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Erick E

Tettero
Sick Individuals

MC Haits

Rob Boskamp vs.
Good Old Dave

CHAMPAGNE &
COCKTAIL LOUNGE

LUXE FINGERFOOD
FREE PARKING TAXI SERVICE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

Zaterdag 21 april, 22:00 - 04:00 uur
Tickets € 18,50 (deur € 25,00)

Minimum leeftijd 21 jaar

IN2DANCEIN2DANCE
FOR THE LOVE OF HOUSE

ZATERDAG 21 APRIL VAN 22.00 TOT 04.00 UUR
TICKETS € 18,50 (DEUR € 25,-)

MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/INTODANCE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

ZATERDAG 21 APRIL
TICKETS € 18,50

VOLG ONS OP FACEBOOK

U komt toch ook?
Want samen 
bereik je meer.

T. 023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

l a n d g o e d  d u i n  e n  K r u i d b e r g

Zondag =
DenK Tea!

zie onze advertentie

zondag 15 april
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen EDO

 

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

‘Verlichte geesten’ 
verduisteren fietspaden

IJmuiden – Sinds vorige week 
maandag worden de fiets- 
en voetpaden aan de Hee-
renduinweg niet meer ver-
licht. tussen Kruisberglaan en 
Spaarnestraat gaat het licht 
uit, omdat dit gebied grenst 
aan het Nationaal Park. De 
verduistering zou goed zijn 

voor de planten en dieren.

,,Het is een doorgaande hoofd-
route voor fietsers, bovendien 
komen er veel hardlopers en la-
ten mensen er ‘s avonds hun 
hond uit’’, meldt een medewer-
ker van de gemeente. Verlich-
te geesten in het stadhuis voe-

Voorproefje voetbalkoor
Velsen-Zuid - Voorafgaand aan 
de wedstrijd van SC Telstar te-
gen FC Oss konden de suppor-
ters meezingen met een deel van 
het Groot Rabobank Voetbal-
koor. Dit onder de bezielende lei-
ding van dirigent Frank Anepool 
en ondersteund door leden van 
de Zangroep Sparkle en ’t Stae-
nde Tuygh. 
,,Tijdens de Dag van de Samen-
werking op zaterdag 26 mei in 
het Tata Steel Stadion in Vel-
sen, brengen wij eenmalig het 
Groot Rabobank Voetbalkoor op 
de been’’, aldus directievoorzit-
ter Mathijs Smit van Rabobank 
Velsen en Omstreken. ,,Met het 
Groot Rabobank Voetbalkoor 
willen wij samenwerking een 
geluid geven. Want wat is er nu 
mooier dan met z’n allen zingen 
in een groot voetbalstadion?’’
Onder leiding van dirigent Frank 
Anepool, onder andere verbon-
den aan Zangroep Sparkle en 
het Noord Hollands Dagblad-
koor, gaan op zaterdag 26 mei 
koren uit de regio - en iedere 
bezoeker die het leuk vindt om 
te zingen - vier bekende voet-
balliederen ten gehore brengen. 
Dit alles wordt muzikaal bege-
leid door Dries Brouwer op bas-
gitaar en Martin Erkelens achter 

de toetsen, beide van de 100% 
Pretband. Op het repertoire 
staan klassiekers als ‘Schouder 
aan schouder’, ‘Wij houden van 
oranje’, ‘We are the Champions’ 
en ‘You never walk alone’. 
Steef Hammerstein, commerci-
eel directeur SC Telstar: ,,Omdat 
wij vrijdagavond twee vakken 
volledig gevuld hadden met en-
thousiaste voetbalfans, vanwe-
ge de huldiging van de grond-
leggers van Telstar konden wij 
Rabobank een generale repetitie 
gunnen voor dit geweldige initia-
tief. Het was een prachtig festijn, 

waarbij de 500 jeugdleden van 
VSV en Stormvogels en de overi-
ge supporters de Dag van de Sa-
menwerking vooruit lieten gal-
men door ons stadion.’’
Smit: ,,Vorige week vrijdag kre-
gen de jeugdleden en suppor-
ters van SC Telstar en FC Oss 
een voorproefje van het Groot 
Rabobank Voetbalkoor. Op 26 
mei gaan wij voor het echte 
werk. Ik roep iedere inwoner van 
Velsen en omstreken op om tij-
dens de Dag van de Samenwer-
king met ons mee te zingen!” Zie 
ook www.rabobank.nl/velsen.

ren bovendien als motivatie van 
de verduistering aan dat de ver-
lichting alleen voor ‘schijnvei-
ligheid’ van gebruikers van de 
fietspaden zou zorgen. Onverla-
ten zouden door de verlichting 
juist meer zicht hebben op voor-
bijgangers.
De fractie van CDA Velsen wil dat 
de gemeente het licht op beide 
fietspaden weer aanzet. ,,Goe-
de straatverlichting vergroot 
juist het gevoel van sociale vei-
ligheid’’, aldus Gert Jan van der 
Hulst van CDA-Velsen. Hij wijst 
bovendien op een proef in Dren-
the waarbij fietsers bij het pas-
seren de verlichting op een fiets-
pad in een hogere stand kunnen 
zetten. Na enige tijd wordt het 
licht dan automatisch gedimd. 
Opvallend feit is dat de verlich-
ting voor het snelverkeer aan de 
Heerenduinweg niet wordt uit-
gezet. Van der Hulst vraagt zich 
af wat snelverkeer voor heeft op 
fietsers. (Karin Dekkers)

Doorrijder onder invloed
IJmuiden - De politie heeft za-
terdagavond een man aange-
houden die even ervoor aan de 
Linnaeusstraat een geparkeerde 
auto had aangereden. De poli-
tie trof een auto met verse scha-
de aan in de Radarstraat. De 

bestuurder, die ruim drie keer 
de toegestane hoeveelheid al-
cohol had gedronken, werd in 
de Uranusstraat aangetroffen 
en aangehouden. De 46-jarige 
IJmuidenaar,kreeg een rijverbod 
en zijn rijbewijs is ingevorderd.
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Kuylman, 
Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hart in Beweging Kennemerland

Meer zelfvertrouwen 
door sporten na hartfalen
Regio - De doelstelling van Hart 
in Beweging Kennemerland is om 
hartpatiënten die na het optreden 
van een hartaandoening (stent-
plaatsing na hartinfarct of hart-
operatie) het zelfvertrouwen in 
hun lichaam weer terug te geven. 
Om dit vertrouwen terug te win-
nen hebben ze de mogelijkheid 
om te sporten onder deskundige 
begeleiding. Samen met lotge-
noten kunnen ze leren hoe weer 
met plezier ontspannen te spor-
ten, op ieders eigen niveau en je 
daar lekker bij te voelen, trots zijn 
op wat je nog kunt! 
Het motto is dan ook ‘Alles mag 
niets moet’. Het komt steeds va-
ker voor dat  mensen zich op-
geven die door het hart-revali-
datieteam Rode Kruis Zieken-
huis, onder leiding van Jeannette 
van Wijk naar Hart in Beweging 
Kennemerland worden verwe-
zen. Ook is er steun van cardiolo-
gen uit zowel het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Kennemer Gasthuis als 
het MCA uit Alkmaar. Het spor-
ten vindt plaats op de dinsdag-
avonden in Wijk aan Zee waar 
gebruikt wordt gemaakt van de 
unieke faciliteiten van Heliomare. 
Hart in Beweging Kennemerland 
heeft die avond de beschikking 
over een sporthal en het zwem-
bad. Er wordt gestart in de sport-
hal om na de koffie te eindigen 
in het zwembad. Er zijn drie groe-
pen die na elkaar sporten. De 
eerste groep  start om 18.00 uur.

De sportavonden worden geleid 
door gediplomeerde sport/zwem-
leiders. Zij worden ieder jaar bij-
geschoold door de Hart en Vaat-
groep dit om de plus status te 
behouden. Uiteraard hebben zij 
een reanimatiediploma en kun-
nen zij tevens omgaan met een 
AED (automatische externe de-
fibrillator).
Bij inschrijving als lid moet wel 
een verklaring van zijn/haar be-
handelend medisch specialist 
of cardioloog worden gevoegd, 
waarin deze aangeeft geen be-
zwaar te hebben dat zijn/haar 
patiënt deelneemt aan de activi-
teiten van Hart in Beweging Ken-
nemerland. 
Hart in Beweging Kennemer-
land zal dit jaar tijdens de Hart-
week in het Rode Kruis Zieken-
huis met een kraam in het atrium 
staan waar u met bestuurs/leden 
kunt praten. De Hartweek is van 
15 tot 21 april. Mocht u belang-
stelling hebben voor het sporten 
bel of mail naar het secretariaat: 
G.N. de Groot, 0251-210898 of 
Hans Alberda, 0255-532538 of e-
mail: g.c.de.groot@planet.nl. Mis-
schien nog wel leuk om te weten 
dat nieuwe leden de eerste drie 
maanden gratis aan de sportles-
sen kunnen deelnemen.  Daar-
na geldt er een contributie van 
slechts 110 euro voor een heel 
jaar. Dus heel veel plezier en ver-
betering van de conditie voor 9,20 
euro per maand.

Cd-presentatie Blues 
Of Zo in Stage Café
IJmuiden - Zondag 15 april 
vindt in het WT Stage Café de 
presentatie plaats van de nieu-
we cd ‘Bullets Keep Rocking 
Me Down’ van Blues Of Zo. De 
band Blues Of Zo werd in 1999 
opgericht tijdens een jam in het 
Witte Theater. De chemie tus-
sen de muzikanten was zo in-
spirerend dat spontaan werd 
besloten een band op te rich-
ten. De naam is een goede indi-
catie voor de stijl muziek, maar 
er wordt ook muziek gespeeld 

van onder andere John Hiatt. 
De strakke ritmetandem van 
drummer Cor en bassist Tom 
laten veel ruimte over voor het 
machische gitaarspel van Henk. 
Zondag vanaf 17.00 uur presen-
teert het trio hun eerste com-
plete album. Het is een combi-
natie van eigen werk en van co-
vers van hun gitaarhelden. Het 
album is van sublieme kwaliteit, 
en ademt net als de vormgeving 
een en al IJmuiden uit. De toe-
gang is gratis.
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13-04: echt wel vrijdag de 13e
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Het voorjaarsgevoel van 
Gordijnatelier Venice
IJmuiden - Elke ochtend tegen 
uw zin vroeg wakker worden van 
de vogelgeluiden en het ochtend-
licht? Heeft u liever niet dit voor-
jaarsgevoel, dan kunt u bij Venice 
Gordijnatelier terecht voor speci-
ale verduisterende gordijnen of 
rolgordijnen. Maar het voorjaars-
gevoel van Venice Gordijnatelier 
is ook de nieuwe stofcollectie in 
frisse tinten om de kamers weer 
eens heerlijk op te fleuren.
Venice blijft investeren in nieu-
wigheden, zoals de up/down rol-
gordijnen, waarbij u zelf bepaalt 
welk deel van het raam bedekt 
wordt. U kunt zelfs over het rol-
gordijn heenkijken. Alle rolgor-
dijnen worden op maat gemaakt 
en zijn verkrijgbaar in vele stof-
fen. De actie voor rolgordijnen is 
verlengd, dus er geldt nog steeds 
een korting van 20 procent. Bo-
vendien krijgt men bij de rolgor-
dijnen gratis een chromen ketting 
en een tassel (handvat) naar keu-
ze bij. 
Het zonnetje is lekker, maar soms 
is het toch wenselijk de zon bui-
ten te sluiten. Dat kan op ver-

schillende manieren door middel 
van binnenzonwering. Bijvoor-
beeld luxaflex, lamellen, jalouzie-
en of de zo populaire hi-lights. 
Bij alle raamdecoratie van Veni-
ce kan men kiezen uit meerdere 
systemen, merken, uitvoeringen 
en kleuren. Nog steeds krijgt men 
15 procent korting op alle raam-
decoratie, dus dat pakt lekker uit 
dit voorjaar. Bovendien betaalt u 
niet extra voor opmeten en op-
hangen. Alle gordijnen worden in 
eigen atelier gemaakt, dus de ver-
werkingstijd is kort. Ook bestaan-
de gordijnen kunnen hier worden 
vermaakt.
Nieuw is de uitgebreide collec-
tie roedes en sierrails in diverse 
kleuren en uitvoeringen. Houdt u 
van comfort, laat u dan eens in-
formeren over de elektrische sy-
stemen voor alle gordijnen. Veni-
ce opent een sfeervolle wereld vol 
mogelijkheden op het gebied van 
raamdecoratie. U vindt Gordijna-
telier Venice aan Kennemerlaan 
77a in IJmuiden. Bel voor meer in-
formatie 06-34633154 of kijk op 
www.gordijnateliervenice.nl.

Woningbouwprogramma
Velsen – Samen met negen ge-
meenten in Zuid-Kennemerland 
en de IJmond wordt een Regi-
onaal Actie Programma Wonen 
(RAP) IJmond – Zuid-Kennemer-
land opgesteld. Inmiddels zijn een 
aantal afspraken vastgelegd voor 
de periode 2012 tot 2015. Voor 
de gemeente Velsen betekent dit 
een opdracht om 1200 woningen 
te realiseren. Wethouder Te Beest 
vertelde dat deze woningen in 
feite al op de planning staan. Dat 
gaat ondermeer om woonprojec-
ten in Velserbroek, Grote Buiten-
dijk en de Keetbergflat in IJmui-
den. De hele RAP regio krijgt een 
opdracht van 7.800 woningen, als 
onderdeel van de Metropool Re-
gio Amsterdam die een totaal 
van maar liefst 300.000 woningen 
krijgt. Juist door samen te werken 
kunnen unieke lokale kansen be-
ter worden benut, zo is het uit-
gangspunt van het RAP.
Bij dit woningbouwprogramma 
gaat het niet alleen om aantallen 
woningen, ook zijn afspraken ge-
maakt over duurzaamheid, kwali-

teit en een gezamenlijke huurwo-
ningverdeling. Door zoveel mo-
gelijk overeenstemming te berei-
ken kan men een goedverdeel-
de doorstroming in de regio be-
vorderen. 
De provincie is initiatiefnemer 
van het RAP. Doel is betere af-
stemming tussen vraag en aan-
bod voor alle consumenten en 
vooral voor doelgroepen die min-
der kansen hebben op het vinden 
van geschikte woonruimte. Een 
ander doel is betere afstemming 
van voorzieningen in de woonom-
geving. De gemeenten met elkaar 
ook maatwerkafspraken gemaakt 
zoals het gerichter toewijzen van 
huurwoningen aan geschikte 
kandidaten; vraaggericht bouwen 
en zelfbouw; het aandeel middel-
duur en duurdere bouw voor een- 
en meergezinswoningen; het ver-
groten van keuzemogelijkheden 
voor huishoudens; bouwen voor 
doelgroepen. 
Op 16 mei is de volgende be-
stuurlijke conferentie over het 
concept RAP. (Karin Dekkers)

Zaterdag 14 april
Rommelmarkt bij 
Inboedelwinkel
Regio - De Inboedelwinkel be-
staat 1 jaar en dat wordt op za-
terdag 14 april gevierd met fees-
telijke activiteiten. Zo is er een 
buitenrommelmarkt met een uit-
eenlopend aanbod. Ook worden 
de aankopen van die dag gra-
tis bezorgd (binnen 25 km). Het 
is een jaar geleden dat de van 
oorsprong Amsterdamse Andrea 
Goedkoop de deuren van de In-
boedelwinkel opende. Sindsdien 
weten al veel mensen hun weg 
naar de winkel te vinden. ,,Voor 
wie de winkel niet kent valt er nog 
veel te ontdekken’’, aldus Andrea.
,,De mensen kunnen zowel spul-
len brengen als kopen. De win-
kel neemt het hele verkooppro-
ces uit handen. Men kan zijn 
spullen brengen wanneer het uit 
komt.’’ De Inboedelwinkel heeft 
ook een dienst voor het ophalen 
van inboedels. Andrea: ,,Wanneer 
u uw spullen achterlaat, heeft u er 
geen omkijken meer naar. Wor-

den de spullen verkocht? Dan 
krijgt u de helft van de verkoop-
prijs. Doordat mensen geld kun-
nen verdienen aan hun gebruikte 
waar, ligt de kwaliteit van het as-
sortiment een stuk hoger dan bij 
een gewone kringloopwinkel. En 
dat is meteen ook een stuk leuker 
winkelen.’’ Bij de Inboedelwinkel 
worden tafels, stoelen, bankstel-
len, tuinmeubelen en kasten ver-
kocht, maar ook boeken, lp’s, au-
dio, witgoed, antiek, curiosa en 
retro spullen. Daarnaast is het 
hele assortiment terug te vinden 
op Marktplaats. Het team van de 
Inboedelwinkel staat 7 dagen per 
week klaar en er is voor elke klant 
een kopje koffie. 
Ga snel eens kijken aan de Zui-
derkade 6 in Beverwijk (achter 
het BP tankstation op de meubel-
boulevard). Meer informatie staat 
op www.inboedelwinkel.nl (ge-
sloten op eerste paasdag en Ko-
ninginnedag).

IJmuiden – Het VMBO van het 
Vellesan College en het Tech-
nisch en Maritiem College worden 
hoogstwaarschijnlijk geclusterd 
op één locatie aan Briniostraat 16 
in IJmuiden. De scholen houden 
dan wel ieder hun eigen identiteit 
en ingang. Nieuwbouw was al lan-
gere tijd de wens van beide scho-
len. Tegelijkertijd wordt de kans 
aangegrepen het VMBO in IJmui-
den te versterken door deze op 
een locatie te bieden. Allereerst 
wordt er een aanbouw aan Bri-
niostraat 16 gerealiseerd voor de 
VMBO van het Vellesan College. 
Momenteel wordt gekeken naar 
nieuwbouwplannen voor het Tech-
nisch en Maritiem College die in 
een later stadium kunnen aanslui-
ten bij de bouwplannen. De oude 
panden van het Vellesan College 
aan de Heidestraat, Platanenstraat 
en Troelstraweg kunnen dan wor-
den afgestoten en gesloopt.

VMBO op
één locatie

IJmuiden - In een woning aan de 
Lange Nieuwstraat heeft de politie 
zondag om 19.00 uur een 43-jarige 
man uit Spijkernisse aangehou-
den op verdenking van huisvre-
debreuk. De man had ruzie gehad 
met zijn 39-jarige vriendin. Daar-
bij waren over-en-weer de nodige 
klappen gevallen. Toen de man na 
herhaalde verzoeken van de poli-
tie, om de rust te laten terugkeren, 
weigerde de woning te verlaten is 
hij aangehouden. De man is over-
gebracht naar het bureau voor na-
der onderzoek.

Aangehouden 
na echtelijke 
ruzie
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Dansvoorstelling Santa 
Sangre in Witte Theater
IJmuiden - In deze dansvoor-
stelling, op zondag 15 april om 
14.30 uur (vanaf 6 jaar), vol fan-
tasie, humor en slapstick neem 
je een kijkje achter de scher-
men bij het circus. Ontmoet een 
koorddanser met hoogtevrees, 
een boeienkoning en een ra-
re man in een vogelpak die een 

stunt doet in een bak met water.
Bezoekertjes van de voorstel-
ling (vanaf 6 jaar) mogen deel-
nemen aan de Circus workshop. 
Deze workshop begint om 12.30 
uur en is gratis. Vooraf aanmel-
den noodzakelijk via telefoon-
nummer 0255-521972 of paula-
tonnon@wittetheater.nl.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘dansvoorstelling santa 

sangre’ op 15 april 2012 om 14.30 uur.
 Bon is geldig voor 2 personen

Maatregelen tegen
fijn stof Tata-terrein
Velsen - Om de uitstoot van 
fijn stof in de IJmondregio te-
rug te dringen, actualiseert de 
provincie de milieuvergunning 
van Tata. Zo wordt de inzet van 
stofreducerende maatregelen 
verplicht gesteld in de pellet-
fabriek en de schoorstenen van 
kooksfabrieken 1 en 2. Deze lo-
caties op het Tata terrein zijn 
verantwoordelijk voor een groot 
deel van de fijn stof uitstoot. Bij 
de pelletfabriek wordt de stof-
emissie gereduceerd door pro-
ceslucht te recyclen. Bij de 
kooksfabrieken wordt het on-
derhoud aan de batterijen geïn-
tensiveerd. Tata krijgt een aan-
tal jaar de tijd om de nieuwe 
maatregelen te realiseren. 
Daarnaast wil de provincie met 
Tata, gemeenten en het Rijk 
in gesprek over de inzet van 
windschermen rond de erts- en 
kolenopslag. Deze schermen 
zijn effectief in het tegengaan 
van de verspreiding van fijn stof 
in de directe omgeving, maar 
kunnen niet rechtstreeks in de 
vergunning afgedwongen wor-
den. Doordat op diverse plek-
ken met verschillende metho-
dieken de fijn stof concentratie 
gemeten en berekend wordt, is 
het lastig om vast te stellen hoe 
hoog de concentratie nu daad-
werkelijk is. Om in de toekomst 
eenduidig vast te kunnen stel-
len wanneer er sprake is van 

overschrijding, onderzoekt de 
provincie in samenwerking met 
het ministerie I&M, het RIVM 
en DCMR welke modellen het 
meest nauwkeurig de fijn stof 
concentraties in de IJmond in 
beeld kunnen brengen.
De maatregelen en het ver-
volgonderzoek zijn het resul-
taat van het onderzoek naar 
de fijn stof concentratie in de 
IJmond. Hierbij is onderzocht 
welke bronnen bijdragen aan 
de verhoogde fijn stof concen-
tratie in de IJmond (fase 1 en 
2) en welke maatregelen geno-
men kunnen worden (fase 3). 
Uit dit onderzoek bleek dat Ta-
ta de grootste lokale bron van 
fijn stof is in de regio, de hoog-
ste concentratie fijn stof be-
vindt zich op het Tata-terrein 
zelf en neemt daarbuiten snel 
af. De invloed van andere lo-
kale bronnen als het wegver-
keer, scheepvaart, landbouw 
en andere industrie is margi-
naal. Daarnaast is onlangs de 
Monitoringsrapportage 2011 
van het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwa-
liteit verschenen, ook in deze 
rapportage wordt een verhoog-
de fijn stof concentratie in de 
IJmond geconstateerd. De on-
derzoeksrapporten en een toe-
lichting zijn te vinden via www.
noord-holland.nl en www.mi-
lieudienst-ijmond.nl. 

‘Some like it 
hot’ tijdens 
Thalia Classic 
Movies
IJmuiden - Op zondag 15 april, 
om 20.00 uur (zaal open 19.30 
uur), draait Thalia de leuke film-
klassieker ‘Some Like it Hot’ uit 
de filmserie Thalia Classic Mo-
vies. Bijzondere films uit de ou-
de doos, welke zeer de moeite 
waard zijn om nog eens gezien 
te worden in een mooie omge-
ving met een nog mooier con-
cept. U kunt deze films name-
lijk combineren met het film-
hapjes-arrangement waarbij 
de hapjes geserveerd worden 
aan uw eigen tafeltje terwijl u 
van de film geniet. Een echt ou-
derwets avondje uit dus!
Twee muzikanten, Joe (Tony 
Curtis) en Jack (Jack Lemmon), 
zijn getuige van een schietpar-
tij van de maffia in Chicago en 
proberen de stad te ontvluch-
ten voordat ze gevonden wor-
den en zelf vermoord zullen 
worden. Ze vluchten naar Mi-
ami, maar de enige manier om 
de reis te bekostigen is zich 
aan te sluiten bij een jazzband 
die puur uit vrouwen bestaat. 
Joe en Jack vermommen zich 
als Josephine en Daphne en 
de vermomming lijkt te wer-
ken totdat een zangeres met 
liefdesverdriet (Marilyn Mon-
roe) voor Josephine valt en 
een overjarige playboy verliefd 
wordt op Daphne. Als de maffia 
hen ook nog eens op het spoor 
komt in Miami, zijn de proble-
men compleet.
De klassieker ‘Some Like It 
Hot’ van Billy Wilder werd des-
tijds met 7 oscars bekroond en 
wordt met recht gezien als één 
van de beste komedies allertij-
den. Prachtige rollen van Tony 
Curtis, Jack Lemmon en Ma-
rilyn Monroe.De toegang be-
draagt 5 euro. Extra te bestel-
len: Film-hapjesarrangement: 
17,50 euro per persoon (1/2 
flesje wijn, gedroogde Spaan-
se ham, assortiment kaas, film-
knabbels, en crostini’s).
Het Film-hapjesarrangement is 
uitsluitend te bestellen bij de 
reservering. 

Vul de enquête in en win 
een IJmond Bereikbaar Pas
Regio - Als toegangspoort voor 
de haven van Amsterdam, thuis-
basis van veel (grote) bedrij-
ven en woongebied voor zo’n 
160.000 mensen is een goede 
bereikbaarheid cruciaal voor de 
IJmond.
Om de IJmond ook in de toe-
komst bereikbaar te houden 
werken de vier IJmondgemeen-
ten samen aan een regiona-
le bereikbaarheidsvisie. Als in-
put voor deze visie zijn erva-
ringen en suggesties van al-
le weg- en openbaar vervoerge-
bruikers in de IJmond van groot 
belang. Daarom hebben de vier 
wethouders verkeer een enquê-
te opgesteld. Deelnemers maken 
kans op een jaar lang gratis ge-
bruik van de bus in de IJmond en 
landelijk van de OV-fiets via de 
IJmond Bereikbaar Pas. De en-
quête kan ook anoniem worden 
ingevuld. Het invullen kost maxi-

maal 10 minuten tijd.
De regionale bereikbaarheidsvi-
sie is onderdeel van IJmond Be-
reikbaar. De visie sluit aan op de 
eigen gemeentelijke verkeers- 
en vervoerplannen van de ge-
meenten en wordt opgesteld in 
samenwerking met Rijkswater-
staat, provincie Noord-Holland 
en Kamer van Koophandel.
IJmond Bereikbaar werkt via een 
samenwerking tussen het geor-
ganiseerde bedrijfsleven en de 
wegbeheerders van de IJmond-
gemeenten (Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen) aan de 
bereikbaarheid van de IJmond.  
Een goede bereikbaarheid is van 
belang voor de economische 
ontwikkeling van de IJmond.
Kijk voor de enquête en voor 
meer informatie op www.ijmond-
bereikbaar.nl. De enquête is ook 
direct te benaderen via www.
web-survey.com/ijmond.

Toneelgroep De Veste 
speelt blijspel ‘Straf’
Velserbroek - Toneelgroep ‘De 
Veste’ uit Velserbroek speelt op 
zaterdagavond 14 april om 20.00 
uur en zondagmiddag 15 april 
om 14.00 uur het blijspel ‘Straf’ 
van Ton Davids onder regie van 
Rinus Krom.
Het stuk speelt zich af op de ka-
mer van Anton Velsen in een ver-
zorgingstehuis. Vanuit zijn rol-
stoel volgt hij stilzwijgend al-
le gebeurtenissen. En dat zijn er 
heel wat. Het wordt al snel dui-
delijk dat het hier geen gewoon 
tehuis betreft... Voor het publiek 

is het zeker geen straf om naar 
het blijspel ‘ Straf ‘ te komen kij-
ken.
Locatie: Polderhuis, Vestingplein 
58 te Velserbroek. Voorstellin-
gen: zaterdag 14 april om 20.00 
uur en zondag 15 april om 14.00 
uur. Entree 8,50 euro. De zaal is 
een half uur voor de voorstelling 
geopend. Kaarten bestellen kan 
via het contactformulier op de 
website of telefonisch via 023-
5365905 of aan de zaal voor aan-
vang. Zie ook www.toneelgroep-
deveste.nl.
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Historische jaarverslagen

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

1939: Zoo voortgaande komt 
men van de een naar den an-
der en kom ik aan een onmisba-
re man voor de vereeniging met 
name den Heer Hühl. Hij moet 
zorgen dat de dubbeltjes bin-
nenkomen. En dat doet hij ook 
naar genoegen. En toch brengt 
hij het niet van alle binnen. Na-
melijk van de onwilligen, waar-
voor hij soms drie tot vier keer 
aan de deur moet komen, het-
geen hem wel eens moedeloos 
stemt. Wij weten wel, het valt 
niet mee in deze karige tijden 
met de portemonnaie gereed te 
staan. Maar men heeft nu een-
maal de verplichting op zich ge-
nomen, dan moet men dien ook 
nakomen. Daarom is het de le-
den reeds zoo makkelijk moge-
lijk gemaakt door in twaalf ge-
deelten zijn contributie te kun-
nen betalen.

1940: Thans eenige woorden 
aan het eerste elftal. Ook zij 
hebben de lasten van de mobi-
lisatie ondervonden. Meerma-
len konden diverse spelers niet 
present zijn, daar zij geen vrij 
uit den militairen dienst konden 
krijgen of hunne kantonnemen-
ten niet mochten verlaten. Van-
daar dat ook dikwijls met afwis-
selend succes werd gevoetbal. 
Aan schotvaardigheid en door-
tastendheid heeft het vaak ge-
mankeerd.

1941: Medegedeeld zij, dat de 
NVB bonnen beschikbaar stelt 
voor een derde der spelende le-
den van een vereeniging en wel 
per seizoen. De aanvragen die-

nen bij de Secr. te worden in-
geleverd, die de aanvragen op 
een daartoe bestemd formulier 
aan den NVB doorzendt. Bericht 
werd van de NVB ontvangen, 
dat gezien de kans op schaar-
schte in de schoenen aangera-
den werd zich bijtijds van bon-
nen te voorzien alvorens het te 
laat is.

1946: gezien er nog geen kans 
bestond in eigen home te spe-
len werd wederom een beroep 
op de vereeniging EDO gedaan 
om onze wedstrijden voor het 
eerste en tweede elftal wederom 
op hun veld te spelen en zooals 
U allen weet was het weer niet 
tevergeefs. Financieel mogen wij 
te Haarlem Noord niet klagen, 
zoo ook niet met de wedstrijden 
in het Heemsteedsche Sport-
park. Wat de wedstrijden in het 
Heemsteedsche Sportpark be-
treft hadden wij alle medewer-
king van de gemeente Heem-
stede, Politie en den Directeur 
alsmede van de Bestuuren van 
RCH en HBC. Met het derde en 
vierde elftal werd eerst gespeeld 
op het veld van Velsen te Sant-
poort, doch daar er bezwaar 
werd gemaakt om voor 12.00 
uur te spelen werden de laatste 
wedstrijden op het oude Storm-
vogelsveld gespeeld, waar ook 
de junioren en adspiranten hun-
ne wedstrijden gedurende het 
seizoen gespeeld hebben.

In het kader van het 100-jarig 
jubileum organiseert Storm-
vogels een grote jubileum-
loterij. De Hoofdprijs is een 
splinternieuwe Nissan Mi-
cra, maar wat denkt u ook 
van nieuwe Scooter of twee 
Gazelle fietsen, een diner bij 
De IJmond, drie keer één mi-
nuut gratis winkelen bij DE-
KAmarkt, tientallen cadeau-
bonnen van EP Tol, Janny van 
Roon, De Drankenier of een 
week in een vakantiehuis-
je op de grens Duitsland-Tje-
chie! De verkoop van de lo-
ten is reeds gestart. Kosten 
zijn 10 euro per lot. U maakt 
kans op prachtige prijzen en 
steunt direct het jubileum 
en de activiteiten van IJVV 
Stormvogels. Wend u tot on-
ze lotenverkopers en/of onze 
website www.stormvogels.nl, 
mail naar secretaris@storm-
vogels.nl of neem telefonisch 
contact op met Kees van der 
Voort, telefoon 06-12836166. 
De trekking is door notaris 
Mascini op 1 september en 
de hoofdprijzen zullen tijdens 
de feestavond op 15 septem-
ber worden uitgereikt. De uit-
slag zal hierna ook in deze 
krant worden gepubliceerd.

Koude noorderwind
in het weekend
Maandag Tweede Paasdag 
was voor het eerst sinds lan-
ge tijd een regenachtige en 
sombere dag en in een groot 
deel van het land viel dan ook 
regen van betekenis. In de 
IJmond en in Noord-Kenne-
merland viel op enkele plaat-
sen zo’n 20 millimeter water tot 
dinsdagochtend 10 april. De 
tuinen waren er blij mee. 
De (licht) wisselvallige sta-
tus van deze nu eens niet zeer 
droge grasmaand blijft zo tot 
misschien wel rond 20 april. 
Zicht op een overgang naar 
prachtig lenteweer met 25 gra-
den is er (nog) niet.
Op donderdag en vrijdag is er 
een buienkans in de IJmond, 
maar veel regen valt er niet.
De stroming wordt geleide-
lijk noordwest tot noord en dat 
betekent dat het richting het 
aanstaande weekend weer wat 
afkoelt. Ook tijdens de nacht 
is dat het geval en even bui-
ten de bebouwde kom is dan 
weer een graadje vorst mo-
gelijk. Overdag haalt het kwik 
met moeite de 10 graden. 
Luchtdruktechnisch krijgen we 
een klassieke voorjaarssitua-
tie op de weerkaart, namelijk 

een stevige blokkade van hoge 
druk op de Atlantische Oceaan 
en vlakke lagedrukgebieden 
richting Oost-Europa.
De daarmee samenhangende 
waterdragers gaan vooral bo-
ven het Europese continent re-
genval geven richting het ein-
de van de week.
De depressie heeft de neiging 
om later op te kruipen richting 
Scandinavië, maar de neer-
slaghaarden blijven tot en met 
het weekend waarschijnlijk net 
ten oosten van Nederland bi-
vakkeren. 
De garantie op geheel droog 
weer in het weekend is even-
wel niet te geven. 
Medio volgende week stelt 
zich waarschijnlijk weer een 
(zuid)westelijke stroming in en 
dan kan de neerslagkans we-
derom toenemen. Wel komt de 
temperatuur dan hoger uit. 
April zal waarschijnlijk -in te-
genstelling tot de afgelopen 
jaren- een te natte maand 
worden. 
Toch nog een vleug warmte 
eind april? Meer info via 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Mata Computers 
voor particulier 
en bedrijf
Regio - Mata Computers is 
een veelzijdig bedrijf op het 
gebied van computers en tech-
nologie. Zowel particulieren als 
bedrijven kunnen er terecht 
voor computers, laptops, ta-
blets, printers, onderdelen, ac-
cessoires, reparatie, installa-
tie en netwerken. Mata Com-
puters is te vinden aan Wijker-
straatweg 561-563 in Velsen-
Noord en elk weekeinde op de 
Bazaar. Daar hebben zij een 
nieuwe plek gekregen. Van-
af heden zijn zij te vinden in de 
Chinese Hal.
In de winkels bieden zij des-
kundigheid en goede service 
op computergebied en netwer-
ken. Er zijn uiteraard laptops, 
tablets en pc’s kant en klaar te 
koop, maar men kan ook een 
pc zelf samenstellen met com-
ponenten die aansluiten op 
het gebruik. Daarbij kan men 
desgewenst uiteraard op des-
kundige wijze worden geadvi-
seerd. Een gamer stelt immers 
andere eisen aan een pc dan 
een zakelijk gebruiker en het is 
handig om de pc daarop af te 
stemmen. Verder zijn er bij Ma-
ta Computers veel accessoi-
res en onderdelen te koop, van 
snoeren tot muizen. Bovendien 
inktpatronen en cartridges van 
de originele merken of imita-
ties in vele soorten.
Wie een computer of laptop 
koopt kan deze desgewenst la-
ten installeren. Ook het aan-
leggen van draadloos internet, 
bij de particulier, is een moge-
lijkheid en kost slechts 35 eu-
ro. Alle merken computers, lap-
tops en tablets kunnen in het 
eigen bedrijf binnen korte ter-
mijn worden gerepareerd.
Ook bedrijven kunnen terecht 
bij Mata Computers, voor aan-
koop, aanleg van netwerken en 
reparatie. Sinds kort verkoopt 
Mata Computers bovendien 
telefoonaccessoires als hoes-
jes, opladers en handsfreesy-
stemen. Mata Computers is te-
lefonisch bereikbaar via 06-
24545587.

Dit weekeinde spirituele 
beurs in Haarlem
Regio - Nicky’s Place organiseert 
haar 29ste spirituele beurs in Haar-
lem op zaterdag 14 en zondag 15 
april. De beurs wordt gehouden op 
een ruime en lichte locatie, goed 
bereikbaar met de auto vanaf de 
Westelijke Randweg. Een prachti-
ge plek waar je even tot jezelf kunt 
komen en in een ontspannen sfeer 
een gesprek kunt aangaan, om 
op persoonlijk vlak vragen te stel-
len en inzichten te verkrijgen, ken-
nis te maken met een interessante 
wereld en je drempelvrees te over-
winnen. Op zaterdag zijn er zelfs 
vier gratis lezingen. 
Iedere keer is er een aantal nieu-
we disciplines en natuurlijk de vas-
te onderdelen uit de spirituele we-
reld. De mediums, healers, sjama-
nen en paragnosten die aanwezig 
zijn hebben allen jarenlange er-
varing in het werken met de spi-
rituele wereld onder andere kaart-
leggingen met tarot, contact met 
overledenen, pendelen en fotole-
zen. Deze beurs is er een thema: 
‘Keuzes maken’, een tarotkaarten-
legging helpt je inzicht te krijgen in 

de keuzes die je gaat maken. Bei-
de dagen zijn er diverse tarotda-
mes aanwezig. Hans Kraak helpt 
je samen met al zijn engelenboe-
ken en -kaarten om helderheid 
te krijgen. Nieuw dit keer ervaar 
een Healing Touch behandeling of 
laat met kwantumfysica je cellen 
doormeten. Ook aanwezig: voet-
reflexologie, Touch of Matrix, te-
nen lezen, magnetiseren, Ayurve-
dische hoofdmassage en een heu-
se brainmachine voor een heerlijke 
hersenmassage. Vanuit de creatie-
ve hoek zijn er spirituele schilde-
rijen en prachtige sieraden. Daar-
naast is er handlijnkunde en num-
merologie. De beurs is zaterdag en 
zondag 14 en 15 april van 12.00 tot 
17.00 uur. Toegang voor een dag 5 
euro, twee dagen 8 euro. Consul-
ten kosten maximaal 10 euro. Voor 
uitgebreide informatie kijk op de 
website www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509, Nicole van Olderen. 
Tot ziens In het ouderensteunpunt 
aan de van Oosten de Bruynstraat 
60, 2014 VS Haarlem. hoek Wes-
tergracht achter de Bavo Basiliek.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 
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De 
Brul-
boei
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info@deschoter.nl
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Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden:

Donderdag 12 april
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten exposities alleen op 
afspraak www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Internationaal 
dans theater. Aanvang 20.30 
uur.
Netwerkavond tijdens onder-
nemerscafé in Oma’s Kamer in 
Café Middeloo Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
The Puta Madre Brothers. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 8,-
. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang gratis voor studen-
ten. Vanaf 18 jaar. Café: Gursuf. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 13 april
Ichthus Lyceum organiseert 
van 09.00 tot 16.00 uur op sport-
park Zeewijk de voorronde van 
het NK veldvoetbal regio Noord 
Holland van Mission Olympic. 
Iedereen is van harte welkom.
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten exposities alleen op 
afspraak www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl.
Themawandeling met VVV-
gids: Art Nouveau. Vertrek 14.00 
uur vanaf VVV-kantoor, Verwulft 
in Haarlem. Kosten 7,50 p.p. in-
cl. voucher voor kop koffi e/
thee/cappuccino bij La Place. 
Reserveren via reserveringen@
vvvhaarlem.nl.
SC Telstar-FC Zwolle. Aan-
vang 19.30 uur.
BV Veendam-SC Telstar. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Les Bien-Ai-
més’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Uriah Heep. 
21.00 uur. Toegang 30,- vvk/34,- 
add. Kleine zaal: Danz! 21.00 
uur. Toegang 10,-. Café: Irratio-
nal Library. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 14 april
Boeken-, antiek- en curiosa-
markt op Plein 1945 vn 09.00 
tot 16.00 uur.
Rommelmarkt bij Inboedel-
winkel, Zuiderkade 6 in Bever-
wijk.
Informatiemarkt ‘Autisme en 
vrije tijd’ in de aula van Stede-
lijk Gymnasium, Jacobijnestraat 
1 Haarlem. Van 10.00 tot 14.00 

uur.
Expositie schilderijen Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten exposities alleen op 
afspraak www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl.
Landelijke Opstepdag van 
11.00 tot 15.00 uur Villa Zomer-
dijk. Deelnamel 5,-.
Voorjaarsmarkt Verpleeg-
huis Velserduin, Nic. Beetslaan 
in Driehuis. Van 11.00 tot 15.30 
uur.
Groot Tuinevenement in Haar-
lemse Stadskweektuin, Klever-
laan 9. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Nicky’s Place, Oosten de 
Bruynmstraat 60 Haarlem: Spi-
rituelebeurs. Van 12.00 tot 17.00 
uur. Toegang 5,-.
Open middag bij Fysiothera-
pie Maas c.s., Grahamstraat 105 
IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00 
uur.
Wilde Buiten Dagen op Land-
goed Beeckestijn in Velsen-
Zuid. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Straf’ in het Polderhuis, Ves-
tingplein 58 in Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur.
Live Bee-Side bij Café Fort 
Zuid in Spaarndam. Aanvang 
20.00 uur.
Voorjaarsconcert Puisque tout 
passe in de Commandeurszaal, 
Noord-Hollands Archief, Jans-
straat 40 in Haarlem. Aanvang 
20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Don’t Hit Mama 
‘Battleground’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Poley Lafarge & The 
Scouth CIty Three. 20.00 uur. 
Toegang 12,50. Café: Haarlem 
Reggae Movement. 21.30-03.00 
uur. Toegang gratis. Beide zalen: 
Hardstyle scene. 22.00 uur. Toe-
gang 17,50 vvk/21,- add. Van-
af 18 jaar.

Zondag 15 april
Kofferbakmarkt op het Velser-
duinplein in IJmuiden. Van 08.00 
tot 16.00 uur.
Lezing ‘De symbolische bete-
kenis van dieren in verhalen, 
dromen en kunstwerken’ door 
ds.Menno Rougoor in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
fi etsexcursie tussen spaarn-
dam en Spaarnwoude. Aan-
vang 10.30 uur bij haventje en 
standbeeld Hansje Brinkers in 
Spaarndam. Deelname gratis.
Expositie schilderijen Jan 

Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten exposities alleen op 
afspraak www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl.
Groot Tuinevenement in Haar-
lemse Stadskweektuin, Klever-
laan 9. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Nicky’s Place, Oosten de 
Bruynmstraat 60 Haarlem: Spi-
rituelebeurs. Van 12.00 tot 17.00 
uur. Toegang 5,-.
IJmondse bourgondische & 
culturele fi etstocht van 12.00 
tot 18.00 uur. 
Rondleiding met de boer op 
informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Aanvang 
13.00 uur.
Klassiek concert in Draaior-
gelmuseum Haarlem, Küppers-
weg 3. Van 13.30 tot 16.00 uur. 
Museum is geopend van 12.00 
tot 18.00 uur. Toegang gratis.
Seizoensopening Terrasvogels 
op sportpark De Elta in Sant-
poort-Zuid. Openingswedstrijd 
om 14.00 uur.
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Straf’ in het Polderhuis, Ves-
tingplein 58 in Velserbroek. 
Aanvang 14.00 uur.
Live Defrost bij Café Fort Zuid 
in Spaarndam. Vanaf 15.00 uur. 
Toegang gratis. Vanaf 14.00 uur 
Vaartocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Plan D ‘Santa Sangre’. 
14.30 uur. 17.30 uur: Blues of zo, 
cd-presentatie. 
Jazzconcert in de Theeschen-
kerij Velserbeek. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
Voorjaarsconcert Puisque tout 
passe in de Commandeurszaal, 
Noord-Hollands Archief, Jans-
straat 40 in Haarlem. Aanvang 
15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Show your moves. Aanvang 
16.00 uur van 8 tot en met 14 
jaar, 19.30 uur vanaf 15 jaar.
Film ‘Some like it hot’ tijdens 
Thalia Classic Movies in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Candy Dulfer 
& Band. 21.00 uur. Toegang 20,-.

Maandag 16 april
Bijeenkomst uitburgeren, ge-
organiseerd door Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg in bi-
bliotheek Velsen in IJmuiden. 
Van 13.30 tot 15.00 uur. Deelna-
me gratis.
Regionale bijeenkomst CDA 
in restaurant De Zoete Inval in 
Haarlemmerliede. Van 20.00 tot 
22.00 uur staat het rapport ‘Kie-
zen en Verbinden’ centraal.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Eläkeläiset. 20.30 
uur. Toegang 10,-. 

Dinsdag 17 april
Wijncursus voor gevorderden 
door Maaike Tromp, Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Inschrijven 
kan via de winkel of via maai-
ke@maaiketromp.nl.
Cursus jeugdvissen bij Hen-
gelsportvereniging Velsen in De 

Koe in Velserbroek. Aanvang 
19.00 uur. Deelname gratis.
IVN Zuid-Kennemerand: 
Voorjaar op Leyduin. Vertrek 
19.00 uur parkeerplaats Man-
padslaan bij infocentrum de Ka-
keleije in Heemstede. Deelna-
me gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Snaja Mitrovic 
‘Crash Course Chit Chat’. Aan-
vang 20.30 uur.

\\ Woensdag 18 april
Rechtspraakwandeling met 
stadsgids Paul van der Pol, langs 
plekken in de Haarlemse bin-
nenstad die te maken hebben 
(gehad) met rechtspraak. Wan-
deling start om 09.00 uur bij ar-
cehologisch Museum, Vleeshal, 
Grote Markt. Kosten 3,-. Aan-
melden via 06-16410803 tussen 
09.00 en 10.00 en tussen 18.00 
en 19.30 uur. Of via gildewan-
delingen@gmail.com. I.v.m. het 
bijwonen van de strafzitting, le-
gitimatiebewijs meenemen.
Nostalgische lezing door 
Carla Westerbeek-Sikkes over 
haar boek ‘Zand, Zeep en So-
da Verhalen’ in het W.F. Visser-
huis, Houtmanstraat 1 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Harry Sacksioni speelt Geor-
ge Harrison in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Les Bien-Ai-
més’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: MZK Bandjesavond. 20.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 19 april
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneengroep 
Maastricht ‘Gevallen van Alle-
daagse waanzin’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Isbells en Re-
née. 20.30 uur. Toegang 12,50. 
Om 24.00 uur: LOS! Toegang 5,-
, gratis voor studenten. Vanaf 18 
jaar. Café: Marble Fawn. 22.00 
uur. Toegang gratis.

IJmuiden - De redactie van de 
50-pluswijzer, die vorige week 
in onze krant verscheen, kreeg 
heel wat reacties op de klassen-
foto van vorige maand, die van 
de IJmuidense H. Hartschool. 
Volgens Jos Bierman dateert de 
foto niet uit 1950 maar uit 1946. 
Ook Wil Retz en Paul Lagerberg 
reageerden. Een optelsom leidde 
tot de volgende lijst met namen:
Op de foto staan van links naar 
rechts op de bovenste rij Theo 
Braam, Theo de Haas, Cor Ver-
dikt, Jan de Haas, Rinus Vle-
gels, Theo Penner en meester 
P.A. Hilt. Middelste rij: Gerard de 
Beer, Theo Klepper, Rinus Beck 
en Jaap Penner. Voorste rij: An-
ton of Ton Duijn, Jan Westerop, 
Piet Sneekes, Jaap Vessies, Henk 
Kaldenbach en Jos Bierman.

Zoektocht 
opgelost

Sportman en 
Sportcoryfee
IJmuiden - IJmuidenaar Cun-
nar Kops, judoka bij Kenam-
ju uit Haarlem, werd vorige 
week in het Witte Theater ver-
kozen tot sportman van het jaar 
2011van de Gemeente Velsen. 
Van de 10 genomineerden had 
hij volgens de vakjury de beste 
papieren. Naast het feit dat hij 
in zijn laatste jaar junioren Ne-
derlands Kampioen werd, werd 
hij ook nog eens 2e bij de seni-
oren in de gewichtsklasse tot 66 
kilogram. Daarnaast wist hij bij 
Europese toernooien in Duits-
land derde, in Italië tweede en 
in Polen eerste te worden. Vol-
gens eigen zeggen waren deze 
prestaties groter dan de natio-
nale titels. Voor de Judo Bond 
Nederland waren ze genoeg 
voor uitzending naar de EK in 
België en de WK in Zuid-Afrika. 
Op dit laatste kampioenschap 
wist hij de eerste twee partijen 
winnend af te sluiten en zat er 
helaas niet meer in. 
Met de JBN ging hij twee we-
ken op trainingsstage naar Ja-
pan en had hij ook al twee trai-
ningsweekenden met de judo 
top van Nederland in Papendal. 
De 19-jarige CIOS-student stu-
deert in mei af met twee hoofd-
keuzevakken Management en 
Judo. Daarna gaat hij verder 
studeren op Johan Cruijff Uni-
versity, zodat hij zijn manage-
mentstudie en topsport goed 
kan combineren. 
Vader Jos Kops, sportschool-
houder van budoschool ABC 
Kops, is natuurlijk geweldig 
trots op de prestaties van zijn 
zoon. Zelf werd hij twee jaar ge-
leden verkozen tot Sportcory-
fee, wat een geweldige erken-
ning was van de Gemeente Vel-
sen voor zijn inzet om het judo 
belangeloos op alle basisscho-
len in IJmuiden te promoten. 
Binnenkort telt de familie Kops 
zelfs 6 gediplomeerde judolera-
ren, wat vrij uniek is in Neder-
land, waarover later meer.
Op 26 mei werkt ABC Kops mee 
aan de dag van de Samenwer-
king in het Tata Steel Stadion, 
met demonstraties G-, Jeugd- 
en Topsportjudo.
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Intro IJmuiden al 38 jaar 
een begrip in de IJmond
IJmuiden - Intro IJmuiden werd 
in 1974 opgericht door de fami-
lie van der Waals als hét bedrijf 
voor interieuradviezen en betim-
meringen. Elias van der Waals 
vertelt: ,,Wij waren voor het fij-
ne ambachtelijke werk. Schroot-
jes op de muur en open haar-
den waren in die tijd helemaal 
in de mode. Maar ook maakten 
we maquettes voor de Hoog-
ovens (nu Tata Steel) en timmer-
den we boten in. Eigenlijk kon-
den de klanten met alle timmer-
werken bij ons terecht.’’
Het assortiment producten 
groeide met de zaak mee, net 
als de diensten die Intro IJmui-
den kon bieden. In de eigen 
werkplaats achter de zaak wer-
den deuren, ramen en kozijnen 
op maat gemaakt of hersteld en 
ook voor meubels en parketvloe-
ren kon je bij de familie van der 
Waals terecht.
In 2000 kwam zoon Mark in de 
zaak meewerken. De samenwer-
king tussen vader Elias en zoon 
ging zo goed dat Mark zich nu 
mede-eigenaar mag noemen 
van Intro IJmuiden VOF.
Heden ten dage bestaat het 
werk hoofdzakelijk uit het leg-
gen van nieuwe vloeren en het 
opknappen, herstellen, stofvrij 

schuren en lakken of oliën van 
bestaande parketvloeren. ,,Alles 
is mogelijk met hout’’, zegt Mark. 
,,We leggen vloeren in vele kleu-
ren en patronen, ook in visgraat.’’ 
Met de nieuwe LD400 van Meis-
ter Laminaat hebben ze er weer 
een topkwaliteit bij. Leverbaar in 
zes lengten van 2,60 meter en 26 
cm breed. Ook van Meister is de 
Trendcollectie, in zes kleuren en 
maar liefst drie breedtematen te 
leveren. En wat dacht u van een 
tegelvloer met een 3D-effect, 
gemaakt van ijzersterk materiaal 
met bijpassende plinten en dus 
heel geschikt voor projecten. 
Om de introductie van Meister 
LD 400 en Trendcollectie te vie-
ren heeft Intro IJmuiden een spe-
ciale actie gedurende de maand 
april: bij afname van minimaal 25 
m2 laminaat de ondervloer (een 
3 mm dik vochtscherm) en de af-
werklatjes gratis meegeleverd. 
Voor een vrijblijvende offer-
te kunt u terecht bij Aaltje van 
der Waals, in de showroom aan 
Kennemerlaan 30 in IJmuiden, 
op dinsdag, vrijdag en zaterdag. 
U kunt ook een afspraak maken 
via 06-52678868. 
Meer informatie over de produc-
ten is te vinden op de website 
www.introijmuiden.nl. 

Masterplan 
Onderwijs
Velsen – Het Masterplan On-
derwijshuisvesting 2012 tot 2017 
geeft inzicht in de stand van zaken 
wat betreft de huisvesting en in-
richting van alle scholen in Velsen. 
Voor de toekomst staat nog heel 
wat in de planning. Zo zullen dit 
jaar basisscholen Toermalijn, Kom-
pas Heerenduinweg en Molen-
weid ‘onderwijskundige voorzie-
ningen’ krijgen. Dat kunnen diver-
se zaken zijn, zoals bepaalde ruim-
tes die noodzakelijk of wenselijk 
zijn voor het hedendaagse onder-
wijs. Ook vorig jaar zijn al diver-
se aanpassingen gerealiseerd bij 
het basisonderwijs, zoals onder-
wijskundige voorzieningen voor de 
Duinroos in Velserbroek, twee ex-
tra klaslokalen voor de Pleiaden en 
een lokaal voor de Jan Campert-
school. Momenteel wordt nog ge-
werkt aan de gymnastiekzaal voor 
de Brederode Daltonschool. Ook 
in Driehuis wordt gewerkt aan 
plannen voor een nieuwe gymzaal 
die het oude gebouw aan de Wa-
terloolaan zal vervangen. Voor ba-
sisscholen Klipper en Zandloper 
in IJmuiden komt nieuwbouw. De 
laatste school zal eind 2014 over 
het nieuwe gebouw aan de Pla-
netenweg kunnen beschikken. Er 
wordt een combinatie gemaakt 
met de nieuwbouw van sport-
hal Zeewijk. In 2012 krijgt de ba-
sisschool Molenduin in Sanpoort-
Noord aanpassingen voor het he-
dendaags onderwijs. In Santpoort-
Noord is men bezig met plan-
nen voor nieuwbouw van de Bos-
beekschool waar het aantal leer-
lingen de benodigde ruimte over-
stijgt en het oude gebouw is sterk 
verouderd. In Velserbroek staan 
een aantal noodgebouwen en se-
mi-permanente gebouwen leeg. 
In overleg met schoolbesturen 
wordt bekeken wat hiermee moet 
worden gedaan. In Velsen-Noord 
krijgt basisschool de Triangel ook 
een nieuw gebouw, als onder-
deel van het plan Frisse Wind Vel-
sen-Noord, de financiering hier-
voor komt niet uit het Masterplan. 
Verder wordt momenteel hard ge-
werkt aan aanbouw bij het Icht-
hus College en Gymnasium Feli-
senum. Wethouder Baerveldt kon 
trots aankondigen dat na al deze 
aanpassingen van dit Masterplan 
er waarschijnlijk geen leerlingen 
meer hoeven te worden onderge-
bracht in noodlokalen. (Karin Dek-
kers)

Nieuw Rijschool Dutch
Motorinstructeur Werner 
begint nu voor zichzelf
Regio - Na een aantal jaren mo-
torrijles te hebben gegeven bij 
een bekende rijschool in de re-
gio wil Werner Hollander het an-
ders gaan doen. Werner is per 1 
april voor zichzelf begonnen met 
rijschool Dutch in Zaandijk. Van-
uit deze regio zal Werner zowel 
het gebied Kennemerland gaan 
bedienen als wel de regio Zaan-
streek. 
De manier van lesgeven zal het-
zelfde blijven. De afwisselende 
lesstof wordt op een goede ma-
nier en met een vleugje humor bij 
de kandidaat aangeboden. Door 
nu vanaf de proefrit tot aan exa-
mens met de kandidaat op te 
trekken moet de les nog meer 
op maat gegeven kunnen wor-
den.  Werner wil graag in de re-
gio Velsen blijven lesgeven om-
dat de regio hem na aan het hart 
ligt. Mensen met het hart op de 
tong en een prachtig afwisselend 
landschap om in te rijden. Daar-
om wordt alleen voor kandidaten 
uit de regio Kennemerland en 
Velsen één uur gratis les gege-
ven bij het boeken van een oplei-
ding voor het motorrijbewijs. 
Al in het bezit van het motorrijbe-
wijs maar behoefte aan een op-

friscursus? Boek dan een Dutch 
Training Day met veel aandacht 
voor techniek, voertuigbeheer-
sing, maar ook onderdelen als 
obstakels nemen en motorgym-
nastiek. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op 
www.rijschooldutch.nl voor meer 
informatie, ook over toertoch-
ten bijvoorbeeld. Stuur een mail-
tje naar info@rijschooldutch.nl of 
bel naar 06-11372788.

SP discussieavond over 
pensioen en eurocrisis
Velsen - SP Velsen houdt 
maandagavond 16 april een 
discussieavond met Twee-
de Kamerlid Paul Ulenbelt van 
de SP. Thema is: Miljarden om 
de euro te redden en hier be-
zuinigen op pensioenen. We 
zijn toch niet gek? Locatie Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 in IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur. De toegang is 
gratis.
SP Velsen organiseert deze dis-
cussieavond om met u in ge-
sprek te gaan over de euro-
crisis en onze pensioenen. Via 
een steunfonds voor de euro 
van honderden miljarden, een 
nieuw hulppakket voor Grie-
kenland en zelfs een Europe-
se regering denken Merkel 

en Sarkozy (en in hun kielzog 
Rutte) de euro en de Europe-
se economie overeind te hou-
den. Tegelijkertijd bezuinigt de 
regering van VVD-CDA en PVV 
op de sociaal zwakste groepen 
en koerst de regering op een 
herziening van ons pensioen-
stelsel. SP-leider Emile Roemer 
wijst het ‘pensioenakkoord’ dat 
werkgevers, werknemers en 
het kabinet hebben gesloten 
resoluut af. ‘We hebben het 
beste pensioenstelsel ter we-
reld, dat robuust genoeg bleek 
om de zwaarste financiële crisis 
te doorstaan. Het is onbegrijpe-
lijk dat FNV-voorzitter Jongeri-
us dit solidaire systeem nu af-
breekt en er een ‘pokerpensi-
oen’ van maakt.’

Santpoort-Noord - Het Zondag-
MiddagPodium in Velsen brengt 
zondag 15 april een prachtig op-
treden van het vrouwenkoor Mal-
le Babbe in Dorpshuis Het Terras, 
Station Santpoort-Noord, Sant-
poortse Dreef 1. Kaarten à 4,00 
euro zijn verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan de 
zaal. De voorstelling begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl of www.velsen.
vandaag.nl.

ZoMiPo

Lezing over ‘Duizend 
gezichten collaboratie’
IJmuiden - Maandag 14 mei  
om 20.00 uur in het Thalia The-
ater, geeft prof. dr. Doeko Bos-
scher, hoogleraar geschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen een lezing. Onderwerp is 
‘De duizend gezichten van ver-
zet en collaboratie 1940 – 1945’. 
De lezing wordt georganiseerd 
door Stichting Onderzoek Vel-
ser Affaire.
Nederland kende, anders dan 
sommige buurlanden, in het ge-
heel geen ervaring met vreemde 
overheersing. Het duurde mede 
daardoor een flinke tijd voordat 
op grote schaal verzet ontstond 
tegen de nieuwe machthebbers.
Wie collaboreerde of in het ver-
zet ging deed dat soms als lid 
van een politieke beweging, 
maar iedereen bleef een indi-
vidu dat persoonlijke afwegin-
gen maakte. Zo ontstonden er 
talloze varianten van collabo-
ratie en evenveel varianten van 
verzet. Alleen al om die reden – 
en dus niet zozeer omdat er tus-
sen wit en zwart een grote grij-
ze zone zit – bestond ‘het ver-
zet’ niet, evenmin als ‘de colla-
boratie’. Beide fenomenen had-
den ‘duizend’ gezichten. Het ge-
drag van deze ‘duizend’ catego-
rieën kan alleen zuiver worden 
beoordeeld als je ook de leeftijd 
meeweegt. Iemand die op zijn 
50ste fout was dient anders te 

worden bezien dan de 17-jarige 
Oostfrontvrijwilliger. Hetzelfde 
geldt voor de echte avonturiers 
in het verzet. Deelname aan ge-
wapende actie tegen de vijand 
was een ultieme vorm van vrij-
heidsbeleving. Degenen die be-
wust het grootste risico namen 
omdat hun principes van de-
mocratie en vrijheid dat eisten, 
hadden weer heel andere doe-
len voor ogen.
In de lezing worden van enkele 
varianten voorbeelden genoemd 
en wordt ook een poging ge-
daan een soort morele hiërar-
chie aan te brengen. Bijzonde-
re aandacht zal worden besteed 
aan hoe de betrokkenen na de 
oorlog terugkeken. Een deel van 
het verzet was gefrustreerd om-
dat de naoorlogse samenleving 
de hoge idealen ‘van toen’ niet 
honoreerde. Een deel betreur-
de dat men de politieke macht 
geheel uit handen had gege-
ven aan de oude politiek. Had 
het anders gekund? Anders ge-
moeten?
Toegangskaarten, waaraan 
geen kosten zijn verbonden, 
kunnen worden gereserveerd 
per e-mail via secretariaat@vel-
seraffaire.nl
of telefonisch via 023-5762849. 
De toegangskaarten worden 
begin mei, per post, toege-
stuurd.
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Schaakclub Kijk Uit
Broek, Zeeman en Otte 
winnen paastoernooi
IJmuiden - Dit jaar was het voor 
het eerst een officieel Paastoer-
nooi bij schaakclub Kijk Uit, met 
maar liefst tweeentwintig jeugd-
leden was het een goed bezet 
Paastoernooi. In groep een was 
bijna iedereen aan elkaar ge-
waagd, maar één topfavoriet was 
er wel Barry Broek. De vraag was 
of hij het ook waar kon maken. 
In de eerste ronde behaalde Bar-
ry het volle punt en zijn naaste 
concurrent in de competitie en in 
het toernooi Job Elsendoorn ook. 
In ronde twee liep ook nog alles 
op rolletjes. Maar in ronde drie 
speelden ze tegen elkaar en zou 
één iemand de leiding kunnen 
gaan pakken. Barry die meer er-
varing heeft met snelschaken liet 
dat duidelijk zien, en kon in tijd-
noodfase profiteren van de fou-
ten van Job en de voorsprong 
in het klassement pakken. Bar-
ry gaf de voorsprong het gehele 
toernooi niet meer uithanden en 
behaalde 5 uit 5! Job Elsendoorn 
haalde 4 uit 5. Gijs Mertens haal-
de 2 uit 5 en dat als nieuwkomer 
in groep 1!
In groep twee waren de verschil-
len nog kleiner qua speelsterkte. 
Na twee rondes stonden Giver-
ny Otte (foto), Vincent Zeeman 
en Roan Velzel aan kop met 2 

uit 2. De derde ronde Speelde 
Giverny tegen haar directe con-
current Roan. Ze wilde winnen 
en deed dit ook met veel moei-
te na goed tegenspel van Roan! 
Vincent won ook zijn partij in de 
derde ronde en kon zo bij Giver-
ny in het spoor blijven. De vierde 
ronde speelden ze tegen elkaar. 
Na een zenuwslopende partij 
kwamen ze remise overeen, dus 
kwam alles op de laatste ronde 
aan. Beiden wonnen en werden 
zo gedeeld eerste! Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Nieuwe voorkant 
clubhuis IJmondtrekkers
IJmuiden - Zaterdag 7 april 
was de klussenploeg van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
al vroeg aanwezig op het ter-
rein aan de Heerenduinweg. Het 
groene clubhuis waar de welpen 
elke week hun opkomst hebben, 
moest hoognodig aan de bui-
tenkant vernieuwd worden. Om 
acht uur ‘s ochtends begonnen 
de eerste leden van de klussen-
ploeg al met het verwijderen van 
de aangetaste houten delen van 
het clubhuis. Toen de overige le-
den van de ploeg arriveerden 
kon er gelijk begonnen worden 
met het aanbrengen van nieuw 
hout. Het aanpassen van de lui-

ken was nog een precies werk-
je en kon niet afgemaakt worden 
deze zaterdag. Op 21 april gaat 
de klussenploeg dat afronden en 
met nieuwe klussen aan de slag.
Kluscoördinator Mathijn Korf 
was verheugd dat er ook een 
paar nieuwe vrijwilligers aanwe-
zig waren om deze klus te kla-
ren. Maar de klussenploeg kan 
nog steeds extra hulp gebrui-
ken. Hebt u twee rechterhan-
den en bent u bereid deze af 
en toe uit de mouwen te steken 
voor onderhoud aan de gebou-
wen, neem dan contact op met 
Mathijn via 06-11916507 of via 
ijmondtrekkers@live.nl.

DKV 
Jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 7 april speel-
den alle jeugdteams van DKV. De 
twee jongste ploegen speelden 
beiden thuis. DKV F1 moest te-
gen KVA F1 spelen. De kinderen 
waren zeer aan elkaar gewaagd. 
Helaas trok DKV aan het kortste 
eind, want KVA won met 5-6. De 
E2 verloor ook, ondanks al het har-
de werk. DKV speelde goed over 
en is al een stuk beter geworden 
sinds de stat van het seizoen. Ze 
verloren echter wel van Roda E3. 
De E1 moest naar Krommenie, 
waar ze tegen Furore aantraden. 
Ondanks hard werken verloren ze 
met 8 tegen 3. De D1 moest tegen 
KZ D3. In de zaal speelden ze al 
twee keer tegen elkaar en beide 
keren was KZ te stek. Ditmaal be-
gon DKV geconcentreerd en dat 
bracht een 1-0 voorsprong met 
rust na een doelpunt van Sverre. 
De tweede helft scoorde Thijs en 
mooi afstandsschot. DKV verslap-
te wat en dat bracht KZ terug in 
de wedstrijd; 2-1. Gelukkig scoor-
de Meike van afstand. Geconcen-
treerd werd de wedstrijd uitge-
speeld. De C2 verloor met 1-6 van 
TOP C5. De C1 wist haar wedstrijd 
wel te winnen van TOP met 6-4. De 
B1 tenslotte moest in Den Haag 
spelen tegen GKV. De B1 start-
te sterk met een 1-2 voorsprong, 
maar GKV was feller en wist op 
voorsprong te komen. DKV mistte 
nog een groot aantal kansen, waar 
GKV juist iedere kans benutte. Een 
8-5 overwinning voor GKV was het 
eindresultaat.

Nieuwe sponsor Dames 
1 Smashing Velsen
IJmuiden - Het Dames 1 team 
van volleybalclub Smashing 
Velsen ‘96 is helemaal in het 
nieuw.
Van der Lugt Installatietechniek 
heeft de dames in mooie nieu-
we pakken gestoken, Folkert’s 
Design & Printing heeft nieuwe 
sporttassen geleverd en Sport 
2000 een nieuwe ballentas.
Smashing Velsen vertrouwt er-
op dat, door de samenwerking, 
de dames nieuwe topprestaties 
zullen leveren.
Het Dames 1 team speelt, na 

het kampioenschap van vorig 
jaar, in de 1e klasse, waar het 
aan het eind van dit seizoen 
spannend gaat worden. Op dit 
moment staan ze op de tien-
de plaats, waardoor promotie-/
degradatiewedstrijden in zicht 
zijn.
Er staan echter nog twee wed-
strijden op de kalender, name-
lijk tegen de nummers 11 en 12 
in de poule. Deze moeten ge-
wonnen worden. Ook zin om te 
volleyballen, zie ook www.sma-
shingvelsen.nl.

Leerlingen organiseren 
Sponorloop voor KIKA
IJmuiden - Eindelijk was het zo 
ver, vorige week woensdag vond 
de sponsorloop plaats die Quin-
cy Hennequin met twee klas-
genootjes Angelique en Den-
nis heeft georganiseerd naar 
aanleiding van een spreek-
beurt over KIKA die Quincy op 
22 maart heeft gehouden. Daar 
kwam het idee uit om met de 
school (Vuurtoren west, IJmui-
den) een sponsorloop te organi-
seren die ten goede kwam aan 
KIKA.
Om 09.30 uur was de warming 
up voor groep 1, zij mochten 

vandaag het spits afbijten, daar-
na kwamen de andere groepen 
aan de beurt en iedereen deed 
zijn uiterste best om rondjes te 
rennen, sommige kinderen ble-
ven de volle tijd rennen en an-
dere gingen wandelen. Ook 
werden er KIKA-beren verkocht.
Om 11.30 uur was het afgelopen 
en werd het tijd om de cheque 
uit te reiken aan de oma van 
Quincy (vrijwilliger bij KIKA) Al-
le kinderen van groep 1 tot en 
met groep 8 hadden een onge-
lofelijk mooi bedrag van 1434,20 
euro bij elkaar gelopen.

IJmuiden - Voetbalvereniging 
Stormvogels en trainer Patrick 
van der Fits zijn vorige week 
donderdag uit elkaar gegaan. 
Een verschil van inzicht was de 
aanleiding. De club zou volgend 
seizoen sowieso afscheid ne-
men van Van der Fits. Afgelopen 
maandag won Stormvogels met 
1-2 van De Meern.

Van der 
Fits weg bij 
Stormvogels

IJmuiden - Vrijdag 6 april wa-
ren er weer zeven tafels bezet. 
De uitslag is: 1e plaats mevrouw 
J. Koelemeyer met 5416 punten, 
2e plaats de heer W. Berkhof met 
5135 punten, 3e plaats  mevrouw 
W. Retz met 5031 punten. De 
marsenprijs ging naar de heer H. 
Clots. De hoofdprijs in de loterij, 
een bon van DA, ging naar me-
vrouw J. Kalkman. Vrijdag 13 april 
om 20.00 uur is er weer klaverjas-
sen in de kantine bij Stormvogels 
aan de Zuiderkruisstraat 72. Dan 
zijn er ook weer mooie prijzen te 
winnen. aanvang 20.00 uur. Infor-
matie: Henk retz, 06-34040940 of 
hj.retz@quicknet .nl.

Klaverjassen 
Stormvogels
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Onderhoudswerkzaamheden 
aan de Amsterdamseweg 
(N202), tussen Velsen en het 
Westelijk havengebied.  Vorig 
jaar is een belangrijk deel van 
het groot onderhoud aan de 
Amsterdamseweg voltooid. 
Een aantal restpunten staat 
voor de maand april 2012 op de 
planning.

Planning
Van dinsdag 10 april t/m vrij-
dag 13 april 2012 is er een weg
versperring tussen de toerit 
van de A22 en de ingang van 
Snowplanet. De werkzaam
heden vinden overdag plaats 
en doorgaand verkeer onder
vindt geen hinder.  
De bushaltes Weltevreden en 
de Wijde Blik zijn niet in gebruik.

Van maandag 16 april t/m vrij-
dag 20 april 2012 is de Amster
damseweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer, tussen de 
toerit van de A22 en de ingang 
van Snowplanet. Dit gebeurt 
tussen 20 uur ’s avonds en  
05 uur de volgende morgen. 
Doorgaand verkeer tussen de 
afrit A22 en de ingang van 
Snowplanet is dan niet moge
lijk. Het verkeer wordt o.a. 
vanaf Haarlem en Amsterdam 
omgeleid via de A200, N205, de 

A9 en het Westelijk Haven
gebied.
Overdag is de Amsterdamse
weg toegankelijk.

Van maandag 23 april t/m vrij-
dag 27 april 2012 is er een weg
versperring tussen de toerit 
van de A22 en de ingang van 
Snowplanet. De werkzaam
heden vinden overdag plaats 
en doorgaand verkeer onder
vindt geen hinder.  
De bushaltes Weltevreden en 
de Wijde Blik zijn niet in 
gebruik. 

Wat gaat er gebeuren?
De restwerkzaamheden die de 
komende weken o.a. worden 
afgerond:
•  Asfalteren van het fietspad 

en de rijbaan.
•  Aanbrengen van belijning 

op de rijbaan.
•  Afmaken van het straatwerk 

bij de bushaltes.
•  Onderhoud plegen aan de 

openbare verlichting.

Informatie
Op www.infoN202.nl staat de 
meest actuele informatie. 
Heeft u vragen of opmerkin
gen, bel dan met het provin
ciaal servicepunt Wegen en 
Vaarwegen via  
0800 0200 0600 (gratis).

Werk in uitvoering

Mini’s derde op Jan 
Woortman Toernooi
Regio - Zaterdag werden de mi-
ni’s van VV IJmuiden derde op 
het Jan Woortman voetbal toer-
nooi in Bloemendaal. 
De behaalde beker van dit eve-
nement, wat werd georgani-
seerd door BVC Bloemendaal, is 

weer een mooie aanwinst in de 
prijzenkast van dit succesvol-
le team. Zaterdag 14 april speelt 
de selectie van trainer Can Mola 
voor de competitie uit tegen BVC 
Bloemendaal. Aanvang wedstrijd 
om 10.00 uur.

Tweede Gieteling open 
een groot succes
Velsen-Noord - Het afge-
lopen week gehouden open 
toernooi bij tennisvereniging 
De Gieteling is wederom een 
groot succes geworden. 
Maar liefst 270 spelers van 
24 verschillende verenigingen 
maakten er in samenwerking 
met de vele vrijwilligers een 
prachtige week van. Gesteund 
door prima weer en dito pu-
bliek werden er in negen da-
gen 200 wedstrijden gespeeld 
die omlijst werden door een 
afwisselend, feestelijk pro-
gramma. 
De toeschouwers konden ge-
nieten van vele prachtige 
en sportieve partijen op al-
le niveau´s waarbij winnaars 
en verliezers elkaar na afloop 
snel vonden op het terras of in 
de gezellige kantine. De groot-
ste verrassing op het toernooi 
was de winst van de 14-jarigen 

Merel Ann van Zanten (Hof-
geest) en Naa Aku Ankrah 
(Amstelland) in zowel de Da-
mesdubbel 5 en 6, na 2 hoog-
staande finales. 
Bij de heren in de hoogste ca-
tagorie (HD 5) maakten Arj-
en Jansen en Ruud Laverman 
(beide DEM) overtuigend hun 
plaatsing (1e) waar.
Overige winnaars in de diver-
se categorieën: DD 8 Jolanda 
Bakker en Annemarie Haan-
raads-Munsters. HD 8 Mai-
cel Kraakman en Michel Ve-
gelien. DD 7 35+ José Mulder 
en Ingrid Zoer. HD 7 35+ Fer-
ry Geerlings en Martin Plantin-
ga. DD 7 Sandra Vos en Chan-
tal Scheerman-van Zijl. HD 7 
Rens Goedknegt en Michiel de 
Koning. DD 6 35+ Anja Broer-
sen-de Wildt en Eric en Peter 
Heere. HD 6 Onno Brouwer en 
Peter Heere.

IJmuiden - Een 23-jarige vrouw 
uit Haarlem is vorige week don-
derdag om 19.15 uur op de Bel-
latrixstraat in haar auto ingere-
den op haar 27-jarige ex-man 
en zijn vriendin. Beiden konden 
net op tijd wegspringen. Daar-
bij werd de vriendin van de man, 
een 23-jarige vrouw uit IJmuiden, 
licht geraakt aan haar knie. Het is 
niet duidelijk wat precies de aan-
leiding van dit incident was. De 
23-jarige Haarlemse is aange-
houden en overgebracht naar het 
bureau voor nader onderzoek.

Vrouw rijdt
in op ex-man

4 tot en met 7 juni 
4-Daagse in IJmuiden
IJmuiden - De avondvierdaag-
se gaat in IJmuiden weer van 
start. Vanaf donderdag 12 april 
kan men zich inschrijven voor 
dit wandelfestijn.
Er zijn twee geheel vernieuwde 
route’s gemaakt zodat u weer 
een andere kijk op de gemeen-
te Velsen krijgt. 
De start zal tussen 18.00 en 
19.00 uur zijn, en zoals alle ja-
ren vanuit speeltuin De Veilige 
Haven aan de Heerenduinweg 
6a. Het inschrijfgeld beddraagt 
4 euro voor niet leden. Leden 
van erkende wandelsportbon-
den krijgen op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart 1 euro re-

ductie. 
Op 24 mei start de na inschrij-
ving en dan betaald men 5 eu-
ro. Bent u nou met een groep 
van 12 personen of meer neem 
dan even contact op met me-
vrouw Boot.
Inschrijven kan op de volgen-
de adressen: mevrouw Boot, 
Gijzenveltplantsoen 135, IJmui-
den, telefoon 0255-510085. Me-
vrouw Koster, Eenhoornstraat 
95, IJmuiden, telefoon 0255-
530640. Speeltuin De Veilige 
Haven tijdens openingsuren of 
mevrouw Vis J.T. Cremerlaan 
10, Santpoort, telefoon 023-
5378563.

Velsen - Telstar en Nick Kui-
pers zullen aan het einde van 
het seizoen afscheid van elkaar 
nemen. Kuipers heeft de club 
verzocht de optie in zijn con-
tract niet te lichten en mee te 
werken aan een overschrijving 

naar IJsselmeervogels. Telstar 
zal het verzoek inwilligen en 
meewerken aan de overschrij-
ving. Kuipers komt sinds het 
begin van het seizoen uit voor 
Telstar. Eerder kwam hij ook al 
uit voor IJsselmeervogels.

Kuipers weg bij Telstar

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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Biologische producten 
bij Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Ook tweede 
paasdag was het weer lekker 
druk bij Groenrijk Velserbroek. 
Voor veel mensen was dit toch 
niet het eerste bezoekje aan het 
nieuwe pand van Groenrijk aan 
de Rijksweg. Bewondering alom 
voor de mooie inrichting, het 
brede assortiment en de koffie-
corner. Het slechte weer weer-
hield de mensen er niet van om 
toch plantjes voor de tuin te ko-
pen.
Tweede paasdag zouden de 
Bio+ Boeren bij Groenrijk ko-
men met een scherpe actie van 
biologische producten. Er stond 
een grote trekker voor de deur, 
maar de bioboeren zaten ken-
nelijk nog aan de paasbrunch. 
Zij hadden zich wel deskundig 
laten vervangen door Bio+ fo-
tomodellen die de biopakket-
ten als warme broodjes over de 
toonbank lieten gaan. Dit was 
een eenmalige actie om het pu-

bliek kennis te laten maken met 
deze producten, want de Bio+ 
producten komen niet in het 
assortiment van Groenrijk. Wel 
verkopen zij (eetbare) streek-
producten, die afhankelijk van 
het aanbod en het seizoen wor-
den ingekocht.
Zaterdag heeft Groenrijk Vel-
serbroek weer een leuke ac-
tie, maar dan voor konijnen-
houders. De dierenarts van Dier 
Medisch Centrum Kennemer-
land komt dan langs om konij-
nen in te enten tegen Myxoma-
tose en VHD. Dit is een mooi 
moment hiervoor, want straks 
komen de insecten en kun-
nen konijnen hierdoor wor-
den besmet. De dierenarts is 
er van 11.00 tot 13.00 uur. En-
ten kost 25 euro. Wie het konijn 
bij Groenrijk heeft gekocht be-
taalt voor de enting 17,50 euro. 
Het konijn moet wel ouder dan 
zes weken zijn.

In memoriam Bram Bart
Geliefde stem van velen
Onze lieve Bram. Zo wordt hij 
door ons herdacht.
De (stem)acteur, regisseur en 
Driehuizenaar Bram Bart is af-
gelopen zondag op 49-jarige 
leeftijd overleden aan alvlees-
klierkanker.
Hoewel geboren in Brabant, 
woonde hij een groot deel van 
zijn jeugd in België. In Driehuis 
zou hij echter altijd blijven wo-
nen, vertelde hij mij ooit. Hij was 
geliefd, niet alleen in het dorp, 
maar het meest bij kinderen en 
bij autogebruikers.
In Driehuis was hij een heel 
charmante man, die met zijn 
vriend Marcel en de hond Jip 
meedeed aan veel Driehuizer 
festiviteiten.
In Velsen was hij bekend om zijn 
gedreven regie van de Onder-
wijs Toneelvereniging Kenne-
merland (OTK). Honderden kin-
deren zagen de afgelopen jaren 
hun onderwijzers schitteren on-
der zijn regie. Landelijk maak-
te hij naam als de stem van de 
animatieserie Bob de Bouwer 
en veel Disney-producties. Ook 
speelde hij in televisieseries, bij-
voorbeeld als advocaat van de 
tegenpartij: ,,Ik weet hoe het af-
loopt, maar ik zeg niks.’’
Ooit was ik in Zuid-Frankrijk om 
op een huis en hond te passen 
van eigenaren die naar Spanje 

op vakantie gingen. Enthousiast 
kwamen zij terug, vooral gehol-
pen door de duidelijke en vrien-
delijke stem van hun TomTom. Ik 
vroeg een stukje te horen en ja-
wel, het was Bram.
Zaterdag wordt Bram in zijn ge-
liefde dorp begraven. Wij lo-
pen vanaf 15.00 uur vanaf zijn 
huis naar de grote aula van het 
crematorium. Op de rouwkaart 
staat: ‘De laatste akte is ge-
speeld.’

Rob Huizinga

Maatregelen tegen
fijn stof Tata-terrein
Velsen - Om de uitstoot van fijn 
stof in de IJmondregio terug te 
dringen, actualiseert de provin-
cie de milieuvergunning van Ta-
ta. Zo wordt de inzet van stof-
reducerende maatregelen ver-
plicht gesteld in de pelletfabriek 
en de schoorstenen van kooks-
fabrieken 1 en 2. Deze locaties 
op het Tata terrein zijn verant-
woordelijk voor een groot deel 
van de fijn stof uitstoot. Bij de 
pelletfabriek wordt de stofemis-
sie gereduceerd door proces-
lucht te recyclen. Bij de kooks-
fabrieken wordt het onderhoud 
aan de batterijen geïntensiveerd. 
Tata krijgt een aantal jaar de tijd 
om de nieuwe maatregelen te 
realiseren. 
Daarnaast wil de provincie met 
Tata, gemeenten en het Rijk in 
gesprek over de inzet van wind-
schermen rond de erts- en ko-
lenopslag. Deze schermen zijn 
effectief in het tegengaan van de 
verspreiding van fijn stof in de 
directe omgeving, maar kunnen 
niet rechtstreeks in de vergun-
ning afgedwongen worden. 
Doordat op diverse plekken met 
verschillende methodieken de 
fijn stof concentratie gemeten 
en berekend wordt, is het lastig 
om vast te stellen hoe hoog de 
concentratie nu daadwerkelijk 
is. Om in de toekomst eenduidig 
vast te kunnen stellen wanneer 

er sprake is van overschrijding, 
onderzoekt de provincie in sa-
menwerking met het ministerie 
I&M, het RIVM en DCMR wel-
ke modellen het meest nauw-
keurig de fijn stof concentraties 
in de IJmond in beeld kunnen 
brengen.
De maatregelen en het vervolg-
onderzoek zijn het resultaat van 
het onderzoek naar de fijn stof 
concentratie in de IJmond. Hier-
bij is onderzocht welke bronnen 
bijdragen aan de verhoogde fijn 
stof concentratie in de IJmond 
(fase 1 en 2) en welke maatre-
gelen genomen kunnen wor-
den (fase 3). Uit dit onderzoek 
bleek dat Tata de grootste loka-
le bron van fijn stof is in de regio, 
de hoogste concentratie fijn stof 
bevindt zich op het Tata-terrein 
zelf en neemt daarbuiten snel 
af. De invloed van andere loka-
le bronnen als het wegverkeer, 
scheepvaart, landbouw en ande-
re industrie is marginaal. Daar-
naast is onlangs de Monitorings-
rapportage 2011 van het Natio-
naal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit verschenen, ook 
in deze rapportage wordt een 
verhoogde fijn stof concentra-
tie in de IJmond geconstateerd. 
De onderzoeksrapporten en 
een toelichting zijn te vinden via 
www.noord-holland.nl en www.
milieudienst-ijmond.nl. 

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – ‘Paaszaterdag’ 
is voor de klootschieters van 
Full Speed de Harmroute aan 
de beurt. 
Het kan een drukke route zijn, 
maar door het koele weer was 
het heerlijk rustig. Na afloop 
was er voor iedere speler een 
doos met tien eieren. Deze  za-
terdagparcour geldt ook voor 
het punten systeem. 
Team 4 met Dirk, Jan St. Joke, 
Jan Sch. werden eerste op 92 
schoten en 46 meter. Team 1 
met Lia, Nico, Ton en Harm 
werden tweede op 92–29. Team 

3 met Elly, Sonja, Ingrid en Al-
bert werden derde op 111–9. 
Team 2 met Bertus, Astrid, In-
eke en Bertie werden vierde 
op 116–2. Op de agenda staat 
komende zaterdag 14 april na 
klootschieten, de algemene le-
denvergadering. En op zater-
dag 2 juni ‘s morgens kloot-
schieten en ‘s avonds om 18.00 
uur de barbecue.
Voor informatie: Harm Jong-
man, telefoon 0255-514780 
of Ton Boot, telefoon 0255–
510085. Zie ook www.svfull-
speed.nl.

Tinca Tinca on tour
IJmuiden - Op zondag 22 april 
gaan zes tinca tinca-boksers 
voor hun eerste wedstrijd naar 
Purmerend.
Na maandenlange voorbereiding 
en extra trainingen gaan deze 
boksers voor het eerst de ring in. 
Dit gaat gebeuren in het sport-
centrum van Michel van Hal-
deren waar een uniek toernooi 
word georganiseerd.
Het is een toernooi voor nieu-

welingen die voor het eerst een 
echte wedstrijd willen boksen.
Het is natuurlijk anders als in de 
sportschool, waar je altijd met je 
clubgenoten traint. Straks staan 
ze in een ring met een scheids-
rechter, een zaal met toeschou-
wers en natuurlijk een vreemde 
tegenstander waar je niks van 
weet .
Zij hopen dat de pugilisten een 
goed resultaat neerzetten.

De Stern start 
nieuw seizoen
IJmuiden - Sporten op het 
water is gedurende het groot-
ste deel van het jaar een ui-
terst plezierige bezigheid. Roei-
en is een watersport die naast 
inspanning ook de nodige be-
hendigheid vraagt. Roeivereni-
ging De Stern start zaterdag 5 
mei een nieuwe training basis-
vaardigheden roeien die je de 
beginselen van deze Olympi-
sche sport bijbrengt. Uiteraard 
heeft niet iedereen Olympische 
ambities. De roeiport heeft jong 
en oud (met en zonder Olym-
pische ambities) veel te bie-
den. Je bent lekker actief op 
het water en kunt op een ge-
zellige manier van de buiten-
lucht genieten. Het gehele li-
chaam is in beweging en daar-
door bevorderd het de gezond-
heid. Roeivereniging De Stern 
kijkt met name ook uit naar de 
zogenoemde ‘herintredende’ 
sporters. Dit zijn de sporters die 
hun oude sport vaarwel heb-
ben gezegd vanwege de veelal 
zware fysieke belasting en die 
toch op een andere wijze aan 
lichaamsbeweging in de bui-
tenlucht willen gaan doen. Ui-
teraard zijn ook de recreatieve 
sporters welkom. Om te weten 
te komen of roeien een sport is 
die bij je past, houdt De Stern 
een informatieochtend op za-
terdag 21 april van 09.00 tot 
12.00 uur. Heb je de leeftijd van 
13 jaar bereikt en kan je zwem-
men meld je aan voor de basis-
training roeien of kom langs op 
de informatieochtend. Roeiver-
eniging De Stern is gevestigd 
op het Sluiseiland 38, ter hoog-
te van de Middensluis (achter 
de rijkswoningen). Direct op-
geven voor de basisopleiding 
roeien? Dat kan telefonisch via 
0255-514987 of schriftelijk via 
een inschrijfformulier, te down-
loaden op www.rvdestern.nl. 
Tijdens de informatieochtend  
zijn de inschrijfformulieren ook 
voorhanden. 
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IJmondse fietstocht
in teken van voorjaar
Velsen - Een fietstocht langs de 
mooiste plekjes in de IJmond, 
met tussenstops in de gezelligste 
horecazaken van de regio. Dat is 
de IJmondse bourgondische & 
culturele fietstocht in een noten-
dop. De tweede editie op zondag 
15 april staat in het teken van het 
voorjaarsbier.
De IJmond is een prachtig fiets-
gebied. Met haar karakteristie-
ke woonkernen, het imposan-
te Noordzeekanaal en natuurlijk 
de Kennemerduinen valt er veel 
te genieten. Tijdens de IJmond-
se bourgondische & culturele 
fietstocht krijgt u van al dit moois 
iets mee. Onderweg staan stops 
gepland in Grand Café La Bel-
le, Brasserie Beeckestijn, Res-
taurant Boschbeek, Landgoed 
Duin en Kruidberg, De IJswin-
kel, Jopen Bier (op locatie), Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
en Restaurant Kop van de Haven. 
De route heeft geen vast begin- 
of eindpunt. Alle deelnemers zijn 
vrij om een horecazaak dicht-
bij huis te kiezen.  Het is wel de 
bedoeling om ‘met de klok mee’ 
te fietsen en in dezelfde horeca-
zaak te eindigen als waar u bent 
begonnen.
Deelname aan de IJmondse 
bourgondische & culturele fiets-
tocht kost 7,50 euro. Iedereen die 
uiterlijk zaterdag 14 april het be-

taalbewijs heeft opgehaald bij 
één van de deelnemende hore-
cazaken, ontvangt op zondag 15 
april een goodie-bag ter waar-
de van 20 euro. Het betaalbe-
wijs is opgenomen in een fraai 
boekje met een gedetailleerde 
routebeschrijving en informatie 
over de horecazaken en culture-
le activiteiten die u onderweg te-
genkomt. Voor de drankjes moet 
worden betaald, maar de hapjes 
en de culturele activiteiten zijn 
gratis! Wat u op de route aan-
treft, blijft tot het laatste moment 
een verrassing. Het aanbod kan 
variëren van live-muziek tot het 
voordragen van een gedicht en 
van een expositie tot een schrij-
ver die zijn boek signeert.
Iedereen die de fietstocht vol-
brengt ontvangt een fraai cadeau 
dat mede mogelijk wordt ge-
maakt door GraphicSign Velser-
broek en bierbrouwer Grolsch. 
De inhoud van de goodie-bag 
wordt verzorgd door sponsors 
van de fietstocht en regiona-
le bedrijven die dit initiatief een 
warm hart toedragen.
De fietstocht duurt van 12.00 
tot 18.00 uur. Meer weten? Bel 
0255-515307 (Stichting Lekker-
ste Nacht) of mail naar ijmondse-
fietstocht@gmail.com. De fiets-
tocht is ook te boeken als be-
drijfsuitje. (foto: Ko van Leeuwen)

Organisatie Pierloop 
Velsen gestart

IJmuiden - De Rabobank Pier-
loop Velsen vindt dit jaar op za-
terdag 8 september plaats. Dit is 
de 22ste editie van het grootste 
sportevenement van de gemeen-
te Velsen. De organisatie van de 
Pierloop is op dit moment in vol-
le gang. 
Hardlopers kunnen kiezen voor 
verschillende afstanden. Zo is er 
een wedstrijd- en recreatieloop 
over 15 kilometer, dat door de 
duinen en over het strand gaat. 
Daarnaast is er een recreatie-
ve loop over 8,2 kilometer en een 
kinderen tot en met 12 jaar kun-
nen meedoen met een run over 

2,7 kilometer. Ook bedrijven kun-
nen zich opgeven voor beide af-
standen. Het is belangrijk om 
goed getraind aan de start te ver-
schijnen voor de Pierloop. Daar-
om organiseert Atletiekvereni-
ging Suomi uit Santpoort-Noord 
de inmiddels populaire Pierloop-
cursus. Deze trainingen worden 
vanaf zaterdag 16 juni gedurende 
twaalf weken gegeven door een 
gediplomeerd trainer. 
De trainingen voor zowel de 8,2 
kilometer als voor de 15 kilometer 
staan in teken van een gezellige 
en verantwoorde voorbereiding. 
Het is belangrijk dat de cursisten 
enige loopervaring hebben, maar 
ook starters zijn van harte wel-
kom. Naast gezellig samen lopen 
krijgen de cursisten ook informa-
tie over schoeisel en kleding. 
De trainingen worden gegeven 
op zaterdagochtend om 08.30 
uur op de atletiekvereniging Suo-
mi, Sportpark Groeneveen, Sant-
poort. De kosten bedragen 67,50 
euro. Dit is inclusief inschrijving, 
startnummer en een kopje thee 
na iedere training. Er kunnen 
maar een beperkt aantal deelne-
mers meedoen, dus wacht niet te 
lang met inschrijven. Meer infor-
matie of opgeven via pierloopcur-
sus@pierloop.nl of 06-21873290. 
Zie ook www.pierloop.nl.

Paastoernooi zeer in 
trek bij DCIJ en Kijk Uit
IJmuiden - Een jaarlijkse tradi-
tie bij de schakers van Kijk uit 
en de dammers van DCIJ is het 
Paastoernooi. Een kleine veertig 
spelers storten zich, met verkor-
te speeltijd, in de strijd om de ei-
eren. Elk team bestond uit een 
tweetal dammers en een twee-
tal schakers.
Het team van Stijn Tuijtel leg-
de na zeven ronden beslag op 
de eerste plaats. Naast Tuijtel 
(dammer) bestond het kwartet 
uit Stella van Buuren (dammer) 
Gregory van den Ende en Dick 
Wijker (schakers). Vooral de sco-
ringsdrift van Van den Ende en 
Van Buuren was er in grote ma-
te verantwoordelijk voor dat de 
eerste plaats hun deel werd. 
Zoals gebruikelijk bij een toer-

nooi met de schakers en dam-
mers was deelnemen belangrij-
ker dan winnen. Mede daadoor 
waren er eieren voor alle deel-
nemers. De prijzen voor de beste 
dammers gingen naar Cees Pip-
pel (bord 1) en Stella van Buuren 
(bord 2). De beste schaker aan 
bord één ging naar Ingmar Vis-
ser en naar Gregory van den En-
de (bord 2). Aanmoedigingsprij-
zen waren er voor het team Kok 
(zwakste kwartet) en Johan van 
Velthuisen als de minst scoren-
de schaker. 
Tijdens de prijsuitreiking wer-
den alle teams naar voren ge-
haald om een keuze te maken uit 
de rijk gevulde prijzentafel. Alle 
deelnemers waren tevreden en 
dankten daarvoor de organisatie.

Paasfeest op 
Blauwe Rog
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
hebben alle dreumesen en peu-
ters van de Blauwe Rog zitten 
smullen van het paasontbijt. Voor 
alle kinderen waren er gekook-
te eieren en croissantjes. Na 
het ontbijt was het tijd voor de 
speurtocht. Alle kinderen gingen 
in kleine groepjes in het park 
bij de Heerenduinen op zoek 
naar de paashaas. Alle kinderen 
werden door kleine paashaas-
jes door het park geleid. Onder-
weg waren er verschillende ac-
tiviteiten zoals koekhappen, een 
paaspuzzel maken, liedjes zin-
gen en een klein parcours met 
een ei op een lepel. Aan het eind 
van de speurtocht had de paas-
haas voor alle kinderen paaseie-
ren verstopt. Iedereen heeft ge-
noten. Als afsluiting zijn alle kin-
deren geschminkt als een paas-
haas.

Gewonden 
na botsing
Velserbroek - Maandag even 
na 17.00 uur zijn twee meisjes op 
een bromfiets gewond geraakt na 
een botsing met een auto op de 
Ambachtsweg in Velserbroek. De 
meisjes, 15 en 16 jaar uit IJmuiden 
en Beverwijk, reden over het fiets-
pad van de Velserbroeksedreef en 
staken de kruising met de Am-
bachtsstraat over in de richting 
van Santpoort. Een 72-jarige au-
tomobilist uit IJmuiden kwam uit 
de Ambachtstraat en gaf op de ro-
tonde geen voorrang aan de meis-
jes op de bromfiets. Zowel de be-
stuurster als de achteropzittende 
zijn met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis overgebracht. 

IJmuiden - Maandagavond 
rond 20.00 uur zijn twee jongens 
uit IJmuiden aangehouden nadat 
zij een bromfiets hadden gesto-
len vanaf de Waalstraat. De jon-
gens van 14 en 16 zijn aange-
houden na tips van een getuige. 
De verdachten hadden de brom-
fiets gestald aan het Gijzenvelt-
plantsoen en ze zijn aangehou-
den aan de Reggestraat.

Diefstal 
bromfiets

Ladderbeekstraat
kindvriendelijk 
Velsen-Noord - In maart 2010 
zijn er 34 nieuwbouwwoningen 
opgeleverd van het Ladderbeek-
project in Velsen-Noord. Meteen 
was duidelijk dat het een ontzet-
tend kinderrijke buurt was. Het 
contact tussen alle nieuwe buren 
is ontzettend goed en dit resul-
teerde dit jaar weer in een wa-
re paashappening voor de kin-
deren. Op tweede paasdag heeft 
een zestal enthousiaste buurtge-
noten ervoor gezorgd dat weer 
met alle kindjes naar verstopte 
paaseitjes kon worden gezocht. 
Ruim 20 kinderen hebben mee-

gedaan met het zoeken naar de 
verstopte chocolade paaseitjes. 
Daarna was het nog tijd voor een 
laatste uitdaging en mochten de 
kinderen op zoek naar een gou-
den paasei. Voor het kind met de 
meeste paaseitjes en het gou-
den ei was er een mooie beker. 
Natuurlijk vond de paashaas al-
le kinderen winnaars en kregen 
ze nadat ze met hem op de foto 
waren geweest allemaal nog een 
attentie en dit terwijl alle ouders 
en andere buurtgenoten aan een 
kop koffie en een versnapering 
zaten.
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Reünie thuisverplegers
Regio - Het was weer ouder-
wets gezellig op de eerste reü-
nie van Particuliere Thuisverple-
ging Kennemerland op zondag 1 
april. Vijftig dames die vanaf be-
gin jaren negentig hadden ge-
werkt bij dit particuliere thuiszorg-
bedrijf hadden weer genoeg te be-
spreken met elkaar nadat sommi-
ge van hen elkaar al ruim vijf jaar 
niet meer hadden gezien. En dat 
was precies ook het kenmerk van 
dit bedrijf dat begin jaren negen-
tig door Marijke van Kuijeren was 
opgericht. Service gericht werken 
naar de cliënt toe, maar ook met 
heel veel oog voor de belangen 
van de medewerkers. Tijdens die 
eerste vijftien jaar van het bestaan 
was het vooral ook altijd gezellig 
op het kantoor als men weer eens 
voor een teambespreking kwam. 
En met namen de kerstfeesten en 
uitjes met elkaar werden zeer ge-
waardeerd. Werk en gezelligheid 
bleken heel goed samen te gaan 
en niet ten koste te gaan van de 

efficiëntie. Dit geheel bleek on-
der andere te resulteren in een 
hechte groep verpleegkundigen 
en verzorgen waaruit verschillen-
de vriendengroepen zijn ontstaan. 
Ruim vijf jaar geleden is het bedrijf 
overgenomen door een nieuwe di-
rectie en is nog steeds heel ac-
tief in de regio onder de naam De 
ZorgSpecialist. Maar onder de pio-
niers van weleer bestond een gro-
te behoefte om elkaar weer eens 
te zien en te spreken. Vandaar dat 
de oude directie het initiatief heeft 
genomen tot deze zeer geslaagde 
reünie. Dit initiatief werd zelfs zo-
zeer gewaardeerd dat de oud me-
dewerkers de voormalige directie 
tijdens de reünie nog een prachtig 
kunstwerk aanboden van de hand 
van de Zandvoortse kunstena-
res Ellen Kuijl. Al met al kijken alle 
aanwezigen terug op een zeer ge-
slaagde reünie. Met dank aan het 
Touchdown Centrum Heemstede 
voor de geweldige ontvangst en 
verzorging.

Happy Homework: bijles, 
training en begeleiding
Regio - Nu de lente weer is aan-
gebroken komt het einde van het 
schooljaar snel dichterbij. Een 
belangrijke fase waarin beslo-
ten wordt of leerlingen overgaan 
naar het volgende leerjaar of sla-
gen voor het eindexamen. Wie 
hierbij wel een steuntje in de rug 
kan gebruiken kan meteen star-
ten bij Happy Homework. Voor 
een tandje erbij, wat extra hulp of 
je wat zekerder voelen.
Wordt het spannend aan het ein-
de van het schooljaar? Overgaan 
kan maar één keer per jaar, blij-
ven zitten trouwens ook. De laat-
ste periode van het schooljaar 
is heel belangrijk en vaak moei-
lijk. Happy Homework heeft voor 
deze laatste periode van het 
schooljaar extra capaciteit gecre-
eerd. Daarom kunnen leerlingen 
ook in deze laatste periode van 
het schooljaar nog per direct te-
recht bij Happy Homework, want 
er is geen wachtlijst. 
Ook voor examenkandidaten 

breekt nu een spannende tijd 
aan. De examens staan voor de 
deur. Binnen afzienbare tijd zit-
ten zij in de gymzaal te zwoe-
gen boven de examens. Het is 
dus zaak er nu uit te halen wat 
erin zit. 
In de stress voor het examen? 
Zitten de zenuwen het zelfver-
trouwen in de weg? Of kun je je 
door de spanning moeilijk con-
centreren tijdens het leren? Hap-
py Homework biedt de hulp aan 
die nodig is. Zij leren leerlingen 
naast de leerstof van het school-
vak ook wat je zelf kunt doen om 
ontspannen, geconcentreerd en 
vol vertrouwen de examenperio-
de in te gaan. 
Meer weten of je direct aanmel-
den? Neem dan contact op met 
Happy Homework. Het intakege-
sprek is gratis. Aanmelden kan 
via e-mail naar: info@happyho-
mework.nl of door te bellen met 
06-31933608 of 06-51196835. 
Zie ook www.happyhomework.nl.

Vrijwilligers 
naaiatelier 
gezocht
IJmuiden - Jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem is drin-
gend op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers die het naaia-
telier willen komen versterken. 
Kenmerkend voor de vereniging 
is dat de leden tijdens de voor-
stellingen zelf ontworpen en ge-
maakte kostuums dragen. Dit 
jaar voeren zij op 16 en 17 no-
vember de musical ‘Urinetown’ 
uit waar nog vele kostuums voor 
gemaakt moeten worden. Kunt u 
goed met de naaimachine over-
weg en vindt u het gezellig om 
op dinsdagavond van 19.00 tot 
21.30 uur in het gebouw van de 
O.I.G. (Abelenstraat 1) het naai-
atelier te komen versterken? 
Neem dan contact met info@de-
jongestem.nl of bel naar 0255–
536528 (alleen na 18.00 uur te 
bereiken).

Paastoernooi SC 
Santpoort in Polderhuis
Velserbroek - Afgelopen dins-
dag werd er in 5 minuten-potjes 
om eieren en paasbroden, be-
schikbaar gesteld door banket-
bakker van Vessem uit Velser-
broek, gestreden!
In totaal deden maar liefst 22 
schakers mee, waarvan 4 gast-
spelers, het was leuk weer ou-
de bekenden te zien. De fami-
lie Schumacher was goed ver-
tegenwoordigd. Vader Nico liet 
zich twee maal door zijn eigen 
dochter Nina aftroeven! Oud-ta-
lent zoon Roman draaide lang-
zaam warm en wist in de laat-
ste ronde zelfs Rob Buschman te 
verslaan. Er waren nog meer ver-
rassingen te noteren. Dezelfde 
Rob Buschman won twee maal 
van Stefan Fokkink. Leo Kruis-
selbrink schakelde in de eer-
ste ronde bijna voorzitter Wim 
Gravemaker uit, die later der-
de werd ten koste van Rob de 
Roode. Favoriet Martijn de Roo-
de (foto) werd ook bijna uitge-
schakeld door Naverone van de 
Star, die ook met scharten sa-
men met zijn broer laat zien hun 
mannetje te kunnen staan met 

snelschaken! Ronald Hoekstra 
werd vierde door Gerard Swier 
te verslaan. Oud kampioen Ou-
ker de Jong belande in de mid-
denmoot. De finale ging tussen 
Hans Kors en Martijn de Roode. 
Martijn bleek over stalen zenu-
wen te beschikken en versloeg 
Hans met 1.5-0.5. 
SC Santpoort speelt zowel op 
de dinsdag als vrijdagavonden 
in het Polderhuis. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Ichthus 
Mission 
Olympic
Driehuis - Op vrijdag 13 april or-
ganiseert het Ichthus Lyceum van 
09.00 tot 16.00 uur op sportpark 
Zeewijk de voorronde van het NK 
veldvoetbal regio Noord Holland 
van Mission Olympic, de groot-
ste scholen veldvoetbalcompeti-
tie van Nederland. Ieder jaar ne-
men 150.000 leerlingen van ruim 
300 verschillende scholen deel 
aan dit unieke toernooi. De win-
naars van de voorrondes spelen 
de landelijke finale op 9 juni 2012 
in Amsterdam. Er zijn 6 catego-
rieën waarin gestreden wordt: 
meisjes/jongens klas 1, meisjes/
jongens klas 3 en schoolteam 
meisjes/jongens, met als doel om 
uiteindelijk één jaar lang de veld-
voetbal kampioen van Neder-
land te zijn. De voorrondes wor-
den gehouden op sportpark Zee-
wijk, bij de voetbalverenigingen 
Stormvogels en SVIJ. Zij heb-
ben hun velden en accommoda-
tie ter beschikking gesteld. Aan 
dit toernooi doen zo’n 500 leer-
lingen mee van 10 verschillende 
scholen uit Noord-Holland en Al-
mere. De coördinatie is in han-
den van twee docenten licha-
melijke opvoeding van het Ich-
thus Lyceum, Piet van Berge en 
Jeroen Meinders. De organisa-
tie maakt verder gebruik van di-
verse oud-leerlingen, (oud)colle-
ga’s, een groot aantal vrijwilligers 
en diverse KNVB scheidsrech-
ters. Deelnemende scholen zijn: 
Da Vinci College, Purmerend, 
P.S.G. Nelson Mandela, Purme-
rend, Jan van Egmond Lyceum, 
Purmerend. C.S.G. Jan Arentsz, 
Alkmaar, O.S.G. Willem Blaeu, 
Alkmaar, O.S.G. Echnaton, Alme-
re, Oostvaarders College, Almere, 
Clusius College, Castricum, Duin 
& Kruidberg Mavo, Driehuis. Ie-
dereen is van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen.

Dance Valley en Dutch Valley
Raina Nijs stuurt beste 
idee in voor evenementen
Velsen - Een actie gekoppeld aan 
social media om bezoekers van 
Dance Valley en Dutch Valley te 
wijzen op de toeristische moge-
lijkheden in Velsen. Dat is het idee 
waarmee Raina Nijs een VIP-ar-
rangement voor beide evenemen-
ten heeft gewonnen.
Eerder dit jaar schreven de ge-
meente en deze krant een wed-
strijd uit voor het beste idee om 
de bezoekers van Dance Valley 
en Dutch Valley te wijzen om het 
moois dat Velsen te bieden heeft. 
,,Uiteraard willen we graag dat de 
bezoekers van evenementen op 
een ander moment nog eens te-

rugkomen in onze mooie gemeen-
te’’, legt Debby Kostandy van de 
gemeente Velsen uit. ,,De prijs-
vraag heeft een hoop nieuwe idee-
en opgeleverd, maar we vonden 
de inzending van Raina het beste.’’ 
,,Ik heb een actie bedacht waarbij 
gebruik wordt gemaakt van Face-
book, Twitter en QR-codes’’, aldus 
de winnares. ,,De deelnemers ma-
ken kans op een culinair verwen-
weekend in IJmuiden aan Zee.’’ In 
het plan van Raina is ook ruimte 
voor proeverijen van lokale pro-
ducten, maar het is nog niet dui-
delijk of dit haalbaar is. Dat wordt 
nog onderzocht.
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Voorproefje Groot 
Rabobank Voetbalkoor
Velsen-Zuid - Voorafgaand aan 
de wedstrijd van SC Telstar tegen 
FC Oss konden de supporters in 
het Tata Steel Stadion meezingen 
met een deel van het Groot Rabo-
bank Voetbalkoor. Dit onder de be-
zielende begeleiding van dirigent 
Frank Anepool en ondersteund 
door leden van de Zangroep 
Sparkle en ’t Staende Tuygh. ,,Tij-
dens de Dag van de Samenwer-
king op zaterdag 26 mei in het Ta-
ta Steel Stadion in Velsen, bren-
gen wij eenmalig het Groot Rabo-
bank Voetbalkoor op de been’’, al-
dus directievoorzitter Mathijs Smit 
van Rabobank Velsen en Omstre-
ken. ,,Met het Groot Rabobank 
Voetbalkoor willen wij samenwer-
king een geluid geven. Want wat is 
er nu mooier dan met z’n allen zin-
gen in een groot voetbalstadion.’’
Onder leiding van dirigent Frank 
Anepool, onder andere verbon-
den aan Zangroep Sparkle en 
het Noord Hollands Dagbladkoor, 
gaan op zaterdag 26 mei koren uit 
de regio - en iedere bezoeker die 
het leuk vindt om te zingen - vier 
bekende voetballiederen ten ge-
hore brengen. Dit alles wordt mu-
zikaal begeleid door Dries Brou-

wer op basgitaar en Martin Erke-
lens achter de toetsen, beide van 
de 100% Pretband. Op het reper-
toire staan klassiekers als ‘Schou-
der aan schouder’, ‘Wij houden van 
oranje’, ‘We are the Champions’ en 
‘You never walk alone’. 
 Steef Hammerstein, commercieel 
directeur SC Telstar: ,,Omdat wij 
vrijdagavond twee vakken volle-
dig gevuld hadden met enthousi-
aste voetbalfans, vanwege de hul-
diging van de grondleggers van 
Telstar konden wij Rabobank een  
generale repetitie gunnen voor dit 
geweldige initiatief. Het was een 
prachtig festijn, waarbij de 500 
jeugdleden van VSV en Stormvo-
gels en de overige supporters de 
Dag van de Samenwerking vooruit 
lieten galmen door ons stadion.’’
Smit: ,,Vorige week vrijdag kregen 
de jeugdleden en supporters van 
SC Telstar en FC Oss een voor-
proefje van het Groot Rabobank 
Voetbalkoor. Op 26 mei gaan wij 
voor het echte werk! Ik roep iedere 
inwoner van Velsen en omstreken 
op om tijdens de Dag van de Sa-
menwerking met ons mee te zin-
gen!” Zie ook www.rabobank.nl/
velsen.

IJssalon 2Tasty IJmuiden 
uitgebreid met terras
IJmuiden - Het wordt alweer 
het derde ijsseizoen voor ijssa-
lon 2Tasty in IJmuiden. Vorig jaar 
had eigenaresse Melanie niet al-
leen een goed seizoen door de 
verkoop van het schepijs, maar 
zichzelf ook op de kaart gezet 
met heerlijke oliebollen rond de 
feestdagen. Vanwege het suc-
ces van 2Tasty kan zij nu uitbrei-
den met een gezellig terras aan 
het Kennemerplein, tegenover 
de Vomar.
Dat belooft veel goeds voor de 
omgeving, want 2Tasty springt 
meteen in op de vraag van klan-
ten voor zitplaatsen en koffie. 
Bovendien zijn vanaf dit week-
einde ook huisgemaakte appel-
taart en tosti’s verkrijgbaar. 
Een andere zeer smakelijke uit-
breiding is de mogelijkheid voor 
een high tea, dat betekent thee 
met heerlijke zoete en hartige 
hapjes, waar je wel even zoet 
mee bent. Een high tea is alleen 
mogelijk na vooraf reserveren.
Door de uitbreiding van dit aan-
bod is 2Tasty ook een plek om 
met iets minder mooi weer naar 
toe te gaan, want ook binnen is 
een zithoekje. 
Ondanks de uitbreiding blijft 

2Tasty zich met name richten op 
het schepijs. Men kan dagelijks 
kiezen uit 32 overheerlijke sma-
ken schepijs. 
Voor informatie en reserveringen 
kan men terecht in de winkel bij 
Melanie.

Tranen op laatste toer-
nooi in oude clubhuis
Driehuis - Een tijdperk is afge-
sloten. Het laatste Strawberries 
Easter Tournament in het oude 
clubhuis is voorbij. De 31ste edi-
tie is afgelopen weekeinde vlek-
keloos verlopen. Van incidenten 
op het veld was geen sprake en 
ook buiten het veld was de sfeer 
zeer vriendelijk - één van de be-
langrijkste kenmerken van het 
toernooi. 
Het toernooi werd bij de da-
mes gewonnen door Bridezilla 
(Strawberries Dames 4, foto). Bij 
de mannen gingen The Wizards 
(Durham University) met de eer-
ste prijs aan de haal en in de 
mixedpoule waren de Saint Catz 
de beste. Dit jaar kon de orga-
nisatie niet alleen teams uit Ne-
derland en Engeland verwelko-
men, ook hockeyers uit Ierland, 
Schotland en zelfs Zuid-Afrika 

waren van de partij. Door ieder-
een werd het hele weekend lang 
zeer sportief tegen elkaar ge-
hockeyd. 
De feesten waren als vanouds 
grandioos. Dit jaar biggelde er 
een enkele traan over de wan-
gen, want het was de laatste 
keer dat er gedanst kon worden 
in de roemruchte kuil. 
Helaas voor de zongenieters zat 
het weer dit jaar niet mee. Ge-
lukkig is het tot zondagnacht 
droog geweest, al stak de koude 
wind soms venijnig op. Ondanks 
het gebrek aan zonuren kan de 
organisatie terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Met dank 
aan alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen om de 350 deelne-
mers te laten genieten van een 
onvergetelijk hockeyweekeinde 
in Driehuis. (Finn van Leeuwen)

Mislukte 
overval
IJmuiden - Vorige week don-
derdag even na 19.00 uur pro-
beerden twee mannen een su-
permarkt aan de Planetenweg 
te overvallen. De twee verdach-
ten wilden onder bedreiging van 
een mes de supermarkt bin-
nen gaan, maar omdat de deu-
ren al gesloten waren mislukte 
hun plan. De twee kozen eieren 
voor hun geld en gingen er van-
door. Er werd direct een zoek-
tocht opgezet. Twee politiemen-
sen zagen op de Scheiberglaan 
twee mannen die aan het signa-
lement voldeden op een scoo-
ter rijden. Eén van de man-
nen, een 17-jarige IJmuidenaar, 
sprong van de scooter af en ren-
de weg, maar de agenten wis-
ten hem alsnog aan te houden. 
De scooter werd zonder bestuur-
der aangetroffen aan de Gurven-
laan. Het overvallenteam van Po-
litie Kennemerland heeft een on-
derzoek ingesteld en hoopt de 
tweede verdachte alsnog aan 
te kunnen houden. Mensen die 
over informatie beschikken met 
betrekking tot deze poging over-
val worden verzocht zich te mel-
den bij het overvallenteam door 
te bellen met 0900-8844. Infor-
matie kan ook anoniem worden 
doorgegeven via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. 

Swingende Sax Night 
IJmuiden - Met de opkomst van een groot aantal koperblazers werd 
zaterdagavond de eerste Sax Night afgeblazen. Het moest een record 
worden voor het Guinnes Book of Records. Het was een ontzettend 
toepasselijk begin van een swingende Sax Night. Saskia la Roo be-
gon de Sax Night met haar Saxy Girls meteen pakkend, waardoor de 
sfeer er goed inzat. Het werd een heel lange avond, boordevol optre-
dens in een Witte Theater dat langzaam aan volliep met liefhebbers 
van het genre. En wie houdt er niet van swingen? (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid - Zaterdag 21 april 
wordt in SnowPlanet een nieuw 
partyconcept gelanceerd: In-
2dance. Met Erick-E en Tette-
ro haalt de organisatie meteen 
twee grote namen in huis. Erick-
E is al jaren één van de bekend-
ste dj’s van Nederkand. Hij draai-
de eerder op grote housefeesten 
als HouseQuake en Sensation. DJ 
Tettero staat regelmatig in Club 
Air in Amsterdam) en Club Stal-
ker in Haarlem). Maar ook de jon-
gens van Sick Indidividuals zullen 
plaats nemen op 21 april ach-
ter de DJ-booth. De afgelopen 
maanden produceerden Jim en 
Ray, die allebei nog studeren aan 
de kunstacademie, zeer dans-
bare remixes voor onder andere 
David Guetta, Flo Rida, Rihanna 
& Jay-Z en Tiesto. Rob Boskamp 
en Good Old Dave, twee routi-
ners die hun credits op dj-gebied 
al vele jaren geleden hebben ver-
diend, maken de line-up van In-
2dance compleet. De organisatie 
richt zich op feestgangers die be-
hoefte hebben aan een kwalita-
tief hoogwaardig housefeest met 
‘volwassen’ extraatjes zoals luxe 
fingerfood, een champagne- en 
cocktaillounge en een betrouw-
bare taxiservice. SnowPlanet is 
de ideale locatie voor een feest 
van deze omvang. Kaarten voor 
In2dance kosten 18,50 euro en 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij SnowPlanet, de Jutter/de 
Hofgeest, Brederode Sport, Hair-
In en via Facebook. De minimum 
leeftijd is 21 jaar. swww.snowpla-
net.nl.

In2dance
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SportPlazaClub hoofd-
sponsor VV SVIJ F5
IJmuiden - De F5 van voet-
balvereniging SVIJ is afgelo-
pen zaterdag op de foto ge-
gaan met het trotse eigenaars-
duo van SportPlazaClub Velsen, 
dé sportschool van IJmuiden en 
omstreken. Rene en Agnes be-
sloten na alle positieve verhalen 
en geluiden omtrent de F5 van 
SVIJ in te gaan op een gewel-
dige aanbieding en sloten een 
contract voor onbepaalde tijd 
af met dit zeer talentvolle club-
je 6/7-jarige. 
Eigenaresse Agnes: ,,De jeugd 
heeft de toekomst en wij voe-
len ons zeer verbonden met dit 
geweldige team! Nieuwe trai-
ningspakken waren het gevolg.” 
Eigenaar Rene: ,,Wij zijn super-

trots op het feit dat wij deelge-
noot kunnen zijn aan het op-
groeien van jeugd middels het 
uitvoeren van een sport. En de 
F5 van SVIJ is nu al echt een 
topteam, dat zie je aan alles!”
Na het nemen van alle foto’s 
en het overhandigen van een 
bloemstuk, was het de beurt 
aan alle mama’s van de F5. Een 
bloedfanatieke personal-trai-
ning onder de bezielende lei-
ding van Rene en Agnes boven 
het Heerenduinen zwembad 
was het gevolg. SVIJ F5 welke 
inmiddels bovenaan de rang-
lijst meedraait, dankt SportPla-
zaClub Velsen voor het gestelde 
vertrouwen en belooft uiteraard 
nog veel van zich te laten horen. 

Jazzconcert in Thee-
schenkerij Velserbeek
Velsen-Zuid - Zondag 15 april 
organiseert Theeschenkerij Vel-
serbeek het eerste van hopelijk 
een lange reeks jazzconcerten. 
Kees van Lent, voormalig docent 
slagwerk aan het Kunstencen-
trum IJmuiden (en begrip onder 
drummend IJmond en omstre-
ken) nam het voortouw om in de 
prachtige horecalocatie die de 
Theeschenkerij is, een jazzpodi-
um te starten.
De stijlvolle Oranjerie leent zich 
door de goede akoestiek en nos-
talgische sfeer uitstekend voor 
kleinschalige muziekoptredens.

Het initiatief werd enthousiast 
onthaald door uitbaatster Anne-
ke Lokerse, een goede bekende 
van Van Lent.
De concerten zullen voorlopig op 
(on)regelmatige frequentie gaan 
plaatsvinden maar de eerste da-
tum staat al vast; op 15 april om 
15.00 uur zal Kees van Lent met 
zijn jazztrio, bestaande uit Wietze 
van Foeken aan de contrabas en 
Erik Sinnige op gitaar, het spits 
afbijten. 
De entree is gratis en het belooft 
een swingende middag te wor-
den!

Bijeenkomst 
uitburgeren
IJmuiden - Weinig mensen 
denken bij leven na over de 
keuzes die te maken zijn rond-
om het levenseinde. Dat con-
stateerde hersenonderzoeker 
Dick Swaab in zijn werk. Hij 
pleitte daarom bij de gezond-
heidsraad, in het verlengde 
van de discussie over de inbur-
geringscursus, voor een cur-
sus uitburgeren. Alle te maken 
keuzes en mogelijkheden voor 
het levenseinde, kunnen daar-
in aan bod komen, zowel prak-
tisch als ook levensbeschouwe-
lijk van aard. Bijvoorbeeld wil ik 
worden gereanimeerd? Zoniet, 
hoe kan ik dan voorkomen dat 
het wel gebeurt? Wel of geen 
behandelverbod? Uw lichaam 
ter beschikking stellen voor de 
wetenschap? Wil ik mijn orga-
nen doneren? Wanneer en hoe 
regel ik euthanasie? Wanneer 
is mijn leven voltooid? Wil ik 
geestelijke begeleiding op het 
sterfbed? Waar wil ik sterven? 
Thuis of juist niet? Wil ik wor-
den begraven of gecremeerd? 
Op 16 april vindt van 13.30 tot 
15.00 uur in de bibliotheek Vel-
sen een uitburgeringsbijeen-
komst plaats. Daar wordt ge-
sproken over de keuzes die ge-
maakt kunnen worden en is er 
een voorbeeld van een uitbur-
geringsbox te zien, dit om te 
stimuleren om zelf hiermee aan 
de slag te gaan. Het geeft een 
rustig gevoel als alles goed ge-
regeld is voor in de laatste fase 
van ons leven. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Alice 
Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg. Iedereen is van harte wel-
kom. U kunt zich telefonisch 
aanmelden (0255-517452) of 
per mail: info@aliceloeters.nl. 
Deelname is gratis. 

Prachtige restyling voor 
Catherina Interiors
IJmuiden - Bij Catherina Interi-
ors is het momenteel een druk-
te van belang. Als opmaat naar 
haar vijfjarig bestaan, dat aan-
staande augustus staat te ge-
beuren, wordt er druk gewerkt 
aan een nieuwe inrichting van de 
winkel. ,,Regelmatig hebben we 
de indeling van de winkel aange-
past, maar nu gaan we iets ver-
der. De winkel krijgt een volledi-
ge re-styling, nieuwe kleuren en 
displays. Naast de artikelen die 
door de klanten worden gewaar-
deerd en waarvan ze nu weten 
dat die bij ons verkrijgbaar zijn, 
hebben we ook een nieuw as-
sortiment, dat een goede toe-
voeging zal zijn op onze collec-
ties’’, zo vertelt eigenaresse Kit-
ty. ,,Ook wordt de baby-cadeau-
collectie verder uitgebreid met 
leuke artikelen. Het blijft een uit-
daging om constant nieuwe ca-
deau-artikelen te vinden, maar 
we vinden dat we daar aardig 
in slagen, daarbij sterk in ogen-
schouw houdend, dat het voor 
een redelijke prijs kan worden 
aangeboden’’, vult mede-eigena-
resse Marianne aan. ,,Het is ze-
ker de moeite waard om binnen-
kort even langs te komen om on-
ze vernieuwde inrichting en as-
sortiment te bekijken. Iedereen 
is van harte welkom.” Naast een  

vernieuwde inrichting, wordt er 
ook druk gewerkt aan een ge-
heel vernieuwde website met 
een webshop. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden voor 
de nieuwsbrief en worden dan 
op de hoogte gehouden van de 
verdere plannen die in het teken 
zullen staan van de bijzonder 
viering van het aanstaande vijfja-
rig bestaan van Catherina Interi-
ors. Catherina Interiors is geves-
tigd aan de Wijk aan Zeeërweg 
1 in IJmuiden, telefoon 0255-
540421. Zie ook www.catherina- 
interiors.nl.

Alarm over fraudeurs
Velsen – Vier politieke partij-
en binnen de gemeente Velsen 
zijn door berichten in de IJmui-
der Courant gealarmeerd over 
fraudeurs. Columnist Bart Boe-
le schreef in maart over misstan-
den bij de sociale dienst in Vel-
sen. Dat ging dan vooral om de 
houding van cliënten die worden 
verdacht van fraude. Daarbij zou 
regelmatig sprake zijn van ge-
vaarlijke situaties voor de amb-
tenaren. Opvallend daarbij was 
dat in noodgevallen geen politie 

of andere hulpdiensten mogen 
worden ingeschakeld. Ook cir-
culeert het gerucht dat de frau-
deurs vanwege het gevaar niet 
kunnen of mogen worden aan-
gepakt door de medewerkers 
van de sociale dienst.
De fracties van LGV, Velsen Lo-
kaal, SP en ChristenUnie willen 
nu weten wat waar is van deze 
verhalen. En uiteraard willen zij 
ook weten of en wat het college 
wil doen aan deze misstanden, 
mits deze inderdaad kloppen. 

Velsen – In de gemeente Velsen 
is geen ziekenhuis meer, maar 
toch houdt het college van B&W 
de vinger aan de pols wat be-
treft bereikbare ziekenhuiszorg 
voor de inwoners van deze ge-
meente. Het goede nieuws voor 
Velsen is dat de plannen van het 
Rode Kruis Ziekenhuis om naar 
Heemskerk te verhuizen niet 
doorgaan, vanwege de econo-
mische ontwikkelingen. Verhuis-
plannen zijn voorlopig in de ijs-
kast gezet. Wel gaat het RKZ sa-
men met Medisch Centrum Alk-
maar en het Gemini in Den Hel-
der onderzoeken op welke on-
derdelen zij goed kunnen sa-
menwerken. Daarbij zal het RKZ 
altijd bereikbare, acute zorg bor-
gen in deze regio. Bovendien 
heeft het RKZ ook overleg met 
andere ziekenhuizen in onze re-
gio zoals het Spaarne Zieken-

huis en het Kennemer Gasthuis. 
Ander nieuws is dat het Spaar-
ne Ziekenhuis en het Kenne-
mer Gasthuis afspraken met el-
kaar hebben gemaakt over zie-
kenhuiszorg in de regio Haar-
lem, Hoofddorp en Heemstede. 
Zeker is dat de zorg in Haarlem-
Noord zoals die nu bestaat zal 
blijven. Haarlem-Zuid en Hoofd-
dorp zullen volwaardige zieken-
huizen blijven met dezelfde fa-
ciliteiten, zoals polikliniek, be-
handeling, verpleging en ope-
ratie. Daarnaast zullen de bei-
de ziekenhuizen een eigen spe-
cifiek accent krijgen. Hoofddorp 
krijgt als specialisatie oncologie 
en Haarlem-Zuid acute 24-uurs-
zorg op het gebied van trauma-
tologie, verloskunde en cardiolo-
gie. Definitieve besluiten over de 
zorg zullen in 2012 worden ge-
nomen. (Karin Dekkers)

Ziekenhuiszorg
Velsen – Het maaien of onder-
houden van natuurgebieden 
mag niet zomaar. In een aan-
tal gevallen moet daarvoor toe-
stemming worden gevraagd aan 
het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. 
Om deze ingewikkelde regels 
te ontwijken kan een gemeente 
de Gedragscode Flora- en Fau-
nawet vaststellen. Daarmee ac-
cepteert de gemeente de re-
gels die per gebied gelden om 
bijzondere planten en dieren te 
beschermen, ongeacht of het 
gaat om een berm, een duin-
gebied of beschermd dorpsge-
bied. De gemeente Velsen heeft 
dezelfde Gedragscode Flora- en 
Faunawet als Amsterdam vast-
gesteld. Daarmee behoort Vel-
sen tot de eerste gemeenten die 
deze wet aannemen. Deze wet 
biedt mogelijkheden om onder-
houd en beheer van groenge-
bieden mogelijk te maken. Bij 
meer ingrijpende veranderin-
gen gelden andere regels.

Flora- en 
faunawet
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Alle kinderen een
eigen reisdocument!
Vanaf dinsdag 26 juni moeten al-
le kinderen in Nederland een ei-
gen reisdocument hebben. Wie 
problemen aan de grens wil voor-
komen, maakt vóór 1 mei een af-
spraak op het stadhuis, ’s avonds 
op 16 of 23 april bijvoorbeeld.

Alle kinderen mogen met ingang van 
26 juni 2012 niet meer in het pas-
poort van hun ouders staan, maar 
moeten een eigen reisdocument heb-
ben (paspoort of identiteitskaart). 
Dit is een besluit van de rijksover-
heid. 

Het aantal aanvragen op het stad-
huis is sindsdien sterk toegenomen. 
Om zoveel mogelijk mensen te kun-

nen helpen, is het stadhuis twee ex-
tra avonden open, op maandag 16 en 
23 april. 

Voorkom problemen aan de grens en 
bel tijdig voor een afspraak bij de af-
deling Burgerzaken. Dan is het reis-
document nog op tijd klaar. U kunt 
ook terecht op de gewone donderdag-
avond openstellingen.

Wie na 1 mei een afspraak maakt, 
loopt het risico dat het reisdocument 
niet op tijd klaar is. Dat kan gevolgen 
hebben voor een reis naar het buiten-
land. 

Meer informatie op www.velsen.nl 
en www.paspoortinformatie.nl

Sloopvergunning is
sloopmelding per 1 april
Wilt u slopen of asbest verwijde-
ren? Dan is een melding vier we-
ken van tevoren voldoende sinds 
1 april 2012. Let er wel op dat de 
melding volledig is.

De vergunning voor veilig slopen en 
het verwijderen van asbest (sloopver-
gunning) is per 1 april 2012 vervallen. 
In plaats daarvan komt een melding 
op grond van het Bouwbesluit 2012. 
De eisen aan de indiening van de mel-
ding zijn vrijwel hetzelfde als de ei-
sen aan de aanvraag van een sloop-
vergunning; u moet nog steeds een as-
bestinventarisatierapport overleggen. 

Sloopmeldingen moeten in de mees-
te gevallen vier weken voor aanvang 
van de sloop worden gedaan; ze wor-
den afgehandeld door de Milieudienst 
IJmond. Let op: een verkeerde of on-
volledige melding telt niet als mel-
ding. De termijn van vier weken gaat 
pas lopen als de melding volledig is.

De sloopvergunningen voor monu-
menten, in beschermde stads- of 
dorpsgezichten of op basis van het be-
stemmingsplan blijven gewoon be-
staan. Alleen de oude vergunning op 
basis van de bouwverordening wordt 
een melding.

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinderen en 
volwassenen hun spulletjes aan. 
De gemeente stelt daar een aantal 
voorwaarden aan om ervoor te zor-
gen dat er geen brandgevaarlijke 
en onveilige situaties ontstaan en 
dat ook de hulpdiensten hun werk 
goed kunnen doen. Ook aan de be-
langen van ondernemers die hun 
winkels willen openen wordt ge-
dacht. 

De vrijmarkt tijdens Koninginne-
dag is bedoeld voor kinderen en 
volwassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daarom 
heeft de gemeente een aantal voor-
waarden opgesteld, zodat de vrij-
markt voor iedereen een leuke be-
levenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal 
op www.velsen.nl en op de me-
dedelingenpagina elders in deze 
krant.

Eerste Signalenkaart
Loverboys overhandigd
Wethouder jeugdbeleid en onderwijs 
Annette Baerveldt overhandigt de 
Signalenkaart Loverboys aan Ruud 
Porck, directeur van het Maritiem, 
het Technisch en het Tender Colle-
ge, in aanwezigheid van Edo Velema, 

conrector Gymnasium Felisenum, 
Martin Broek, uitvoerend teamchef 
politie Kennemerland en Oguzhan 
Ceyhan, beleidsmedewerker Openba-
re Orde en veiligheid bij de gemeente 
Velsen. (foto: Ko van Leeuwen.)

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen in-
woners invloed uitoefenen op 
de politiek? Meldt u zich aan als 
Gast van de Raad en krijg ant-
woord op deze vragen.

Werk aan de weg, subsidie aan cul-
turele instellingen of de komst van 
een nieuw tuincentrum – het gaat 
inwoners van de gemeente direct 
aan en de gemeenteraad neemt er 
besluiten over. Maar hoe werkt dat 
precies? Dat wil de gemeenteraad 
van Velsen graag vertellen. 

De raad heeft inmiddels dertig Vel-

senaren van 18 jaar en ouder uitge-
nodigd voor de  raadsvergadering 
van 26 april a.s. Vooraf krijgen de 
gasten uitleg over de werkwijze van 
de raad en de agenda van de raads-
vergadering. Zij kunnen al hun vra-
gen stellen, de vergadering bijwonen 
en raadsleden spreken in de pauze 
en na afloop. 

Wilt u ook Gast van de Raad zijn, 
dan kunt u zich aanmelden bij de 
griffie via 0255-567502 of griffier@
velsen.nl. U krijgt na aanmelding 
een bevestiging met de datum waar-
op u welkom bent en vervolgens een 
informatiepakket.

Tien dagen kermis
op het Kennemerplein
De kermis op het Kennemerplein be-
gint op 20 april en duurt tien dagen. 
Het materieel van de kermis komt 
dit jaar te staan op de vrachtwa-
genparkeerplaats aan de IJmuider-

straatweg, ter hoogte van het Hom-
burgplantsoen. Dat heeft te maken 
met de werkzaamheden in het stads-
park. Na Koninginnedag wordt de 
kermis afgebroken.
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Spoortunnel tijdelijk dicht
De tunnel onder het NS Station van 
Santpoort-Noord is vanaf woens-
dag 18 april 15.00 uur tot maandag-
ochtend 23 april 9.00 uur gesloten 

wegens werkzaamheden. Reizigers 
kunnen het perron gewoon bereiken 
via de opgang van het NS-station en 
via de spoorwegovergang.

Veel te beleven in zwem-
bad De Heerenduinen
In Zwembad De Heerenduinen 
in IJmuiden is zondag 15 april 
veel te beleven. ’s Morgens kunt 
u meetrainen met een ploeg 
voor de Alpe d’HuZes en ’s mid-
dags kunnen kinderen duiken 
met perslucht. 

Tussen 10.00 en 12.00 uur traint 
het Alpe d’HuZesteam op de Aqua-
fietsen in het wedstrijdbad. Bezoe-
kers kunnen met hen meetrainen 
om hen te ondersteunen in hun ac-
tie. Daarbij krijgen ze een specia-
le visuele presentatie aangeboden.

Het Alpe d’HuZesteam bestaat 
uit Velsenaren die geld bij elkaar 

brengen voor de bestrijding van 
kanker. Ze gaan op 7 juni gespon-
sord de Alpe d’Huez beklimmen. 
Wie niet meetraint, kan toch hel-
pen door een donatie te geven als 
waardering voor hun inzet. 

’s Middags tussen 15.00 en 16.00 
uur organiseert het zwembad een 
open middag ‘duiken met pers-
lucht’ voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Ze kunnen daar op een speelse ma-
nier mee kennismaken. Heb je mi-
nimaal je C-diploma, dan ben je 
van harte uitgenodigd om deze 
middag te komen proeven van de 
sfeer onderwater en wat daarbij 
komt kijken.

Speelterrein en trapveldje
Een kunstgras trapveldje en 
een uitdagend speelterrein 
voor de kleintjes – er wordt in 
Oud IJmuiden aan gewerkt. Nog 
voor de zomer kan er worden ge-
speeld. 

De speelplek aan de Carolinastraat/
Breesaapstraat in IJmuiden wordt 
opgeknapt. De gemeente pakt dit 
aan samen met AWV Eigen Haard 
en Woningbedrijf Velsen. Het asfalt 
trapveldje wordt vervangen door 
kunstgras. Op het grasveld tussen 
het trapveldje en de flat wordt een 
nieuw speelterreintje ingericht, be-
doeld voor kleine kinderen. Er is 
gekozen voor een uitdagende speel-
plek in natuurlijke sfeer, met onder 
andere een apentouw en klimkeien. 

Het terrein wordt op dit moment 
schoongemaakt. Binnenkort begint 
de voorbereiding van de aanleg van 
het kunstgras trapveldje. De hekken 
worden hersteld en voor de inrich-
ting van de speelplek wordt alvast 

wat grondwerk verzet.

Wanneer de speelplek voor de 
kleintjes definitief wordt inge-
richt hangt af van de levertijd van 
de speeltoestellen en de weersom-
standigheden. De verwachting is 
dat de kinderen nog voor de zomer-
vakantie kunnen genieten van hun 
nieuwe speelplek.
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Adres

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

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

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-

plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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

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

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 

terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

HVC

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

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

Sociale Zaken

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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

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

voorlopige voorziening

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

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

Voor vragen over:

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 

IJmuiden-Zuid; Driehuis
-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Extra raadsplein 16 april 2012

Carrousel

Maandag 16 april 2012 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  Regionaal risicoprofi el Veilig-

heidsregio Kennemerland (VRK)

Raadzaal
Sessie 2
21.15 - 22.45 uur Winkelcentrum IJmuiden

Inspreken tijdens de carrousel:

Over sessie 1 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk maandag 
16 april 12.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@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 biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal 
onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 maart tot 
en met 6 april 2012 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 omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000168   Bramenvlak ong. IJmuiden 
(speelplek plantsoen)het kappen van 
2 bomen (02/04/2012)

w12.000169   Raafstraat ong. IJmuiden 
(voor fl at de Raaf ) het kappen van 
een boom (02/04/2012)

w12.000170  L. Springerstraat 74 Velserbroek 
legaliseren van een groendrager 
(04/04/2012)

w12.000171   Eendrachtsstraat 30 Velsen-Noord
het verwijderen van asbest 
(04/04/2012)

w12.000172  Liniepad 46 Velserbroek
het oprichten van een berging 
(05/04/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
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(college van burgemeester en wethouders van Velsen 
of 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 spoedeisende gevallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000083   Geelvinckstraat 85 en 87 Velsen-Noord
het vergroten van de 2e verdieping 
van 2 woningen (04/04/2012)

w12.000092   Biezenweg 70 Santpoort-Noord
wijziging gebruik van leegstaande 
kas voor een termijn van één dag 
(05/04/2012)

w12.000104  Willem de Zwijgerlaan 37 
Santpoort-Zuid
het kappen van twee bomen 
(05/04/2012)

w12.000114   Johanna Naberstraat 3 Velserbroek
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

w12.000116   Rijksweg 382 Santpoort-Noord
het vergroten van een dakkapel 
(voorgevel) (04/04/2012

w12.000129  Roos en Beeklaan 37a 
Santpoort-Noord
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

w12.000130  Dr. Kuyperlaan 17 Velsen-Zuid
het kappen van een boom 
(05/04/2012)

Evenementen

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

i12.002770  in het Burgemeester Rijkenspark 
Santpoort Zuid
op 30 april 2012, Koninginnepop, 
verzonden 5 april 2012

i12.001892  op het “kermisterrein” in de Hoofd-
straat Santpoort Noord
op 30 april 2012, Koninginnedag-
viering, verzonden 5 april 2012
























  















 



Vrijmarkt Koninginnedag 2012

Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in de 
Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. 
Gelet op de brandveiligheid en de belangen van 
ondernemers die hun winkels willen openen, heeft 
het college van burgemeester en wethouders voor de 
vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal 
voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn 
vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaar-
den in acht genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen dat alle inwoners en onderne-
mers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 

toegestaan op de volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
•  Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet 

toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor verkeer.

•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 
hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A).

•  Marktplein.
Velserbroek
•  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek.

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 

de volgende voorwaarden

1.  U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 
rekening met omwonenden en winkeliers. 

2.  Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 
winkels, horecazaken en andere bedrijven die een 
duidelijk zichtbare oranje poster hebben opgehangen
met de tekst: “Op Koninginnedag hier geen vrij-

markt, wij gaan open!”.Winkeliers en betrokkenen 
kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij 
de receptiebalie van het Klant Contact Centrum, 
Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. 
Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4.  Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 
altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

5.  In verband met de brandveiligheid mogen geen 
goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/
of op brandkranen worden neergezet.

6.  Eventuele materialen die over de weg worden 
opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 
4,2 meter te worden gespannen.

7.  Commerciële verkoop door detailhandelaren is 
verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen 

door particulieren is toegestaan. 
8.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter 

verkoop worden aangeboden.
9.  Er mag niet worden gebakken en gebraden door 

middel van open vuur.
10.  Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, 

bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 

worden gebruikt.
12.  Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13.  Iedere deelnemer dient na afl oop de overgebleven 

spullen mee te nemen en de ingenomen plaats 
schoon achterlaten.

14.  Alle door de gemeente, politie en/of brandweer 
gegeven aanwijzingen moeten direct worden 
opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden 
worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.




