ingesproken. 
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
20 april 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl 

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

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

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek
van IJmuiden en Velserbroek, 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 aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 
Een samenvatting van de Carrousel wordt door 
Seaport TV vanaf zaterdag t/m donderdagmiddag 
dagelijks uitgezonden om 11.00 uur, 17.00 uur en 
21.00 uur.

REGELING MELDING VERMOEDEN 
MISSTANDEN

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben in de vergadering van 22 maart 2011 besloten 
de Regeling melding vermoeden misstanden vast te 
stellen. Het besluit treedt in werking op de vierde dag 
na officiële bekendmaking en ligt voor iedereen 
kosteloos ter inzage bij de afdeling Human Resources 
van de gemeente Velsen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
“INDUSTRIETERREIN TATA STEEL” 
MET BIJBEHORENDE planMER VAN 
DE GEMEENTE VELSEN. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen maakt bekend dat een ontwerp van 
een bestemmingsplan is opgesteld voor het totale 
industrieterrein van Tata Steel dat zich uitstrekt over 
de drie IJmond gemeenten Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk.
Het gebied is gelegen tussen het Noordzeekanaal (in 
het zuiden), de duinen (in het westen) Wijk aan Zee 
(ook in het westen), het tuinbouwgebied 
Heemskerkerduin en Noorddorp van de gemeente 
Heemskerk (in het noorden), de Waterweg (noord-
oosten), de Westelijke Randweg en Business Park 
IJmond (in het oosten) en in Velsen valt Business Park 
IJmond ook onder de nieuwe begrenzing in het oosten. 
Het exacte gebied staat op diverse kaarten (digitale 
verbeeldingen) aangegeven.
Hoewel het om één groot gebied gaat moet wettelijk 
gezien iedere gemeente een bestemmingsplan of 
meerdere plannen vaststellen voor haar eigen 
grondgebied. Voor ieder deel is per gemeente een 
bestemmingsplan opgesteld met zoveel mogelijk 
uniforme regels. De bestemmingsplannen vormen een 
toetsingskader voor aanvragen van omgevingsver-
gunningen en gebruiksmogelijkheden van het terrein. 
Tata Steel is de grootste gebruiker van het terrein, 
maar er zijn ook andere industrieën aanwezig. 
Het vorige bestemmingsplan uit de jaren 60 van de 
vorige eeuw was sterk verouderd en bood geen heden-
daags toetsingskader en tegenwoordig moet in een 
bestemmingsplan rekening worden gehouden met tal 
van aspecten waar in de jaren 60 nog geen of 
nauwelijks aandacht aan werd geschonken, zoals: 
archeologie, waterhuishouding, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, geluid, flora en fauna, etc. Alle relevante 
aspecten zijn onderzocht en de bevindingen zijn terug 
te vinden in het ontwerpbestemmingsplan met de 
bijlagen.

Aangezien de bestemmingsplannen voor dit industrie-
terrein mogelijkheden bieden voor de vestiging van 
bedrijven die eventueel consequenties kunnen 
hebben voor het milieu is een planMER (Milieu Effect 
Rapportage) opgesteld waarin de noodzakelijke 
afwegingen worden gemaakt. De planMER is 
onderdeel van de procedure en speelt vanaf het begin 
mee bij de totstandkoming van de bestemmings-
plannen, zodat het milieu bij de besluitvorming een 
volwaardige rol speelt.
Reeds in april/mei 2009 is de planMER onderdeel 
geweest van het inspraakproces en in die periode 
konden al inspraakreacties worden ingediend. Sinds 
1 juli 2010 is de Wet modernisering mer-regelgeving 
van kracht geworden en dat heeft er toe geleid dat de 
procedure wordt uitgebreid door in ieder geval ook 
verplicht een toetsingsadvies te vragen bij de 
Commissie voor de Milieueffectrapportage te Utrecht 
om te komen tot een onafhankelijk oordeel omtrent 
de planMER. 

Ten behoeve van het bestemmingsplan voor het 
“Industrieterrein Tata Steel” is geen exploitatieplan 
opgesteld, omdat voor de (financiële) uitvoering van 
dit plan reeds is voorzien in het kostenverhaal. 

Het bestemmingsplan voor “Industrieterrein Tata 
Steel” heeft eerder ten behoeve van de inspraak onder 
de naam “Industrieterrein Corus” ter visie gelegen 
(vanaf 24 april 2009) gedurende 6 weken. In dezelfde 
periode zijn diverse instanties (vooroverlegpartners) 
benaderd om te reageren. Op 26 mei 2009 is een ge-
zamenlijke informatieavond voor Beverwijk, Velsen en 
Heemskerk gehouden in het gemeentehuis te Velsen.
Alle reacties uit de inspraak en het vooroverleg zijn 
verwerkt in de “Inspraakrapportage voorontwerp-
bestemmingsplan Industrieterrein Tata Steel”.
Het ontwerpbestemmingsplan over het 
“Industrieterrein Tata Steel” met de planMER (is 
geïntegreerd in het ontwerpbestemmingsplan) en de 
Inspraakrapportage en andere bijlagen, waaronder 
diverse onderzoeken naar/omtrent luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, brandweeradvies, de water-
paragraaf, flora en fauna en een voortoets natuur-
bescherming, liggen in het kader van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter 
visie met ingang van vrijdag 15 april 2011.

Het ontwerpbestemmingsplan (idn: NL.IMRO.0453.
BP0200TATASTEEL1.O001) en daarop betrekking 
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbestem-
mingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek, 
Dudokplein te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar 
zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. 
Indien u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen 
richten aan de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken met de heer H. Kloosterman 
(telefoon (0255) 567 200.  

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 april tot en 
met 8 april 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000256   Zandersstraat 11 IJmuiden 
starten massagesalon aan huis 
(04/04/2011)

w11.000259   Grote Buitendijk 106 Velserbroek 
het vergroten van de 2e verdieping 
van een woning (05/04/2011)

w11.000258   Terrasweg 74 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(05/04/2011)

w11.000262   Willen de Zwijgerlaan 110 
Santpoort-Zuid het kappen van 8 
bomen (06/04/2011)

w11.000261   Jagtlustlaan 24 Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een carpoort 
(06/04/2011)

w11.000260   Zandhoornbloem 7 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde (06/04/2011)

w11.000267   ’s Gravenlust 35 Velsen-Zuid 
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het verplaatsen van de airco naar het 
dak (07/04/2011)

w11.000266   Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid 
het slopen van de zoutloods en
oprichten van een nieuwe zoutloods 
(07/04/2011)

w11.000265   paraplusloopvergunning SL-23-2010 
t/m SL-32-2010 
Verlengen paraplusloopvergunning 
voor 5 jaar (SL-23-2010 t/m 
SL-32-2010) (07/04/2011)

w11.000264   Zeeweg 333, IJmuiden 
het kappen van 2 beuken (07/04/2011)

w11.000263   Eendrachtsstraat 191 Velsen-Noord
het veranderen en vergroten van 
tijdelijke kantoorunits (07/04/2011)

w11.000268   Hagerlingerweg 43-45 Santpoort-
Noord 
het splitsen van kantoorruimte naar 
twee winkelruimten (08/04/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

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

I10.008722   Oranjestraat ong. IJmuiden 
het oprichten van 25 appartementen 
met parkeergarage (28/12/2010)

w11.000146   Elzenstraat 6 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(15/02/2011)

w11.000150   Bloemendaalsestraatweg 118 
Santpoort-Zuid 
het bouwen van een schuur en het 
vervangen van een raamkozijn 
(16/02/2011)

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen
w11.000050   Louise de Colignylaan 58 

Santpoort-Zuid 
het oprichten van een praktijkruimte 
acupunctuur (07/04/2011)

w11.000101   Platanenstraat 2 IJuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(05/04/2011)

w11.000143   Groenelaantje ong. Santpoort-Noord 
het kappen van 31 bomen nabij 
Groenelaantje nr. 8 (05/04/2011)

w11.000145   Spitsaak 13 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
achtergevel (07/04/2011)

w11.000148   Mercuriusstraat 26 IJmuiden 
het plaatsen van 2 dakkapellen voor- 
en achtergevel (06/04/2011)

w11.000153   Acaciastraat 11 IJmuiden 
het vergroten van een woning met een 
dakopbouw (11/04/2011)

w11.000154   Alexander Bellstraat 13, IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw en 
een dakkapel aan de voorgevel.
(07/04/2011)

w11.000156   Kennemerlaan 143, IJmuiden 
onderhoud aan schilderwerk van een 
monumentaal pand (11/04/2011)

w11.000162   Lepelblad 42 Velserbroek 
het kappen van een boom 
(11/04/2011)

w11.000167   Valeriuslaan 38 Driehuis 
het kappen van 1 zee-den (11/04/2011)

w11.000176   Eenhoornstraat ong. IJmuiden 
het kappen van een iep (11/04/2011)

w11.000181   Spanjaardsberglaan ong. Santpoort-
Noord 
het kappen van 1 Leylandii en 6 eiken 
bomen (05/04/2011)

w11.000182   Kruidbergerweg ong Santpoort-Noord 
het kappen van 1 kastanje, 4 eiken, 
1 acacia, 1 esdoorn (11/04/2011)

w11.000183   Roerstraat 4 IJmuiden 
het kappen van 1 iep (11/04/2011)

w11.000190   Brederoodseweg 93 Santpoort-Zuid 

het maken van een doorbraak en het
 herstellen van de fundering (11/04/2011)
w11.000193   Vinkenbaan 36 Santpoort-Zuid 
 het kappen van een boom (11/04/2011)
w11.000207   Ladderbeekstraat 48 Velsen-Noord 

het kappen van een boom 
(11/04/2011)

w11.000212   Trompstraat 178 IJmuiden 
het veranderen en vergroten van een 
woning (05/04/2011)

Verleende evenementenvergunning
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij de burgemeester van Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 

De burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel 
2:17 APV voor het organiseren van een evenement 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld): 

i10.008291   Kennemerlaan IJmuiden  
Jaarmarkt op 2 juli 2011 (5 april 2011).

i11.001592   Kennemerboulevard IJmuiden 
braderie op 8 en 29 mei, 12 en 26 
juni, 10 en 24 juli, 14 en 21 augustus 
2011 (8 april 2011)

i11.001505   Kennmerplein IJmuiden  
kermis 29 april tot en met 8 mei 2011 
(8 april 2011)

i11.001352   grasveld Grote Hout of Koningsweg 
Velsen Noord  Circus Sijm op 9 
en 10 augustus 2011 (8 april 2011)

i11.000963   Vestingplein Velserbroek  
Circus Sijm 12 tot en met 14 augustus 
2011 (8 april 2011)

i11.002872   grasveld bij Kuba Moskee IJmuiden  
Turks kinderfeest op 24 april 2011

 (12 april 2011)




