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Damherten op de vlucht
Velsen - Voor een mooi plaat-
je uren tussen de struiken zit-
ten, is niet alleen werk voor pa-
parazzi. Voor sommige amateur-

fotografen, zoals deze, is het een 
hobby. Deze foto is geschoten in 
Middenduin en een toevalstref-
fer met talent. Deze damherten 

werden opgejaagd door een ver-
boden loslopende hond. Het le-
verde wel een prachtig plaatje 
op. (foto: Rob Nieborg)

Nieuwe voorzitter MKB
Velsen - Veel ondernemers, 
maar ook vertegenwoordi-
gers van de gemeente waar-
onder burgemeester Cam-
maert en wethouder Korf ga-
ven vorige week acte de pré-
sence bij de overdracht van 
de MKB-voorzittershamer 
van Egbert Wilmink aan Roel 
Huisman.

Na de inleidende woorden door 
scheidend voorzitter Wilmink 
kwam eerst Geert Vermeer, voor-
zitter van Bovag Autodealers en 
voorzitter Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel aan het woord. De 
tweede spreker was Marius Ern-
sting, voorzitter van de Vereni-
ging Nederlandse Organisatie 
Vrijwilligerswerk (NOV), die nog 
eens het belang van vrijwilligers-
werk in de samenleving bena-
drukte. Toen was het de beurt 
aan Sophie van Hoytema die, als 
cabaretière, de beide hoofdrol-
spelers onder de namen Eggie 
en Roelie aan de gang kreeg met 
een soort hamertje tik-spel. Ook 
had ze, speciaal voor de schei-
dende voorzitter, een mooi lied-
je gecomponeerd. Na de symbo-

lische overdracht van de voor-
zittershamer was tenslotte het 
woord aan de nieuwe voorzitter, 
Roel Huisman. 
Tot zijn pensioen in 2007 was 
Huisman managing director bij 
DFDS Seaways. Na zijn pensi-
oen is hij op vele fronten ac-
tief, onder andere als bestuurs-
lid van het Zeekadettenkorps 
IJmond, Seaport FM/TV en Rota-
ry Club Velsen, Stichting Fortei-
lend en nu dus ook als voorzitter 

van het MKB Velsen. Als speer-
punten van het MKB-beleid voor 
de komende tijd noemde hij on-
dermeer het veiligheidsconve-
nant, de stroomlijning van de re-
gelgeving, betere herkenbaar-
heid van de winkelcentra, het 
ondernemersloket en natuurlijk 
het  toerisme. Ook het stimule-
ren om te komen tot één IJmond 
gemeente zal op de agenda van 
het MKB komen te staan. (Joop 
Waijenberg)

stoel op iemands hoofd.
De overige verdachten bekogel-
den omstanders met onder an-
dere stoelen en glaswerk. Een 
35-jarige verdachte werd bij zijn 
aanhouding door een politie-
hond gebeten.
De politie heeft alle verdachten 
ingesloten.

Regio - De politie heeft vorige 
week vrijdag na een vechtpartij 
op het Houtplein in Haarlem vier 
mannen aangehouden. De man-
nen, drie Haarlemmers en een 
man uit Santpoort-Noord, wor-
den verdacht van openlijke ge-
weldplegingen. 
Een verdachte sloeg met een 
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Kom naar onze OPEN DAGEN
op 5 of 8 november aanstaande

Meer informatie?

Zie: www.ockhetsplier.nl
lees artikel elders in dit blad.

Werkzoekend of oriënterend?
Kom naar onze 
info-avond 

op 23 april of 17 september
Voor meer informatie: 

zie www.ockhetspalier.nl 
of lees artikel elders in deze krant

Kijk op www.Oesterholt.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Struikmargriet
van 8,95       NU 4,99
hoogte 45-50 cm / potmaat 18 cm





Live@viLLawestend!
Zo. 26 april 15.00 uur

www.villa-westend.nl

Zie onze advertentie elders in deze krant

Sunday Tea &
Sunday Cocktail
Meer info www.duin-kruidberg.nl

of bel 023 512 18 00

Santpoorter opgepakt

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen



pagina 2 16 april 2009

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

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

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
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06-13509314
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Tinka van Leeuwen 
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Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
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Overname/kopiëren van advertenties 
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niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Politie neemt geen risico
IJmuiden - De politie nam vorige week vrijdagavond geen enkel ri-
sico toen er een melding binnenkwam dat er bij een vechtpartij in 
een woning aan de Orionweg schoten waren gelost. Agenten in ko-
gelwerende vesten spoedden zich naar de 12-hoogflat, maar al snel 
werd duidelijk dat er geen schoten waren gelost. Een 32-jarige man 
uit IJmuiden is aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling 
van zijn vriendin. (foto: Ko van Leeuwen)

Gratis naar het circus?
Velserbroek - Circus Bongo zet 
24 april zijn nostalgische tent 
en woonwagens weer neer op 
het Vestingplein en komt met 
de nieuwe productie Happy Bir-
thday. De voorstellingen zijn op 
vrijdag 24 april om 19.00 uur en 
op zaterdag 25 en zondag 26 
april om 14.00 uur. Circus Bongo 
biedt lezers van deze krant 200 
vrijkaarten aan voor de voorstel-
ling van 24 april. Per gezin kun-
nen twee vrijkaarten worden op-
gehaald bij De Jutter en De Hof-
geest aan Zeeweg 189-191 in 
IJmuiden. Dat kan vanaf maan-
dag 20 april tijdens kantooruren.
De nostalgische woonwagens, 
de authentieke theatertent, de 
sfeervolle aankleding en de 
prachtige decoraties zijn reeds 
30 jaar de ingrediënten van het 
Nederlandse Circus Bongo.  Spe-
ciaal voor de nieuwe productie 
‘Happy Birthday’ is een bijzonde-
re selectie gemaakt van circus-
artiesten. Zowel op het gebied 
van dierendressuur als acroba-
tiek viert Circus Bongo met deze 
productie hoogtij. Een artistiek 
team werkte maar liefst een jaar 
lang aan deze nieuwe voorstel-
ling. Het personage Bongo be-
leeft op zijn zoektocht naar het 
clowneske typetje Dropje een 
enerverende voorstelling. Drop-

je zal tijdens de voorstelling niet 
alleen goochelen, ook maakt zij 
haar opwachting met twee grote 
kamelen. Het duo Phoenix jong-
leert in hoog tempo met ballen, 
ringen en kegels. Maria Lagrano-
va is een trapeze-artieste met de 
gratie van een filmster. Sommige 
nummers zijn speciaal gemaakt 
voor deze show. Zo is de Zwit-
serse Jeannine van huis uit jong-
leur, maar dit jaar weet zij deze 
techniek te combineren met het 
ronddraaien van een rohrad. De-
ze jongedame brengt tevens een 
act op het slappe koord. Ook de-
ze balansact weet zij op bijzon-
dere wijze te verpakken.
Handstand en motoracrobaat 
Roberto Lagroni is de Brad Pitt 
van de circuswereld. Wanneer 
hij met zijn ronkende motor de 
circuspiste binnenrijdt, toont hij 
handstandacrobatiek van ho-
ge klasse en laat hij de rock en 
roll tijd herleven. Zijn act is een 
combinatie van kracht, gratie, li-
chaamsbeheersing en uitstra-
ling. Niet voor niets vormt hij het 
slotstuk van de voorstelling.
Kaarten vanaf 10,00 euro zijn op 
voorstellingsdagen tussen 11.00  
en 12.00 uur verkrijgbaar aan de 
kassa. De kassa is tijdens speel-
dagen ook 30 minuten voor aan-
vang geopend.
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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
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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terweg 22a in Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur.
Open dag Sportpark Rooswijk 
in Velsen-Noord (naast ingang 
Corus). Van 11.00 tot 16.00 uur.
Kledingverkoop VAT ‘71 in een 
garage direct achter de HEMA. 
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Open dag Spaarnwoude van 
12.00 tot 17.00 uur. Men kan een 
proefrit op een quad of segway 
bij Action Planet maken, volley-
ballen of speedmintonnen bij Sa-
plaza, paintballen op het paint-
balterrein, golfclinics en fris-
beegofl op de golfbaan en zes-
kamp op de Watergeus.
Tien Mijl van IJmuiden. Start-
schot wordt om 12.00 uur gelost 
bij de Loswal bij de Kleine Sluis.
Lunchconcert Ensemble Voca-
le de Roanne uit Frankrijk in de 
Grote of St. Bavokerk in Haarlem. 
Van 13.15 tot 13.45 uur.
Kees Kool Zaalvoetbaltoer-
nooi in Sporthal IJmuiden-Oost. 
Van 17.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Vrouw Holland met een mix van 
dollepersiflages en gedurfde 
sketches. Aanvang 20.15 uur.
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Para of Normaal’ in buurthuis 
De Veste in Velserbroek. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Mark van de Veerdonk 
met ‘Ranjaneurose’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Boris en support. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. 23.00-04.00 uur 
Retro DeLuxe. Toegang 10,- van-
af 18 jaar. Kleine zaal: Kong, cd-
presentatie. 20.30 uur. Toegang 
10,-. Café: Irrational Library, The 
Legendary Tigerman. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 19 april

Open dag Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld in Drie-
huis. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur.
Open dag bij Aquarium Vereni-
ging Velsen, Jan Lighthart, Ek-
sterlaan 8 in IJmuiden. Van 11.00 
tot 16.00 uur.
Zorgspecialisloop in Haarlem-
Schalkwijk. Aanvang 11.45 uur.
Tweede Velsense Bockbier-
fietstocht. Vanaf 13.00 uur kun-
nen deelnemers starten waar ze 
willen.
Toneelgroep De Veste speelt 
‘Para of Normaal’ in buurthuis 
De Veste in Velserbroek. Aan-
vang 14.30 uur.
Liederenrecital met Ingrid van 
Delft en Peter Schaaf in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
ThaliaCinemaCafé in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Tex-Mex 
met Bokbier. Aanvang 16.30 uur. 
Toegang gratis.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 

www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Trough the Nois European 
Tour 2009, Comeback Kid. 17.30 
uur. Toegang 15,-. Café: Electric 
Hannes zegt het weer. 17.00 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 20 april

Inloopuur hartfalen in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 10.30-11.30 uur. Info: 023-
8908360.
Gesprek- en ontmoetings-
avond bij Ypsilon, GGZ loca-
tie Wilhelminastraat 1 Beverwijk. 
Aanvang 19.45 uur.
Ledenvergadering Historische 
Kring om 20.00 uur in Woon-
zorgcomplex De Hofstede in Vel-
serbroek.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Patronaat & Subbacultcha!. 20.30 
uur. Toegang 12,50.

Dinsdag 21 april
 

Kookbattle Jong MKB IJmond 
in restaurant The Lodge in Snow 
Planet in Velsen-Zuid. Start 
18.00, om 22.00 uur wordt de 
avond afgesloten.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Anatevka’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 22 april

Vletterlieden Voetbaltoernooi 
op de velden van VSV in Velser-
broek. Van 10.30 tot 16.30 uur.
Lentefeest op basisschool de 
Beekvliet van 16.00 tot 19.30 uur 
op beide locaties, de Weid en 
Joke Smitkade in Velserbroek.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Anatevka’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Il Olvido’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: HIT Finale Eigentijdse mu-
ziek. 20.00 uur. Toegang 7,-. Café: 
Wordlounge: Elvis Peeters. 20.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 23 april

Workshop Internetbankieren 
in de bibliotheek Velserbroek. 
Van 13.30 tot 16.00 uur.
Finale schoolvoetbal jongens 
en meisje om 17.30 uur in het Tel-
star stadion.
Informatiebijeenkomst voor 
werkzoekende bij Jeugdzorgin-
stelling OCK het Spalier. Van 
19.30 tot 22.00 uur aan de Mid-
denduinerweg 44 Santpoort-
Noord.
Stadsschouwburg Velsen: Le-
nette van Dongen met ‘Nikè’. 
Show is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Australia’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 23.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Gratis met studentenkaart. 
Café: The Accelerators. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 16 april
 

Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur.
Foto-expositie van het loods-
wezen in het Zee- en Haven-
musuem van Mirajam Terpstra. 
Opening om 16.00 uur. Exposi-
tie is te zien tot en met 27 au-
gustus.
Expositie kunstenaars uit Vel-
sen in De Waag, Spaarne in 
Haarlem. Expositie wordt om 
16.00 uur geopend. Expositie 
is te zien tot en met 3 mei. Ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Brandende Liefde’. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Cloudmachine. 20.30 uur. Toe-
gang 8,-. 23.00-04.00 uur LOS! 
met dj Paullie en Co. Café: The 
Polar Exploration Ship. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 17 april

Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur.
Bingoavond bij De Jonge Stem, 
Zalencentrum Velserduin, Vel-
seruindplein IJmuiden. Zaal 
open vanaf 19.30 uur. Toegang 
1,50 incl. consumptie.
Groot singlesfeest in Het 
Strandhuis in Wijk aan Zee. Van 
20.00 tot 02.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
The Nylons. Aanvang 20.15 uur.
Pianorecital met Hjalmar Berg 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Banish-
ment’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Zijsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Racoon. Uitverkocht. 
23.00-04.00 uur Spektrum XL: 
Aphrodite. Toegang 12,- vanaf 
18 jaar. Kleine zaal: Paulusma. 
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: 
Subbacultcha! 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 18 april

Kennismakingsdag bij SVIJ 
voor nieuwe leden. Om 09.15 
uur begint een Boarding Toer-
nooi.
Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hofgees-

Wat is
er te 
doen

Velserbroek – Danique is de 
eerste baby in Velsen, die in 2009 
geboren werd.
Suzanne had een prima zwan-
gerschap, de baby werd om-
streeks 9 januari verwacht.
Op oudejaarsdag had ze last van 
krampen, die ze negeerde. Ze 
deed aan het einde van de mid-
dag boodschappen. Ze wilde nog 
wat lekkere hapjes maken, Mar-
cus en zij zouden oud en nieuw 
samen met de buren vieren. 
Rond 19.00 uur kon Suzanne de 
krampen niet meer negeren en 
door de regelmaat begon het 
te dagen: het konden wel eens 
weeën zijn. Marcus belde met de 
verloskundige, die zei dat ze er 
rustig 24 uur voor uit mochten 
trekken bij de eerste baby. Su-
zanne is nog wel de hapjes naar 
de buren gaan brengen, met de 

Aangenaam

Geboren: Danique Aylin de 
Groot
Dochter van: Suzanne Hofstra 
en Marcus de Groot
Geboren op: 1 januari 2009 om 
2.17 uur
Geboortegewicht: 3790 gram

mededeling dat ze niet kon ko-
men, omdat ze weeën had.
Om 23.00 uur kreeg Suzanne 
rugweeёn die erg pijnlijk waren. 
Weer belde Marcus de verlos-
kundige, die beloofde te komen. 
Ze constateerde ruim zes centi-
meter ontsluiting en stuurde Su-
zanne en Marcus door naar het 
ziekenhuis. Precies om 24.00 uur 
arriveerden ze in Beverwijk, het 
vuurwerk barstte net los. Onder 
luid geknal gingen ze het Ro-
de Kruis Ziekenhuis binnen. Su-
zanne kwam in een ware weeën-
storm terecht, er viel niet tegen-
op te puffen. Op een gegeven 
moment daalde de hartslag van 
de baby en moest het vlug ge-
beuren. Er kwamen drie artsen 
binnen en de verloskundige had 
amper de tijd om haar schort 
voor te doen. In drie persweeën 
was Danique er, gezond en wel. 
Suzanne had tijdens de bevalling 
veel bloed verloren en ging aan 
het infuus. Later die dag mocht 
ze kiezen: in het ziekenhuis bij-
komen of naar huis. Ze ging naar 
huis. 
Er was nog geen kraamhulp 
en Danique huilde veel. Geluk-
kig was de volgende dag de 
kraamhulp er, ook had Marcus 
een week vrij genomen. Daar-
na nam de moeder van Suzan-
ne een week vrij om bij te sprin-
gen. Het heeft ruim een maand 
geduurd, voordat Suzanne weer 
de oude was.
Danique had door de abrupte 
start wat moeite om haar ritme te 
vinden. Ze maakte van de nacht 
een dag en omgekeerd. 
Ook raakte ze van slag als ze te 
veel prikkels binnenkreeg. Ge-
lukkig gaat dat nu veel beter. 
Het is een vrolijke meid die veel 
lacht, heel alert is en erg snel is 
met alles. (Carla Zwart) 

IJmuiden - zondag 19 april 
houdt de Aquarium Vereniging 
Velsen haar jaarlijkse open dag 
van 11.00 tot 16.00 uur in het-
clublokaal in het gebouw Jan 
Ligthart aan de Eksterlaan 8 in 
IJmuiden. Aquarium liefhebbers 
en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom Er is mogelijk-
heid om van gedachte te wisse-

len met enkele ervaren leden van 
onze vereniging. Voor de begin-
nende aquarium liefhebber is er 
een handig boekje met daarin 
nuttige tips en aanwijzingen hoe 
te beginnen met een aquarium. 
Men kan het water gratis van de 
aquarium laten testen en eventu-
eel advies krijgen hoe de water-
kwaliteit  te verbeteren.

Aquarium Vereniging 
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In- en opstapdag bij 
rijschool Jaap Schulz
Haarlem-Noord - Zaterdag 9 
mei aanstaande is er vanaf 9.00 
uur een In- en Opstapdag bij Au-
to en Motorrijschool Jaap Schulz 
aan de Floresstraat. Deze dag is 
geheel gratis en u kunt kennis-
maken met de auto- en de mo-
torrijbewijs mogelijkheden.
Deze dag is voor iedereen toe-
gankelijk Voor de kandidaten 
van het motorrijbewijs is er kle-
ding, helmen en handschoenen 
aanwezig.
Uw verslaggever heeft vorige 
week al een proefrit gemaakt 
op de nieuwe motorscooter die 
men tegenwoordig erbij heeft. 
Een fantastische ervaring en al-
les automatisch. Er zit zelfs ABS 
op zo’n motorscooter.  Na een 
proefles wilt u er echt voor gaan 
om het rijbewijs te gaan halen 
want op een motorscooter zit u 
heerlijk en relaxed te sturen in 
het verkeer en over de snelheid 
hoeft u zich geen zorgen te ma-
ken want ook zo’n motor rijdt al 

gauw 160 op de snelweg.
Kom dus langs op zaterdag 9 mei 
om kennis te maken met de au-
to’s en/of motoren van Auto- en 
motorrijschool Jaap Schulz.  Het 
is de enige rijschool in Haarlem 
met een motorscooter met auto-
maat.
Op deze dag staan de koffie en 
de instructeurs voor u klaar. Stap 
eens op de motor of op de mo-
torscooter, of in de auto of mo-
torsimulator. Voor de motor is 
een geldig rijbewijs B verplicht. 
Er zijn ook motoren met dubbe-
le bediening aanwezig. Daarna is 
er de gelegenheid om uw theo-
retische kennis te testen.
Deze dag wordt georganiseerd 
in samenwerking met Jan Vis-
ser, Honda dealer uit de Hoofd-
straat te Santpoort en de Fun Bi-
kershop voor alle toebehoren, 
Zijlweg 61 te Haarlem.
Aanmelden en/of info kan via in-
fo@jaapschulz.nl of telefonisch 
op 023-5251557. 

John Doe’s Revenge 
wint Rob Acda Award
Haarlem – Vrijdagavond heeft 
in een bomvolle grote zaal in 
het Patronaat John Doe’s Re-
venge met bandleden uit Haar-
lem en Velsen de eerste plaats in 
de finale gehaald. De toekenning 
van de eerste prijs kwam als een 
verrassing voor de band, die het 
bij de publieksstemmen minder 
goed deed. Maar met het bre-
de aanbod van de vijf bands was 
het ook moeilijk onderling verge-
lijken.
Ram won de publieksprijs over-
tuigend met meer dan 180 stem-
men, gevolgd door de metalband 
Pound met meer dan 130 stem-
men. De jury trok echter haar ei-

gen plan en riep John Doe’s Re-
venge uit tot eerste, vanwege het 
eigen geluid, omdat alle vier de 
bandleden goed zijn en goed 
naar elkaar luisteren en vanwe-
ge de weergaloze gitaarsolo van 
Tristan en de sterke zang van 
Suus. 
Voor deze band zijn er tal van 
prijzen, waaronder het openen 
van Bevrijdingspop op 5 mei, 
studiotijd en een fotoshoot door 
de winnaar van de Rob Acda Fo-
to Award, Loek Buter. Voor pu-
bliekslieveling Ram was de prijs 
een optreden op het Artquake 
Festival en 50 bandshirts. (Karin 
Dekkers)

Postzegel-
veiling
IJmuiden - Maandag 20 april 
wordt er op de clubavond van 
de Postzegelvereniging IJmui-
den een veiling gehouden waar-
bij circa 100 kavels onder de ha-
mer komen. Vanaf 19.00 uur kan 
men de kavels beijken die om 
circa 20.30 uur worden geveild. 
De veiling wordt gehouden in 
de zaal van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 46, IJmuiden-Oost. 
Iedereen is van harte welkom, en 
de koffie staat klaar. Voor het 
ontvangen van een veilinglijst 
kan men een mail sturen naar 
Heiny den Duijn, h.c.denduijn@
orange.nl. 

Klaverjasclub
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
waren er weer negen tafels be-
zet. De hoofdprijs, een bood-
schappenmand, ging naar me-
vrouw C. van Marsbergen. De 
uitslag van het klaverjassen was 
als volgt: De eerste prijs, een 
rollade, ging met 5555 punten 
naar de heer P. Roos. De twee-
de prijs, een pak steaks, was met 
5400 punten voor mevrouw J. 
Kossen. De derde prijs, een fles 
white choco, ging met 5233 pun-
ten naar de heer J. Rutten. De 
marsenprijs ging met vier mar-
sen naar mevrouw C. van Mars-
bergen. Iedereen is deze vrij-
dag om 20.00 uur weer welkom 
in de kantine van IJVV Storm-
vogels. De hoofdprijs in de lote-
rij is dan een weegschaal en een 
paardenworst. Meer informatie 
bij Henk Retz via 06 34040940 of 
via hj.retz@quicknet.nl

Videofilmers 
Velsen
IJmuiden - Donderdagavond 
16 april geeft Peter van Eerden 
uit Heemskerk een geluidsavond 
over het verbeteren van het ge-
luid bij videofilms. De avond 
wordt gehouden in gebouw De 
Abeel aan de Abelenstraat 1 in 
IJmuiden-Oost. De avond begint 
om 20.00 uur. Nadere inlichtin-
gen bij Gerard Swets, telefoon 
06-52077508.

Big Band Velsen
Driehuis - Zondag 19 april kan 
men in het Soli-centrum, nabij 
station Driehuis, om 12.00 uur 
luisteren naar de Big Band Vel-
sen van het Kunsten Centrum 
en het Opleidingsorkest van So-
li. In het Opleidingsorkest spelen 
een aantal leerlingen al één of 
meerdere jaren mee na het be-
halen van het A-Diploma. Doel 
van het orkest is vooral het sa-
men muziek maken en ook het 
luisteren naar elkaar. Dan kan na 
verloop van tijd de overstap naar 
een ander onderdeel van de ver-
eniging worden gemaakt. Het or-
kest staat onder leiding van de 
zeer enthousiaste dirigent Mi-
chiel Drijver. Repetities zijn op 
donderdagavond van 18.45 tot 
20.15 uur. Kijk op www.soli.nl.

Rhythm & Juice zingt 
‘Hit me!’in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Abba, 
James Brown, Michael Jackson, 
Dolly Parton, Lionel Richie, Ste-
vie Wonder, Queen, Acda en De 
Munnik, het komt allemaal voor-
bij, zaterdagavond 25 april in de 
Dorpskerk in Santpoort-Noord, 
in het programma ‘Hit me!’ van 
de vocal group Rhythm & Juice. 
Rhythm & Juice is een vocal 
group van vier vrouwen en vier 
mannen, die met elkaar een pas-
sie voor zang delen. Zij zingen 
graag juicy, jazzy akkoorden en 
gebruiken vocale percussie, een 
techniek om met de menselijke 
stem ritme-instrumenten na te 
bootsen. 
Veel van de arrangementen van 
Rhythm & Juice schrijven ze zelf, 
toegeschreven naar de kwalitei-
ten van elke zanger(es). Het op-
treden wordt kleurrijk omlijst met 

een schitterende schilderijexpo-
sitie van de Haarlemse kunste-
naar Peter Stufkens. De exposi-
tie is getiteld: ‘I am the face’ en 
toont dertien abstracte werken. 
De schilderijen kunnen tijdens 
de pauze van nabij worden beke-
ken, als ook vooraf en na afloop 
van het optreden van Rhythm & 
Juice. Het belooft een bijzondere 
avond te worden in een bijzon-
dere ambiance.
Het optreden begint om 20.00 
uur, zaal is om 19.15 uur ge-
opend. Kaarten à 10 euro zijn 
te verkrijgen aan de kassa en 
kunnen in de week voorafgaan-
de aan het optreden worden ge-
kocht bij boekhandel Bredero, 
Hoofdstraat 234 in Santpoort.
Reserveren kan via info@cul-
tuurindedorpskerk.nl of telefo-
nisch: 023-5381515.

Ledenvergadering 
Historische Kring
Velsen - De Historische Kring 
Velsen (HKV) houdt op maan-
dag 20 april zijn halfjaarlijkse le-
denvergadering in Woonzorg-
complex De Hofstede in Velser-
broek. De vergadering begint om 
20.00 uur en is tevens toegan-
kelijk voor belangstellenden die 
overwegen lid te worden.
De vergadering begint met een 
lezing door de heer Hans Nau-
ta, lid van de Studiegroep Lucht-
oorlog Nederland 1940-1945. 
De heer Nauta geeft regelma-
tig lezingen over het onderwerp 
‘Luchtoorlog’ en dan vaak toe-
gespitst op één thema. Voor Vel-
sen/IJmuiden heeft hij een com-
pleet verhaal over de aanvallen 
op de Schnellbootbunkers. Ook 
van de aanvallen op de Hoog-
ovens heeft hij voldoende ma-
teriaal om dit toe te lichten. De 
heer Nauta heeft onderzoek ver-
richt in Engelse archieven met 

name die van de RAF, alwaar 
verslagen en foto’s van de uitge-
voerde bombardementen wor-
den bewaard. Tevens heeft hij 
gesprekken gevoerd met voor-
malige militairen die de aanval-
len hebben uitgevoerd. 
In de pauze zijn voorgaande 
jaargangen Velisena te koop te-
gen gereduceerd tarief.
Na de pauze volgt een kort huis-
houdelijk deel, met onder andere 
verslagen van diverse HKV werk-
groepen, financieel overzicht 
2008, en bestuursverkiezing. 
Hierbij wordt afscheid genomen 
van voorzitter de heer Mike Uijl 
en bestuurslid mevrouw An Ver-
beek. Kandidaat voor een be-
stuursfunctie is de heer Alex 
Spekking uit Velserbroek.
Voor nadere informatie: www.
historischekringvelsen.nl, 0255-
511709 of graafsma@quicknet.
nl.
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Open Dag Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld houdt op 
zondag 19 april een open dag 
met als thema ‘Vergeet mij niet’. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur kan 
het publiek kennis maken met 
de werkwijze en dienstverlening 
van Westerveld. Er zijn diver-
se rondleidingen waarbij de be-
zoeker ook een kijkje áchter de 
schermen kan nemen. Ook de 
monumentale Villa Westerveld, 
die na een grondige renovatie 
beschikt over twee rouwkamers, 
is uiteraard geopend.  
Tijdens de open dag zijn vrijwel 
alle ruimtes toegankelijk en wor-
den er rondleidingen gegeven. 
Zo kunnen bezoekers een kijkje 
nemen in de karakteristieke au-
la’s, de verschillende condolean-
ceruimtes, de crematieruimte en 
de toonkamer waar talloze urnen 
en assieraden te bekijken zijn. 
Verder kan een bezoek worden 
gebracht aan de nieuwe rouw-
kamers in de gerenoveerde Villa 
Westerveld, die na de open dag 
in gebruik worden genomen. 
Voor de kinderen is er een speci-

aal programma, zodat zij op een 
speelse manier meer informatie 
krijgen over de dood en begra-
ven en cremeren. 
,,Een zeer uitgebreide dienstver-
lening en uitstekende kwaliteit 
staan bij ons in een heel hoog 
vaandel”, zo stelt Leo van Eijk, di-
recteur van Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld.
,,Daarnaast vinden wij het be-
langrijk dat iedereen vrij moet 
kunnen kiezen hoe zijn of haar 
afscheid eruit moet zien. Daar-
om besteden wij veel aandacht 
aan voorlichting en vandaar ook 
deze open dag. We willen ver-
der graag onze compleet gere-
noveerde Villa Westerveld aan 
het publiek tonen. Deze villa - 
de oudste van de gemeente Vel-
sen - beschikt over twee huise-
lijke rouwkamers, die voor nabe-
staanden 24 uur per dag toegan-
kelijk zijn. 
Zo kan men op een intieme en 
geheel eigen manier de laatste 
dagen doorbrengen en afscheid 
nemen.” Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl

Moederdag bij 
Foto Schutte
Santpoort-Noord – Voor va-
ders en kinderen die nog niet 
weten wat ze moeder met Moe-
derdagcadeau zullen doen, heeft 
Foto Schutte een speciale actie. 
Een prachtige foto van de kin-
deren, welke moeder is daar nu 
niet blij mee? Er worden ver-
schillende opnames gemaakt 
en de mooiste wordt uitgezocht. 
Er zijn geen opnamekosten aan 
verbonden en er hoeft geen af-
spraak gemaakt te worden. De-
ze actie is alleen geldig op vrij-
dag 17, zaterdag 18 en woensdag 
22 april, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Aris Schutte maakt als beroeps-
fotograaf de mooiste portretfo-
to’s, met oog voor detail. Vaders, 
loop even binnen en laat uw 
kind(eren) vereeuwigen als mooi 
Moederdagcadeau. De speciale 
prijs voor deze Moederdagactie 
bij Foto Schutte: één foto van 13 
x 18 voor 10 euro, drie foto’s van 
dit formaat voor 25 euro. De foto 
kan ook op groter formaat (30 x 
30 of 30 x 40) afgedrukt worden 
op canvas, dat heeft een prach-
tig effect en zal een mooi cadeau 
voor moeder zijn. De prijs hier-
voor is 59,50 euro. Foto Schutte 
bevindt zich aan de Hoofdstraat 
168 en is telefonisch bereikbaar 
via 023 5378361. Zie ook www.
fotoschutte.nl.

Een dagje actief
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Recreatiegebied 
Spaarnwoude ligt in een prach-
tige natuurrijke omgeving met 
weidse polders en bossen. Men 
kan er heerlijk fietsen, wande-
len, zwemmen, maar ook klim-
men, golfen, paintballen en vlot-
ten bouwen.
Om de bezoekers nog beter ken-
nis te laten maken met het ge-
bied en alle activiteiten orga-
niseert het Recreatieschap 
Spaarnwoude samen met de on-
dernemers in het recreatiege-
bied een Open Dag. Deze Open 
Dag vindt plaats op zaterdag 18 
april van 12.00 tot 17.00 uur. 
Wie zin heeft in een dagje ac-
tie komt helemaal aan zijn trek-
ken. U kunt een proefrit maken 
op een quad of segway bij Ac-
tion Planet, kanoen, volleyballen 

of speedmintonnen bij Saplaza. 
Paintballen op het paintballter-
rein. Golfclinics en frisbeegolf op 
de golfbaan. Zeskamp op locatie 
de Watergeus.
De ideale plek om deze dag te 
starten is de openbare golfbaan. 
Daar staat een informatiestand 
van het recreatieschap om ie-
dereen wegwijs te maken.
De openbare golfbaan Spaarn-
woude ligt midden in het recre-
atiegebied, aan het Hoge Land 2 
in Velsen-Zuid.
De ondernemers steunen tijdens 
deze dag de Hartekamp Groep. 
De Hartekamp Groep biedt zorg 
en ondersteuning aan mensen 
met een (verstandelijke) beper-
king. Meer informatie over de 
open dag zie www.spaarnwou-
de.nl. 

Jeugdzorginstelling OCK het Spalier

Informatiebijeenkomst 
voor werkzoekenden
Santpoort-Noord - Wie op 
zoek is naar een leuke afwisse-
lende baan in de jeugdzorg of 
zich aan het oriënteren is op een 
loopbaan, kan naar de informa-
tieavond komen in Santpoort-
Noord op donderdag 23 april of 
17 september aanstaande.
Jeugdzorginstelling OCK het 
Spalier heeft namelijk regelma-
tig vacatures voor enthousiaste 
mensen die een kind of jongere 
met problemen (en hun opvoe-
ders) graag perspectief bieden. 
Mike de Sanders, pedagogisch 
medewerker: ,,Het werk is niet 
altijd makkelijk, maar er zijn 
grote uitdagingen, veel kansen 
en het geeft veel voldoening. Ik 
heb jaren geleden bewust geko-
zen voor dit werk. In de jeugd-
zorg help je anderen en ontwik-
kel je je zelf tot een echte pro-
fessional. 
Als hulpverlener heb je de ver-
antwoordelijkheid over een aan-
tal kinderen tegelijk. Je kunt 
goed zelfstandig werken, maar 
ook met collega’s en andere par-
tijen.” 
Personeelsadviseur Susanne 

van Keulen: ,,Voor werken in de 
jeugdzorg heb je vaak een oplei-
ding sociaal pedagogische hulp-
verlening nodig, maar er zijn 
mogelijkheden als je van an-
der werk wilt overstappen. In de 
jeugdzorg zijn diverse functies 
en doorgroeien is goed mogelijk. 
Daarnaast zijn veel arbeidsplaat-
sen flexibel. Je kunt goed part-
time werken; ideaal als je werk 
en privé wilt combineren.”
Ambulant hulpverlener Crista 
den Braber voegt hieraan toe: 
,,De jeugdzorg staat hoog op 
de agenda van de overheid. De 
branche groeit en er is veel ver-
andering en dynamiek.”
Tijdens de informatiebijeenkom-
sten kunnen belangstellenden er 
achter komen of een uitdagende 
baan in de jeugdzorg iets is. Ie-
dereen is van harte welkom van 
19.30 tot 22.00 uur aan de Mid-
denduinerweg 44 in Santpoort-
Noord. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.
Kijk ook eens op www.ock-
hetspalier.nl of neem contact op 
voor meer informatie via telefoon 
023-5202500.

Bioscoop in je broekzak
Haarlem - Een nieuwe gadget: 
de Pico Projector die u altijd bij 
u heeft.
Het Amerikaanse Texas Instru-
ments heeft een super kleine 
beamer op de markt gebracht 
die u gerust in uw broekzak kunt 
meenemen. Met een projectie 
van 854 x 480 pixels kunt u pre-
sentaties tot en met uw mooiste 
DVD’s projecteren op de muur 
of waarop dan ook. De kwaliteit 
blijft behouden tot zeker 60 inch 

projectie en de lichtopbrengst 
is verbluffend. Een hebbedinge-
tje maar ook een echt werktuig 
want als u eens ergens een pre-
sentatie moet geven dan is dit 
het apparaat dat u niet mag mis-
sen. Heel goed te gebruiken in 
combinatie met uw gsm smart-
phone, uw I-Pod of andere goe-
de mp3 player. De prijs ligt onder 
de 500 euro en is nu te koop bij 
Elres AV Centre, Keizerstraat 9 in 
Haarlem.

‘Zoekersland 
zet markt
op zijn kop’
Regio - Vanwege de economi-
sche crisis zijn veel woningzoe-
kenden bang geworden om een 
andere woning te kopen voor-
dat hun huidige woning is ver-
kocht. Steeds meer mensen kie-
zen er voor om eerst hun woning 
in de verkoop te zetten. Hierdoor 
dreigt de woningmarkt vast te 
lopen. Maar hoe zit dat eigen-
lijk met het zoekersaanbod? De-
ze groep is niet of nauwelijks  in-
zichtelijk voor huizenverkopers, 
maar het is nog steeds een gro-
te groep, ondanks de ‘crisistijd’. 
Zoekersland.nl biedt uitkomst. 
Via de gebruiksvriendelijke web-
site kunnen woningzoekers zich 
gratis en vrijblijvend registre-
ren. Ze kunnen hun woonwen-
sen kenbaar maken door aan 
te geven in welke plaats(en) ze 
graag willen wonen, wat voor ty-
pe woning ze zoeken en eventu-
eel kenmerken aangeven waar 
de nieuwe woning aan moet vol-
doen. Woningaanbieders kunnen 
op Zoekersland de kenmerken 
van hun woning invoeren, zoals 
woonplaats, prijscategorie, type 
woning plus eventueel overige 
kenmerken en met één druk op 
de knop krijgen ze direct te zien 
of er zoekers zijn voor hun wo-
ning. Zoekersland is nuttig voor 
verkopers om vast te stellen of er 
vraag is naar hun woning en ze 
kunnen eventueel al contact leg-
gen met potentiële kopers.
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

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

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 17 april: 
groentesoep, andijviestamp-
pot met spekjes, vanille/choco-
ladevla toe. Woensdag 22 april: 
champignonsoep, sperziebonen 
met rollade, gemengd fruit met 
slagroom als dessert. Vrijdag 24 
april is er geen open tafel in ver-
band met het openingsfeest van 
de nieuw tuin. 
Altijd een kopje koffie/thee. Kos-
ten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van te-
voren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 4e woensdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.00 uur 
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Voorlichting Bijzondere Bij-
stand. Elke 4e woensdag van de 
maand tussen 13.30 en 15.00 uur 
in de hobbyruimte. 
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. Kaartjes zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan het buf-
fet tussen 09.00 en 17.00 uur. in 
het weekend van 13.30 tot 16.30 
uur. 
Een gezonde mix van fietsen, 
wandelen en klootschieten. El-
ke woensdag van 15.00 tot 17.00 
uur. Start 15 april, bij voldoende 
deelname. Kosten voor 19 trai-
ningen 47,50 incl. kopje koffie 
vooraf. In twee termijnen betalen 
is mogelijk.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 

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

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel vrijdag 24 april: to-
matensoep, gehaktbal, bloem-
kool, aardappelen, vla met slag-
room en een kopje koffie toe. 
Opgeven maandag tussen 11.00 
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 5,-. 
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Sing-in oud Hollandse liedjes 
door leerlingen van PCB ‘Het 
Anker op dinsdag 21 april. Aan-
vang 10.00 uur. Toegang gratis.
Koersbal op maandag zoekt 
nog enthousiaste deelnemers 
op maandagmiddag vanaf 10.00 
uur. 
Cursus Indisch koken wordt in 
mei/juni herhaald wegens groot 
succes. Cursus wordt gegeven 
op donderdag vanaf circa 13.30 
uur. Kosten eenmalig 10,-, en per 
les circa 5,- aan ingrediënten.
Cinema: Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Expositie aquarellen van me-
vrouw Rina van Rixel. Elke werk-
dag van 09.00 tot 16.00 uur en op 
zondag van 11.30 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis. 
Vrijwilligers gezocht: kok voor 
de open tafel en een tweetal voor 
de felicitatiedienst.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Grace Darling, zon-
dag 19 april om 14.30 uur.
Menu van de dag Jachtscho-
tel. Donderdag 23 april. Aanvang 
12.30 uur. 
Dag naar de Tropische Rozen-
tuin in Burgerveen. Maandag 
27 april. Van 10.00 tot 15.30 uur. 
Kosten 25,- (lunch en vervoer). 
Menu van de dag, woensdag 
29 april. Aanvang 12.30 uur.
Koninginnedag met optreden 
Guus van der Berghe. Donder-
dag 30 april. Aanvang 14.30 uur.

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

foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Belastingformulier. Wonen-
Plus helpt u graag. Vrijwilligers 
komen ouderen aan huis helpen 
om het belastingformulier in te 
vullen. Kosten 15,- per formulier, 
inclusief reiskosten.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
ZoMiPo zondag 19 april om 
14.00 uur. Optreden Blokker-
der Dansgroep. Toegang 3 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en zondag aan 
de zaal.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
5-Daagse reis (volpension) naar 
Hotel Holland Inn in Wemeldin-
gen van 3 augustus tot en met 7 
augustus. Kosten 360 euro excl. 
verzekeringen.

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

Ouderennieuws

‘Five Guys Named Moe’ 
één groot swingend feest
Velsen - Zes musicalsterren, 
onder andere Ivo Chundro (be-
kend van ‘Aida’ en ‘Honk! de mu-
sical’) en Perry Dossett (Purper 
en de toneelversie van de ko-
medie ‘Zeg ‘ns AAA’) maken 
van ‘Five Guys Named Moe’, de 
van oorsprong Engelse hitshow 
één groot swingend knalfeest. 
Op vrijdag 24 april (20.15 uur) is 
deze komische show vol humor, 
waanzinnige dansen en swin-
gende muziek van Louis Jordan 
(de pionier van de Amerikaan-
se Jazz en Blues) in de Stads-
schouwburg Velsen te zien.Vro-
lijke liedjes in een herkenbaar 
verhaal dat is in het kort ‘Five 

Guys Named Moe’. Nog voordat 
‘Mama Mia’ een wereldhit werd, 
maakten een groep theaterma-
kers voor een klein theater in het 
Londense East End een musical 
gebaseerd op muziek die zij ken-
den uit hun jeugd. 
‘Five Guys’ werd een geweldig 
succes en was jarenlang onafge-
broken te zien op zowel Broad-
way als West End. En werd in 
Londen uitgeroepen tot ‘the best 
party in town’. 
Prijs: 36,25 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. CJP 2 eu-
ro korting.Informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Zwitserse pianist
en Spaanse sferen 
Santpoort-Noord - De in Zwit-
serland wonende en werken-
de pianist Hjalmar Berg komt 
eens per jaar naar Nederland 
om concerten te geven. Op vrij-
dag 17 april om 20.15 uur is hij te 
gast in ’t Mosterdzaadje en heeft 
zich een jaar lang grondig kun-
nen voorbereiden op een prach-
tig programma met werken van 
Beethoven, Prokofiev, Grieg en 
Schumann.
Zondag 19 april om 15.00 uur 
wordt het publiek op muziek-

reis meegenomen naar het zui-
den van Europa. De bariton Pe-
ter Schaaf en de pianiste In-
grid van Delft hebben een pro-
gramma samengesteld met mu-
ziek van Satie, Poulenc, Mom-
pou, Ravel, Fauré, Lorca, de Fal-
la, Rodrigo en Granados. ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

CDA Velsen
Velserbroek - De wijk delen met 
elkaar. Hoe stellen wij dat voor 
en wat zijn de randvoorwaar-
den die jongeren, gezinnen en 
ouderen stellen aan hun woon-
omgeving. Kortom, hoe gaan wij 
met elkaar om. CDA Velsen no-
digt CDA-leden, kiezers en be-
langstellenden uit voor een ‘drie 
generatie debat’ op maandag 20 
april om 20.00 uur in het Kerke-
lijk Centrum Het Kruispunt, Zon-
bastion 3 in Velserbroek.

Jan’s Choice 
IJmuiden - Zondagmiddag 19 
april speelt Jan’s choice op het 
stage café van het Witte Thea-
ter aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. De band bestaat uit 
gerenommeerde musici en heeft  
maar één doel voor ogen, het 
publiek vermaken met hun vrolij-
ke en swingende tex-mex sound. 
Het concert begint om 17.30 uur. 
Toegang gratis.
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Leuke moederdagactie
bij Foto Michel
IJmuiden - Zaterdag 2 mei zal 
er weer lustig op los geschoten 
worden in de speciale studiotent 
van Foto Michel, naast de kiosk 
aan de Lange Nieuwstraat 493A.
Verras moeder (of oma) met een 
leuke plaat van de kinderen of 
jezelf voor de speciale crisisprijs 
van slechts 27,50 euro.
Hiervoor krijgt men een afdruk 
van 20 x 30 cm in passe partout 

en een lijst van 30 x 40 cm. Daar 
kan geen bonus tegenop.
De wereldberoemde fotograaf 
Mark Sassen heeft wederom tijd 
vrij weten te maken en komt per 
helicopter rechtstreeks van de 
Fashionweek in Tokyo om na af-
loop direct door te vliegen naar 
Milaan. Kortom: grijp deze kans 
en kom langs op 2 mei, de kof-
fie staat koud.

Afdelingsvergadering Bedrijven:
Crisis biedt ook kansen
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseerde op 
dinsdag 7 april jl. namens de le-
denraad de afdelingsvergade-
ring Bedrijven. De bijeenkomst 
werd gehouden in het Holiday 
Inn IJmuiden. Harry Scheeper, 
voorzitter van de Raad van Com-
missarissen was voorzitter van 
de vergadering. Op de bijeen-
komst waren 67 aanwezigen. 
De vergadering kende een aantal 
agendapunten. Allereerst werd 
afscheid genomen van twee le-
den van de ledenraad, de heer 
A.G. (Michel) Moeijes en de heer 
J. (Hans) de Bie. Ze werden be-
dankt voor hun inzet. Vervolgens 
vond de verkiezing van twee 
nieuwe leden en de herkiezing 
van drie ledenraadsleden plaats. 
De nieuwe leden zijn de heer 
G. (Gerard) Blok en de heer A. 
(Bert) Zijl. Mevrouw P.J.M. (Nel) 
Willenbroek-Nijssen, J.M.A. (Jos) 
Mossinkoff en de heer L. (Leon) 
Ravestein zijn herkozen. Ze wer-
den allen op een feestelijke wijze 
in het zonnetje gezet. 
Na het officiële gedeelte gaf de 
heer C.A.M. (Kees) de Jong, di-
recteur Bedrijven van Rabobank 
Velsen en Omstreken een terug-
blik op de afdeling Bedrijven. Te-
vens introduceerde hij de Star-
tersprijs. Deze prijs bestaat uit 
het verstrekken van een rente-
loos startkapitaal van 
€ 15.000,- aan die beginnende 
ondernemer, die lid is van Ra-
bobank Velsen en Omstreken en 

het beste ondernemersplan in-
dient. 
Na een korte pauze hield de heer 
J. (Jeroen) van IJzerloo van het 
Kennis en Economisch Onder-
zoek van Rabobank Nederland 
een boeiende lezing over de Ne-
derlandse economie en de crisis. 
Hij benadrukte dat de crisis ook 
kansen biedt voor bedrijven. En 
als klap op de vuurpijl voerden 
de leden, onder leiding van de 
heer G. (Gertjan) Huijbens, be-
kend van de lokale media, een 
vurige discussie aan de hand 
van een aantal stellingen over 
de crisis. 
De leden toonden zich na af-
loop enthousiast. De interessan-
te presentaties en de onderlinge 
discussie vormden voor hen een 
goede combinatie. Op 20 april 
a.s. vindt de afdelingsvergade-
ring voor particulieren én ver-
enigingen en stichtingen plaats 
in de Zoete Inval in Haarlem-
merliede. Tijdens deze vergade-
ring geeft gastspreker en avon-
turier Edmond Öffner een pre-
sentatie over het overwinnen van 
moeilijkheden. Hij maakt daar-
bij gebruik van zijn ervaringen 
als avonturier. Franca van Win-
kel, directievoorzitter van Rabo-
bank Velsen en Omstreken, kijkt 
uit naar een hoge opkomst en 
nodigt daartoe particuliere le-
den en verenigingen en stichtin-
gen die lid zijn uit om zich aan 
te melden via www.rabobank.nl/
velsen. 

Controle aarding voor 
PWN niet verplicht!
Wij kregen een brief van het 
PWN gericht aan eigenaren van 
woningen waarvan zij vermoe-
den dat de waterleiding wordt 
gebruikt om de elektrische in-
stallatie te aarden.
Zij verzoeken ons een controle 
te laten uitvoeren bij een Uneto-
VNI aangesloten bedrijf. Om ons 
‘op weg te helpen’ hebben zij al-
vast het bedrijf Aquaserva ge-
noemd. 
Op de tweede pagina staat de 
dreiging dat zij bij een storing de 
woning of bedrijfspand pas weer 
op de waterleiding aansluiten, 
nadat PWN een kopie van de 
verklaring heeft ontvangen.
PWN is duidelijk verkeerd geïn-
formeerd. Bij huizen zoals de on-
ze, loopt de aarding via de fun-
dering. In ons geval zou control-
le niet nodig zijn.
Installaties dienen minimaal aan 
de NEN1010 voldoen die tijdens 
de bouw van de installatie geldig 
was, tenzij de installatie gewij-
zigd wordt. Volgens de wet dient 
de veroorzaker op te komen voor 
de kosten, tenzij er iets anders 
overeen gekomen wordt. 
Aangezien PWN de leidingen 
vervangt door kunststoffen is het 
nutsbedrijf de veroorzaker. Ner-
gens in de brief is terug te vin-
den waarin overeengekomen is 
dat de consument voor de kos-
ten moet opdraaien.
Vele mensen zullen niet weten 
hoe het met de aarding gesteld 

staat en zullen een controle la-
ten uitvoeren.
Informatie van Aquaserva le-
vert op dat een controle mini-
maal 75 euro kost; dat is alleen 
voorrijden en controle. Waar-
om wordt Aquaserva zo naar vo-
ren geschoven? PWN had voor-
heen mensen bij Aquaserva ge-
detacheerd. Is dat nu ook het ge-
val voor uitvoering van de con-
troles? Is hier sprake van belan-
genverstrengeling? In reactie op 
onze klacht richting PWN over 
de ‘verplichting’ een verklaring 
te overleggen staat onder ande-
re: Er zijn geen consequenties 
voor klanten die geen keurings-
rapport overleggen. Het enige 
eventuele risico dat klanten kun-
nen lopen is dat op het moment 
dat er wel werkzaamheden aan 
de waterleiding verricht moeten 
worden en de aarding niet cor-
rect is, wij de werkzaamheden 
niet kunnen uitvoeren.’
Hiermee nuanceert PWN zijn 
dreiging aan de klant naar ons 
toe, maar de niet wetende mens 
waarbij de aarding wel in orde is 
wordt bewust op kosten gejaagd. 
Ofwel mensen: Als u er zeker van 
bent dat de aarding van de elek-
trische installatie NIET via de 
waterleiding loopt hoeft u hele-
maal geen controle te laten uit-
voeren!

Naam en adres bekend bij de re-
dactie

Ingezonden brief

Hollandse Landschappen 
in Galerie Gang
IJmuiden – Zaterdag 25 april 
om 16.30 uur wordt er in Galerie 
Gang aan de IJsselstraat 16 een 
nieuwe expositie geopend: Hol-
landse Landschappen. Het Hol-
landse landschap heeft in alle tij-
den veel kunstenaars geboeid. In 
de galerie is werk gezien die die 
lieten inspireren door dit land-
schap. Er is werk te zien van 
Roeland van Reem, Marga Ber-
nard, Lex de Jong, Meldrid Ibra-
him, Digna Poelman, Jaqueline 
Emmens en Alexandra Drenth. 

Iedereen is van harte welkom tij-
dens de opening. De expositie 
zal tot 28 mei te zien zijn.
Galerie Gang wil de lage drem-
pel zijn in kunstenaarsland. Ex-
posanten betalen geen commis-
sie bij verkoop van hun werk. 
Alexandra Drent nam in 2004 het 
initiatief. De galerie is elke don-
derdag open van 19.00 tot 21.00 
uur, met uitzondering van 30 
april, daarnaast ook op afspraak. 
Voor meer informatie: www.gale-
riegang.nl.

Film ‘Il Olvido’ 
IJmuiden – Op woensdag 22 
april is in het Witte Theater de 
film ‘Il Olvido’ van Heddy Honig-
mann te zien. Een documentai-
re over een vergeten stad: Lima, 
een vergeten volk: de Peruanen 
en een vergeten land: Peru. Ho-
nigmann neemt de kijker aan de 
hand door de straten van haar 
geboortestad Lima. Ondanks de 
misère en het verdriet heeft Ho-
nigmann ook oog voor de poë-
zie en humor in de verhalen en 
brengt zij zodoende een eer-
betoon aan haar geboorteland. 
Aanvang 20.30 uur. 

IJsfoto’s met 
gedichten
Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de is momenteel een prachtige 
fototentoonstelling ‘Met eigen 
ogen’ te zien. Fotograaf Adriaan 
Gorter maakt foto’s door de lens 
van zijn camera op het opper-
vlak van een ijssculptuur te zet-
ten. In een enkel geval neemt hij 
afstand van het ijsoppervlak. Bij 
de foto’s hangen gedichten van 
Oeke Kruythof. De expositie is 
nog tot eind juni te bewonderen. 
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, 023 – 
5202828, zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Polderjam
Velserbroek - Zondag 26 april 
staat de kantine van het Polder-
huis vanaf  15.30  uur weer in het 
teken van de jamsessies. Op het 
podium staat klaar een backline 
met twee gitaarversterkers, een 
basversterker, een drumstel en 
een zangmicrofoon. Het enige 
wat het podium nog nodig heeft,
is het muzikale publiek. Opgeven 
kan via www.buurthuis-de-ves-
te.nl of telefonisch 023-5388830 
of via Tim Kors, telefoon 06-
49944923.

Met een slok op
IJmuiden - Een 45-jarige vrouw 
uit IJmuiden werd maandagrond 
00.15 uur door de politie aange-
houden in de Loggerstraat om-
dat zij onder invloed van alcohol 
op haar brommer reed. In ver-
band met kortademigheid kon 
de vrouw op het politiebureau 
geen blaastest afleggen, en dus 
is een arts naar het politiebureau 
gekomen om een bloedproef af 
te nemen.
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deze zomer je vaarbewijs!
marifoon kan ook nog!

Varen met inzicht is veilig varen met plezier. Snel na de cursus doe
je examen. Je leert alles over navigeren, veiligheid, meteorologie, 

voorrang, gps, getijden, wind, stroom, bruggen en sluizen.
Een cursus  is goedkoper dan een bekeuring. Begin mei bieden we 

dag- en avondcursussen te Alkmaar, Haarlem en Heemskerk.
Kosten  110,-. Dan doen we ook weer Marifonie. Kosten  70,-.

Een week later doe je examen.

www.toplicht.nl • 0251 - 239 832

Tweede Velsense 
Lentebockfietstocht
IJmuiden – Onder de noemer 
‘Le grand tour de bieres boque 
aux pedales’ wordt op zondag 
19 april de tweede editie van de 
Velsense Bockbierfietstocht ge-
houden. De eerste fietstocht was 
vorig jaar een groot succes en 
daarom besloten de organisato-
ren, Hiljo en Rob van het Witte 
Theater Café, dat het voor her-
haling vatbaar was. Het belooft 
een mooie fietstocht te worden, 
die de deelnemers langs acht lo-
caties voert.
Dat zijn het Witte Theater Café 
en het Paviljoen Sea You in Vel-
sen-Noord. De Koningin Emma 
van de IJmuidense Rondvaart-
maatschappij zet de deelnemers 
met hun fiets over, zo is er ook 
een minicruise in de tocht op-
genomen. Nieuw is dit jaar de 
Theeschenkerij in Velserbeek, nu 
kunnen de fietsers ook van dit 
mooie park genieten. Grand Ca-
fé La Belle in IJmuiden doet ook 
weer mee, net zoals Grand Ca-
fé Valerius in Driehuis. Dan voert 
de tocht nog langs Hoeve Duin 
en Kruidberg en café de Hal-
ve Maan in Santpoort-Noord en 
langs café Spaarndam.
Deelnemers kunnen vanaf 13.00 
uur starten waar ze willen. Men-

sen van boven het kanaal kunnen 
bijvoorbeeld vanaf Sea You be-
ginnen en dan naar de overkant 
varen, mensen die in Spaarndam 
of Haarlem woonachtig zijn kun-
nen bij café Spaarndam starten.
De tocht is bedoeld als promo-
tie van het bockbier, maar wie 
niet van bier houdt kan natuur-
lijk ook meedoen. Die neemt ge-
woon een lekker kopje thee of 
een glaasje fris. Ook voor de in-
wendige mens wordt goed ge-
zorgd: bij elke locatie staan er 
lekkere hapjes voor de fietsers 
klaar. Inschrijven kan op 19 april 
vanaf 13.00 uur op elke gewens-
te locatie. Kosten zijn acht euro, 
hiervoor ontvangen de deelne-
mers een stempelkaart met rou-
tebeschrijving, een hoofddek-
sel met opschrift en een pon-
cho (die hopelijk niet nodig is). 
Ook de overtocht met de Konin-
gin Emma en de hapjes zijn bij 
de prijs inbegrepen. De organi-
satie hoopt dat het weer, net zo-
als vorig jaar, mee wil werken. 
Dan staat niets een geweldige 
fietstocht die langs mooie plek-
jes in de omgeving voert en een 
beregezellige middag in de weg. 
Meer informatie is verkrijgbaar 
bij Hiljo via 06-20127587. 

Leuke en originele souvenirs 
Groeten uit IJmuiden
IJmuiden – Een half jaar is Groe-
ten uit IJmuiden, de winkel van 
Jan en Adrie Klinge, aan de Ken-
nemerlaan gevestigd en steeds 
meer mensen weten de weg er 
naar toe te vinden. Ze zijn ver-
rast als ze de uitgebreide collec-
tie zien.
En er komen nog steeds nieuwe 
dingen bij. Het laatste product, 
onderzetters met foto’s, zijn erg 
gewild. Op de onderzetters zijn 
de highlights van IJmuiden te 
zien: de vuurtoren, de jachtha-
ven, strandhuisjes, het stadhuis, 
de watertoren en de vissersha-
ven. Mensen nemen ze mee om 
ze cadeau te doen aan vrienden 
die een band met IJmuiden heb-
ben of familie die hier gewoond 
heeft. Maar er zijn niet alleen 
onderzetters: ook kalenders, be-
kers, klokken, lepeltjes, vinger-
hoedjes en zelfs een paraplu. Dit 
allemaal met foto’s van IJmui-

den. Maar wie zelf een leuk idee 
heeft of een mok met een foto 
van zichzelf er op wil, kan ook 
bij Jan Klinge terecht. Hij is foto-
graaf en vormgever en verzorgt 
alles tot in de puntjes, vaak is het 
al binnen een dag klaar. Laatst 
nam een vrouw een beker met 
daarop een foto van haar klein-
kind mee naar Australië. Een an-
der nam een geboortetegel mee 
naar Amerika, dat kennen ze 
daar niet. 
De leuke souvenirs van Groe-
ten uit IJmuiden gaan dus de he-
le wereld over. Neem eens een 
kijkje op de website: www.groe-
tenuitijmuiden.nl. Dit is tevens 
de webwinkel die ook heel goed 
loopt. Maar langskomen en rus-
tig de uitgebreide collectie be-
kijken aan de Kennemerlaan 81 
mag natuurlijk ook altijd. Groe-
ten uit IJmuiden is telefonisch te 
bereiken via 0255-577096.

Volop Pasen in 
winkelcentrum 
Velserbroek
Velserbroek – Zaterdag was 
er van alles te doen in het 
winkelcentrum en alle activi-
teiten stonden min of meer in 
het teken van Pasen.

Aan een lange tafel zitten kin-
deren paaseieren te schilderen. 
,,Laat het ei maar in het bak-
je liggen, dan krijg je geen vie-
ze vingers’’, zegt de begeleidster 
tegen een kind dat het ei op-
pakt. Een lange rij bakjes met ei-
eren staan te drogen en wach-
ten op hun rechtmatige eige-
naar. Voor Thomas (3) is het nog 
wat te moeilijk, maar daar heeft 
hij wat op gevonden. Hij is en-
thousiast verf aan het mengen. 
Hij heeft ontdekt dat uit geel met 
blauw vermengd groene verf 
ontstaat. Thomas is driftig in de 
verf aan het roeren en terwijl hij 
er een klodder rode verf aan toe-
voegt ontdekt hij: ,,Nu wordt het 
bruin!’’
Even verderop prikt Laura schijf-
jes vers fruit aan een stokje. Die 
gaan in de fondue van gesmol-
ten chocolade. Na een tijdje mo-
gen ze er uit en als ze de cho-
colade laat drogen, dan heeft ze 
een heuse fruitbonbon. Daar kan 
Laura echter niet op wachten, 
ze eet het meteen op: ,,Die war-
me chocolade smaakt zo lekker.’’ 
Daarnaast worden paasbrood-
jes gebakken. Eerst worden drie 
slierten deeg in elkaar gevloch-
ten en dan mogen de kinderen 
de broodjes versieren, waarna ze 
de oven in gaan. Gabriёlla wordt 
er helemaal zenuwachtig van: 
,,Dat vlechten lukt me niet, de 
slierten raken door de war.’’ Een 
begeleidster schiet haar te hulp. 
Als er broodjes uit de oven ko-
men, wil een meisje direct het 
hare pakken. Haar moeder kan 
nog net op tijd waarschuwen: 
,,Pas op, het is heet.’’ 
Twee paashazen wandelen door 
het winkelcentrum en delen 
paaseitjes uit. ,,We zouden ze 
ook verstoppen, maar dat luk-
te niet’’, vertelt de ene paashaas. 
,,De kinderen stonden er met 
hun neus bovenop en hadden ze 
zo gevonden, dat was niet leuk 
meer. Dus nu delen we de eitjes 
gewoon maar uit.’’ (Carla Zwart)

Mevrouw Jo Hof-van Kaam
Vijftig jaar koorlid
IJmuiden - Mevrouw Jo Hof– 
van Kaam is 50 jaar lid  van het 
zangkoor  Cantemus-Domino 
van de R.K.Parochies.
In 1959 werd ze lid ze van het 
koor, dat onder leiding stond 
van haar vader. Ze vervulde bin-
nen het koor jaren de functie van 
penningmeester en is nog steeds 
een trouw lid en een steunpilaar 
van het koor.
De R.K.Parochie is haar zeer er-
kentelijk en niet alleen voor haar 
verdiensten voor het parochie-
koor, maar ook voor haar an-

dere activiteiten. Zo is zij iedere 
maandagochtend gastvrouw in 
het parochiecentrum en coördi-
neert iedere eerste dinsdag van 
de maand de schoonmaak van 
het kerkcomplex aan de Zuider-
kruisstraat. 
De vice-voorzitter van het paro-
chiebestuur, de heer Pièrre Rijer-
se, sprak na de hoogmis op eer-
ste Paasdag zijn grote waarde-
ring uit en liet haar zoon Alex de 
versierselen opspelden van de 
Nederlandse Sint-Gregoriusver-
eniging.        

Baba Jaga sluit Magic 
and Mystical Music af
IJmuiden - Op zondag 19 april 
wordt de concertserie in de Slot-
kapel te Egmond aan den Hoef 
afgesloten met een concert van 
Kleinvrouwenkoor Baba Jaga.
Het koor is in 1999 opgericht 
door Antje de Wit, de huidige 
dirigente, en bestaat uit twaalf 
zangeressen, van lage alten tot 
hoge sopranen. Zingen in een 
kleine formatie is een bijzonder 
uitdaging en ervaring. Boven-
dien ontstaat door de kleine be-
zetting een intieme sfeer voor de 
luisteraar.
Het repertoire van kleinvrou-
wenkoor Baba Jaga is breed, 
zowel wereldlijk als geestelijk 
en van renaissance tot modern. 
Meestal wordt klassiek repertoi-

re gezonden, maar het koor zingt 
ook graag wereldmuziek, bar-
bershop-songs, ballads en volk-
liedjes. Het thema voor het con-
cert in de Slotkapel is Magic and 
Mystical Music. Er worden liede-
ren ten gehore gebracht van on-
der andere Aulis en Jurriaan An-
driessen. Het concert begint om 
15.00 uur in de Slotkapel, Slot-
weg in Egmond aan den Hoef. 
De toegangsprijs is 12 euro, 65+ 
en CJP 10 euro, kinderen tot 12 
jaar 5 euro, inclusief koffie/thee 
en koek. Kaartverkoop voor aan-
vang van het concert bij de Slot-
kapel of te bestellen bij me-
vrouw D. Thijssen, telefoon 072-
5062033 en de heer W. Note-
boom, telefoon 072-5062387.
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Cursus Nordic 
Walking
IJmuiden - Op maandag 4 mei 
gaat Zorgbalans starten met cur-
sussen Nordic Walking voor 60+. 
Eerst is er een verplichte cursus 
van zes introductielessen om de 
techniek te leren, tervoorkoming 
van blessures, gevolgd door tien 
conditietrainingen. 
Er zal worden getraind op de 
maandagochtenden van 10.00 
uur of de maandagmiddagen 
van 14.00 tot 15.00 uur. Deelna-
me aan 16 trainingen, inclusief 
huur poles en koffie of thee, kost 
30 euro. 
Opgeven bij Gerard Schol van 
het Wijksteunpunt Zeewijk, tele-
foon 0255-520650. 

Computer-
cursus
IJmuiden - In Hobbyhuis van 
A tot Z, Kromhoutstraat 50a in 
IJmuiden, kan men terecht voor 
een computercursus. 
Alle aspecten van de computer 
kan men in het eigen tempo be-
ter leren kennen, zoals Word, Ex-
cel, internet en natuurlijk ook fo-
tobewerking op de computer. 
Meer informatie: mevrouw Nu-
poort, 06-12650716, zij kan ook 
alles vertellen over de diverse 
andere activiteiten van het Hob-
byhuis. 

Inschrijven 
vierdaagse
IJmuiden - Vanaf 14 april kun-
nen wandelaars voor de avond-
vierdaagse in IJmuiden zich weer 
inschrijven. De Avondvierdaagse 
IJmuiden is van 8 tot en met 11 
juni.
Inschrijven kan bij mevrouw Boot, 
Gijzenveltplantsoen 135, IJmui-
den, telefoon 0255–510085/06-
29410779, mevrouw Koster, Een-
hoornstraat 96 IJmuiden, tele-
foon 0255–530640, speeltuin De 
Veilige Haven IJmuiden, telefoon 
0255–518077 en mevrouw Vis, 
J.T. Cremerlaan 10 Santpoort, te-
lefoon 023-5378563.

‘The Banishment’
op het witte doek
IJmuiden - Vrijdag 17 april om 
20.30 uur draait het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden de film ‘The Banish-
ment’. 
Alex, Vera en hun twee kinderen 
ruilen de grote stad in voor het 
paradijselijke platteland, waar ze 
hun intrek nemen in het ouder-
lijk huis van Alex, een prachti-
ge geïsoleerde villa. Uiterlijk lij-
ken Vera en Alex het perfecte 
koppel, maar de afzondering en 
de troosteloosheid van het ge-
bied zorgt voor spanningen tus-

sen het koppel. Vera heeft het 
gevoel dat ze niet kan doordrin-
gen tot haar man. Alex, die met 
zijn broer betrokken is bij aller-
lei verdachte zaakjes, heeft geen 
tijd voor dat soort zaken. En dan 
op een avond vertelt Vera hem 
dat ze zwanger is, maar dat het 
kind niet van hem is. Alex is woe-
dend en vraagt zijn broer wat hij 
moet doen om zijn familie en zijn 
eer te redden. Die antwoordt dat 
hij twee keuzes heeft: of hij ver-
geeft zijn vrouw of hij vermoordt 
haar.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the banishment’ op 17 

april 2009 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen

Stadsschouwburg Velsen
Danza Cuba met kort 
tournee in Nederland
Velsen - ‘Fuerza y Compas’, is 
een sensuele, gracieuze en ge-
passioneerde voorstelling. De-
ze kenmerkt zich door een ge-
varieerde combinatie van diverse 
Cubaanse en Spaanse dansstij-
len en tradities, waaronder fla-
menco, salsa en ballet. Afro-cu-
baanse en Cubaanse ritmes zijn 
gemixt met jazzy elementen.
Het gezelschap is in 1991 opge-
richt door gevierd choreografe 
en artistiek directeur van het ge-
zelschap, Lizt Alfonso en al ruim 
15 jaar een van de meest toon-
aangevende dansgroepen van 
het land. 
Het dansgezelschap bestaat ge-
heel uit vrouwen die zich la-
ten begeleiden door een uitste-
kende live band. Geen show-
girls met grote kleurige hoofd-
tooien. Nee, de show is geken-
merkt door scherpe precisie en 
technische hoogstandjes. Klas-
siek ballet, Afro-Cubaanse dans, 
folk en met name de flamenco 
vormen een naadloos geheel in 
Danza Cuba. Danza Cuba is een 
van de vaste bespelers van het 
belangrijkste theater van Havan-
na: Gran Teatro de la Havana, 
waar de voorstellingen steevast 

zijn uitverkocht.
,,We kunnen een pirouette doen 
uit een klassiek ballet, maar ge-
durende die pirouette komt de 
heupbeweging uit de Cubaan-
se rumba en de hoofd en schou-
derbeweging uit de flamenco”, 
aldus Lizt. Voor haar is die fu-
sie op een natuurlijke manier 
ontstaan en ook heel vroeg. Als 
jong meisje begon ze met ballet, 
maar op haar elfde was ze ook al 
bezig met de flamenco. Uiteinde-
lijk studeerde ze deze dansvor-
men met leraren uit onder ande-
re Spanje, Cuba en Brazilië. De 
flamenco die in de show te zien 
is, is dan ook niet de standaard 
versie met stampende voeten en 
klikkende castagnetten, zoals je 
wel ziet in Spaanse café’s
Gedurende de jaren is de dans-
school van Alfonso uitgegroeid 
tot 900 studenten. Het is een 
unicum in Cuba, niet alleen om-
dat het een nationaal instituut is, 
maar ook omdat het geheel zelf-
standig opereert.
Danza Cuba is 28 april (20.15 
uur) te zien in Stadsschouwburg 
Velsen in IJmuiden. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Velserbroek - Op zaterdag-
avond 23 mei 20.30 uur opent 
buurthuis de Veste in het Polder-
huis in Velserbroek haar deuren 
voor het eerste smartlappenfes-
tival. Doelstelling van dit smart-
lappenfestival is om jaarlijks een 
festival in buurthuis de Veste te 

organiseren. Er zullen prijzen te 
winnen zijn. De minimale leeftijd 
voor deelname is 16 jaar. Voor het 
eerste smartlappenfestival kan 
men zich nog opgeven via www.
buurthuis-de-veste.nl of telefo-
nisch 023-5388830 of via Frans 
Looij, telefoon 06-23476546.

Smartlappenfestival 

IJmuiden - zaterdag 18 april van 
10.00 tot 13.00 houdt basisschool 
De Klipper, locatie Zeewijk, aan 
Orionweg 576 weer haar jaar-
lijkse voorjaarsmarkt. In diver-
se lokalen van de school zullen 
kraampjes zijn waar leerlingen 
hun zelfgemaakte werkjes zul-
len verkopen. De opbrengst van 

deze gezellige markt wordt deels 
gebruikt voor nieuw buitenspeel-
materiaal voor de kinderen. Aan 
de inwendige mens is uiteraard 
ook gedacht! 
Het Rad van Avontuur zal de hele 
morgen draaien en er wordt een 
scala aan mooie prijzen aange-
boden.

Voorjaarsmarkt 
bij De Klipper

Driehuis – Henk Dekkers (uit 
Velserbroek) geeft op donder-
dagmiddag les in het aquarel-
leren in Dorpshuis de Driehoek, 
onder de naam Kleurrijk. 
Hier is veel belangstelling voor, 
er is zelfs een wachtlijst. 
De groep mag niet te groot wor-
den want de docent wil voor ie-

dere cursist aandacht hebben. 
Daarom wordt binnenkort een 
nieuwe groep gestart, op de 
donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur. 
De cursus is bedoeld voor be-
ginners of mensen die net met 
aquarelleren zijn gestart. Inlich-
tingen via 023-5262222.

Kleurrijk schilderen

Muzikanten 
op try-sessie
IJmuiden – Op zondag 26 april 
is er vanaf 17.00 uur weer een 
try-sessie in het Witte Theater. 
Hier worden beginnende bands 
(of reeds bestaande bands met 
nieuw repertoire) in de gelegen-
heid gesteld zich aan het publiek 
te presenteren. 
Wie denkt dat het de hoogste 
tijd is voor een presentatie, kan 
zich opgeven. Dit kan via sessie-
leider Dries Leering (tel. 0255-
533388, e-mail driesleering@
hotmail.com ). 
De maximale speeltijd is onge-
veer 25 minuten. Een back line 
is aanwezig. De optredende ar-
tiesten zullen worden vermeld 
op www.wittetheater.nl  Toegang 
gratis.

Grafisch Geregeld 
bij Dubbel G
Regio - Ondernemers op zoek 
naar drukwerk raken al snel ver-
strikt in alle mogelijkheden en 
keuzes. De ervaren graficus Dick 
Schrama uit Haarlem heeft het 
bedrijf Dubbel G opgericht dat 
ondernemers begeleidt in de 
wereld van het drukwerk.
Voeger was het eenvoudig. Een 
ondernemer ging naar de druk-
ker voor briefpapier, envelop-
pen en visitekaartjes. De drukker 
maakte een proefje en na goed-
keuring werd het drukwerk in or-
de gemaakt.
Tegenwoordig zijn de mogelijk-
heden bijna eindeloos. Talloze 
soorten papier en inkten voor 
allerlei maten folders, opvallen-
de advertenties en websites, au-
tobelettering, kleding met logo, 
pennen, spandoeken, gevelvlag-
gen, schrijfblokjes. Kom er nog 

maar eens uit.
Schrama, 25 jaar ervaring in de 
grafische branche, helpt als in-
termediair bij het maken van 
keuzes. Hij maakt ontwerpen 
voor complete huisstijlen en an-
der drukwerk en begeleidt druk-
werkprocessen. Bijzonder is 
ook het starterspakket. Speci-
aal voor de beginnende onder-
nemer heeft hij een voordelig en 
kwalitatief uitstekend pakket sa-
mengesteld waarin de ontwikke-
ling van een huisstijl, het druk-
ken daarvan en het bouwen van 
een website zit. 
,,Ik ben goed in mijn vak en 
neem graag de grafisch techni-
sche zorg uit handen van mijn 
klanten. Daarom ben ik Dubbel 
G begonnen’’, aldus Schrama. 
Meer informatie op www.dub-
belg.nl.
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‘In de lelijkheid’
IJmuiden – Op zaterdag 25 april, 
aanvang 20.30 uur, is in het Wit-
te Theater de voorstelling ‘In de 
lelijkheid’ van Touki Delphine te 
zien. Deze groep bestaat uit Bo 
Koek, Rik Elstgeest en John van 
Oostrum, alledrie afgestudeerd 
aan het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag. 
Van 1996 tot 2005 verwierven 
ze  faam met de popband Kop-
na Kopna. Ter voorbereiding op 
de voorstelling schreef Touki 
Delphine een zeventigtal brieven 
aan belangwekkende en inspi-
rerende hedendaagse kunste-
naars, schrijvers en wetenschap-
pers met de vraag wat zij als le-
lijk beschouwen. 
Dit materiaal vormt het start-
punt.

Hobbyhuis
van A tot Z
IJmuiden - Het Hobbyhuis van 
A tot Z, aan de Kromhoutstraat 
50a, IJmuiden, is van plan om bij 
voldoende deelname, de activi-
teit  Plastic Modelbouw, waarbij 
het accent merendeel op vlieg-
tuigjes ligt, te introduceren. Vroe-
ger werd dit veel  gedaan, en het 
is weer in een stijgende lijn. 
Geïnteresseerde kunnen con-
tact opnemen met mevrouw Nu-
poort, telefoon 06-12650716. 
Binnenlopen bij het Hobbyhuis 
kan ook, dit is elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Waterscoutinggroep 
heeft plaats voor leden
Velsen-Zuid - De jongste groep, 
de bevers, zijn stoere jongens en 
meisjes tussen de 5 en 7 jaar 
die het leuk vinden om buiten 
te spelen, knutselen, koken en 
soms een vuurtje te stoken. El-
ke zaterdag ochtend komen zij 
vanaf 10.30 tot 12.00 uur bij el-
kaar onder vaste begeleiding in 
de blokhut bij in Velsen-Zuid. 
Spelenderwijs leren zij alles wat 
met scouting maken heeft; sa-
men spelen en delen. De bevers 
maken regelmatig uitstapjes 
naar bijvoorbeeld de kinderboer-
derij of doen mee met de regi-
onale zwemfestijn van de scou-
ting. Ook gaan ze wel eens met 
de groep overnachten, wat na-
tuurlijk erg spannend is, com-

pleet met kampvuur en liedjes. 
Kortom er is altijd wat te bele-
ven. De contributie is 39 euro per 
half jaar (exclusief groepsweater 
en das); dat is nog geen 1,50 eu-
ro per keer. Zie www.de-ruyter.
nl (onder kopje bevers) of kom 
langs op een zaterdagochtend 
aan de Bosweg 1 in Velsen-Zuid. 
Mensen die het leuk vinden om 
deze groep te begeleiden kun-
nen een e-mail sturen naar de-
ruyterbevers@gmail.com. Erva-
ring is niet nodig, enthousiasme 
en geduld wel.

Via deze weg willen wij ons on-
genoegen kenbaar maken over 
de handelswijze van de afdeling 
WMO van de gemeente Velsen. 
Onze buurman heeft vorig jaar 
ruim van tevoren een scootmo-
biel aangevraagd, maar dit was 
nog in behandeling. Helaas is  
buurman Jan in juli 2008 over-
leden.
Deze week kreeg onze buur-
vrouw een brief van het WMO, 
geadresseerd aan haar man: of 
hij zo vriendelijk wil zijn om de 
bijgevoegde vragenlijst in te vul-
len, ze willen weten hoe hij de 
door de WMO geleverde hulp 
heeft ervaren. Ze lieten weten, 
dat de buurman op een anonie-
me manier geselecteerd is uit al-
le namen.

Dit is niet de eerste keer dat 
onze buurvrouw een dergelij-
ke brief ontving na het overlij-
den van haar man. Bij de vorige 
brief heeft ze gebeld en verteld 
dat haar man is overleden. De 
medewerkster van de WMO zou 
dit aanpassen in het systeem. En 
dan nu deze vragenlijst. Als je 
zegt dat je het gaat aanpassen 
in het systeem, doe dat dan ook 
en stuur dan niet nogmaals een 
brief. Dit veroorzaakt onnodig 
verdriet bij zijn weduwe. Wij vin-
den dit heel erg. Hopelijk denken 
ze in de toekomst beter na, voor-
dat ze een brief aan een overle-
dene sturen.

Namens de buren,
Ilonia Dsaane

Ingezonden brief
Zorgspecialist weer van 
de partij op Roparun
Regio - Op Zaterdag 30 mei gaat 
in Parijs de 18e Roparun van start. 
De finish is op maandag twee-
de pinksterdag (1 juni) tussen 
12.00 en 18.00 uur op de Cool-
singel in Rotterdam. De Roparun 
is de langste non-stop estafette-
loop ter wereld, het is een unie-
ke hardloop-
wedstrijd van 
Parijs naar 
R o t t e r d a m 
met een even 
uniek doel: 
het inzame-
len van geld 
om de laat-
ste levensfa-
se van kan-
kerpatiënten 
te verlichten. 
Het motto 
van de Ropa-
run luidt dan 
ook: ‘Trach-
ten leven 
toe te voe-
gen aan de 
dagen, wan-
neer er geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het 
leven’. De Zorgspecialist, een 
thuiszorgorganisatie uit Sant-
poort-Noord, doet voor de twee-
de maal mee aan dit evenement. 
In 2007 deed de ZorgSpecialist al 
eens mee en werd er een gewel-
dig bedrag van ruim 14000 euro 
ingezameld. Dit jaar willen zij dit 
bedrag natuurlijk ruimschoots 
overtreffen. 
De financiële donaties komen 

voor 100 procent ten goede aan 
verschillende palliatieven doelen. 
Dit jaar wordt de opbrengst on-
der andere besteed aan: bijdrage 
voor inloophuizen, pruiken voor 
kinderen, bijdrage voor speciale 
stoelen en matrassen voor hos-
pice huizen en hoofdkoelers voor 

verschillende 
ziekenhuizen. 
Eén van de ac-
tiviteiten die de 
Zo rgspec i a -
list organiseert 
om geld voor 
de Roparun in 
te zamelen is 
een hardloop-
wedstrijd, de 
zogenaamde 
‘Zorgspecia-
listloop’. 
Deze loop 
wordt gehou-
den in Haar-
lem-Schalkwijk 
op zondag 19 
april om 11.45 
uur.

Inschrijven kan voor de 5 en 10 
kilometer, maar ook aan de kin-
deren is gedacht. Zij kunnen 
meedoen aan de family run van 
1,5 kilometer of lekker jumpen 
op het luchtkussen. Inschrijven 
kan via www.zorgspecialistloop.
nl. 
Mocht men niet mee willen lo-
pen maar wel een donatie wil-
len doen, dat kan op Rabobank 
rekeningnummer 1453.83.539. 
t.n.v. de ZorgSpecialist/Roparun.

Terrasvogels gestart 
met damesteam   
Santpoort-Zuid - Naast de B1, 
voor meisjes rond de 15 jaar 
oud, heeft Terrasvogels nu ook 
een damesteam. Ricardo Cardol 
traint de meiden samen met zijn 
assistente Ilse Blanker.
Dit seizoen wordt er getraind op 
maandag en vrijdag. Vanaf vol-
gend jaar zullen ze ook wed-
strijden gaan spelen, nu eerst de 
techniek goed aanleren. Want de 
meeste meiden hebben naast 
de gymlessen nooit gevoetbald. 
,,Het is een uitdaging’’, zegt Ri-
cardo. ,,Maar na zes weken trai-
nen zie ik al verschil.’’

Voordat de meiden hun eerste 
proefwedstrijd gaan spelen legt 
hun coach Ricardo de spelre-
gels nog even uit: ,,En dan nu het 
moeilijkste, buitenspel.” De mei-
den grinniken, de volgende keer 
kunnen zij dus wel in de kroeg 
uitleggen wat buitenspel is. Het 
team is nog niet compleet, ze 
zijn nog op zoek naar speelsters 
en een keepster. Heb jij altijd al 
de gezelligheid van een voetbal-
club willen meemaken neem dan 
contact op met ricardo: cardol-
ricardo@gmail.com. (Marjolein 
Blaauwbroek)

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

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

Preventie-actie 
politie
Haarlem - Politiemensen heb-
ben zaterdagmiddag samen met 
een groep jeugdige toezichthou-
ders van het Jongerentoezicht-
team een preventie-actie gehou-
den op de parkeerterreinen rond 
het winkelcentrum in Schalkwijk. 
Om het aantal inbraken in au-
to’s te beperken zijn waarschu-
wingskaarten uitgedeeld om de 
eigenaren te wijzen op het risico 
van auto-inbraken. 
Verder is onderzocht of de ge-
parkeerde auto’s waren afgeslo-
ten. Hieruit bleek dat een flink 
aantal niet was afgesloten. Ook 
bleek in een groot aantal auto’s 
de navigatie apparatuur zicht-
baar in de auto aanwezig. 
Autokrakers hebben het vaak 
voorzien op deze apparatuur. 
De politie adviseert daarom de-
ze apparatuur niet in de auto te 
laten.

Meer dienstverlening 
vraagt nieuwe banen
Regio - Uit recent onderzoek is 
gebleken dat de dienstverlening 
van stichting SHDH zeer wordt 
gewaardeerd. Deze zorgorgani-
satie werkt in en vanuit diverse 
zorgcentra in de regio. Aan de 
hand van honderd steekproefs-
gewijze interviews met cliënten 
en hun familieleden gaven de 
ondervraagden aan dat zij voor-
al tevreden zijn over de werkwij-
ze van SHDH. Betrouwbaar, be-
trokken en respectvol. Een resul-
taat om trots op te zijn.

Omdat kwaliteit bij SHDH hoog 
in het vaandel staat, is men con-
tinue op zoek naar innovaties op 
het gebied van kennis en kun-
de om cliënten de zorg te bie-
den waar zij recht op hebben. De 
kwaliteit wordt regelmatig ge-
toetst door onafhankelijke des-
kundigen.
Sinds 2007 beschikken alle 
zorglocaties van SHDH over het 
Bronzen Keurmerk. Een kwali-

teitsnorm gericht op zorg, welzijn 
en veiligheid, die niet alleen kijkt 
naar de bedrijfsprocessen, maar 
ook naar de waardering van de 
cliënten. Uit het omafhankelij-
ke onderzoek van bureau Facit 
blijkt dat zowel de bewoners van 
de verzorging in verpleeghuizen 
en verzorgingshuis, als de cliën-
ten van de zorg thuis aan SDHD 
een royale 8 als gemiddelde rap-
portcijfer geven.
Vanwege de groeiende vraag 
naar zorg en zorg thuis is SDHD 
op zoek naar geïnspireerde me-
dewerkers. Zowelnaar ervaren 
en gediplomeerde medewer-
kers als mensen die willen in- en 
doorstromen via een interne op-
leiding naar de functie van hel-
pende, verzorgende en eerst ver-
antwoordelijk verzorgende.
Locaties van SDHD: Anton 
Pieck-hofje, Transferzorg Kenne-
mergasthuis, De Blinkert, Jans-
kliniek, De Molenburg, Over-
spaarne, De Rijp en Schoterhof.
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Ter Horst in de prijzen
IJmuiden - Ton Jonkman met 
Wilma Overeem gingen eerste 
paasdag naar Cuijk om daar deel 
te nemen aan het Holland Dans 
Spektakel. Een landelijke NADB 
wedstrijd voor senioren. Ze kwa-
men tot en met de halve finale en 
waren hier best wel blij mee.
Op tweede paasdag organiseer-
de danscentrum Ter Horst zelf 
een wedstrijd voor Streetdance/
D4F in haar dansschool in IJmui-
den. Maar liefst 33 deelnemers 
jonger dan 18 jaar en 19 deelne-
mers ouder dan 18 jaar namen 
deel aan deze wedstrijd. Zij kwa-
men van dansscholen uit Bever-
wijk, Badhoevedorp, Heerhugo-
waard, Lelystad en uiteraard uit 
IJmuiden.   
De dansers konden kiezen uit 
9 dansen, maar moesten er aan 
drie meedoen om kampioen 
van Noord – Holland te kunnen 
worden. De negen dansen wa-
ren: ‘In my Arms’, ‘Wild World’, 
‘Feed Back’, ‘Fascination’, ‘I will 
love again’, ‘Right now’, ‘Dange-
rous’, ‘Whine up’ en ‘Forgive me’. 
Er waren behoorlijk goede dan-

seressen en zelfs dansers aan-
wezig. Ook het jurylid beaam-
de dit en had haar handen vol. 
De dames van danscentrum ter 
Horst hielden echter voortref-
felijk stand in dit dansende ge-
weld. Annelies Oldenburg werd 
1e (Fascination), 3e (Dangerous) 
en 2e (Whine up).
Debby Pronk werd 5e (Fascinati-
on) en 4e (Whine up). Saskia van 
de Brink werd 4e bij Dangerous.
Esther Holtz ging met de bekers 
4 (Fascination), 1 (Dangerous) 
en 3 (Whine up) naar huis. Deb-
by Schaap werd 5e (Fascination), 
6e (Dangerous) en 5e ((Whine 
up). Naomi Ebbeling werd twee 
keer 6e ((Fascination en (Whine 
up). Fien Arisz werd 3e (Fasci-
nation), 2e (Dangerous) en 1e 
(Whine up). Geheel tegen de 
verwachting in kwam Ilse Lugtig 
niet verder dan de halve finale’s 
Kampioen van NH bij de jeugd 
werd Lotte Ruijs van dansschool 
Biersteker. In de categorie ouder 
dan 18 jaar werd Rosa Dekker 
van dansschool La Passe kampi-
oen van NH.

Einde wintercompetitie
Velserbroek - Na twee we-
ken hebben alle finalisten van 
de wintercompetitie in tennis-
centrum Velserbroek hun prijs in 
ontvangst mogen nemen.
Maar liefst twintig verschillende 
poules hebben de laatste com-
petitiedag nu feestelijk afgeslo-
ten.
Twaalf keer wordt er gestreden 
zodat uiteindelijk de nummers 
één en twee met een beker naar 
huis konden.
De damespoules waren dege-
ne die als laatste nog mochten 
tennissen.  Bij sommige pou-
les bleef het tot de laatste dag 
spannend wie de winnaar zou 

worden. Hieronder volgen de fi-
nalisten van 2008/2009.
Zondag dames poule 3: 1e Jan-
neke de Boer – Nanda Lamens, 
2e Agnes en Joke Bettink. Zon-
dag dames poule 4: 1e Hilma 
Huiberts – Henny van Oost-
veen, 2e Corina Martens – Sas-
kia Koelemey. Woensdag dames 
poule 1: 1e Petra Nelis – Mir-
jam Molenaar, 2e Alma Gruy-
ters – Gerda Hogeboom. Vrij-
dag dames poule 1: 1e Inge Oort 
– Eveline van Bemmel, 2e Guus-
je Maks – Joke van Muiswinkel. 
Vrijdag dames poule 2: 1e Anne-
ke Prins – Ella Boot, 2e Marjolein 
Boon – Riet Klauwers.

Velsen Easter Classics
Regio - De eerstejaars E-pupil-
len (categorie E10) vertrokken 
zaterdagochtend richting Haar-
lem-Zuid, waar op de kunstgras-
velden van Olympia Haarlem hun 
toernooi werd afgewerkt. Met 
slechts 5 punten uit 4 wedstrij-
den (2de plaats) bleek dit com-
binatie team van Velsen E-pu-
pillen zich wel geplaatst te heb-
ben voor de A-finales op zon-
dag. Op deze dag bleek het Vel-
sen team nog beter ingespeeld, 
er was geen genade voor de an-
dere teams. Na drie overwinnin-
gen en één gelijkspel werd het 
E-pupillen belofteteam van RK-
VV Velsen de trotse winnaar van 
deze editie. 
Ook de  tweedejaars E-pupil-
len (categorie E11) speelden in 
de middaguren op het complex 
van Olympia Haarlem. Velsen E1 
bleek ingedeeld in de sterkste 
poule met louter deelnemers  uit 
de hoofdklasse. Niettemin bleef 
men met een derde plaats in de-
ze poule prima op de been, het 

bleek jammer genoeg niet vol-
doende voor het behalen van de 
A-finales. Op zondag bleken de 
eerste drie wedstrijden een for-
maliteit, negen punten met doel-
cijfers 14-0. Omdat concurrent 
OSV E1 ook 14 keer scoorde 
maar 1 tegentreffer incasseer-
de bleek de zwaarbevochten 0-
0 tegen OSV genoeg voor een fi-
naleplaats in de B-finales. De te-
genstander was opnieuw Allian-
ce`22 E1, deze sterke tegenstan-
der kwam vroeg in de wedstrijd 
op een 1-0 voorsprong. Velsen 
E1 bleek niet onder de indruk en 
streed voor wat het waard was. 
Vlak voor tijd scoorde Velsen 
de wonderschone en verdiende 
gelijkmaker, 1-1. In het nemen 
van strafschoppen bleek Velsen 
E1 al eerder bedreven, met 3-2 
werd deze spannende reeks in 
het voordeel van Velsen E1 be-
slist. Een druk weekend kwam 
ten einde, hulde aan de winnaars 
van B-finale categorie E11: RK-
VV Velsen E1.

Brons op 
NK Jiu-Jitsu
Velsen - In het Gemeentelijk 
Sportcentrum in Breda vonden 
afgelopen zaterdag 11 april de 
Nederlandse kampioenschappen 
jiu-jitsu plaats. Er werd om de ti-
tels gestreden in het fighting sy-
stem.  De pupillen van Ben Riet-
dijk Sport scoorden goed. Mel-
vin Schol wist in de ochtend bij 
de senioren in de klasse -77 ki-
logram het brons te winnen. In 
de voorronde werd er één maal 
gewonnen en één maal verloren 
en wist Melvin in de herkansin-
gen het brons te winnen. Albert 
Wesseling in de klasse -66 kilo-
gram en Jan de Wit in de klasse 
-73 kilogram wonnen in de mid-
dag beide brons bij de aspiran-
ten. Zowel Albert als Jan gingen 
voortvarend van start en na een 
gewonnen wedstrijd en een ver-
loren game grepen zij na herkan-
singen alsnog beide het brons.

Paasweekend 
VSV redelijk
Velserbroek - Voor het paas-
weekend was duidelijk dat VSV 
minimaal vier punten uit twee 
wedstrijden zou moeten halen. 
Er werd verwacht dat tegen hek-
kensluiter OFC de overwinning 
moest worden behaald en dat 
tegen Voorland gelijkgespeeld 
zou moeten worden.
OFC had zijn tweede elftal dus-
danig versterkt dat VSV de han-
den er vol aan had. Er werd ge-
lijkgespeeld met 1-1. Zodoende 
moest de tweede wedstrijd van 
het weekend gewonnen worden. 
Voorland was zeker gelijkwaar-
dig en het was slechts aan een 
grote dosis geluk te danken dat 
VSV niet op achterstand kwam. 
Volledig tegen de verhouding in 
kwam VSV op 0-1. Tien minuten 
voor rust kwam Voorland op ge-
lijke hoogte na een foutje van de 
verder solide keepende Alan Bo-
gaart.
De tweede helft begon VSV wat 
energieker en kreeg Voorland het 
vooral op conditioneel vlak een 
stuk moeilijker. Toch wist Voor-
land op 2-1 te komen. Van Putten 
wist de 2-2 binnen te schieten na 
een min of meer mislukte voor-
zet. Marco Plug wist uit een cor-
ner van Metgod de 2-3 binnen te 
koppen en besliste de wedstrijd 
uiteindelijk door een wonder-
schone lob de 2-4 te scoren.
Het geluk bleef VSV toelachen 
want kort na deze goal trapte de 
Voorlander voor de verandering 
nu op de rechterpaal.  Vijf minu-
ten voor tijd speelde VSV einde-
lijk een aanval naar behoren uit 
en het werd 2-5.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

IJmuiden (3a)-Castricum  - 14.30    
Purmerend-Jong Hercules (3a) - 14.30

aDo’20 (hoofdklasse)-argon  - 14.30
vSv (2a)-WSv’30   - 14.00

IJmuiden (3a)-reiger boys  - 19.00

ZATERDAG 18 ApRil

ZONDAG 19 ApRil

DiNSDAG 21 ApRil

Nieuwe trainer VV IJmuiden
IJmuiden - Nadat de huidi-
ge trainer van VV IJmudien Ro-
nald Dooijeweerd om privé rede-
nen op het laatste moment afzag 
van contractverlenging, moest 
de club op zoek gaan naar een 
nieuwe trainer. Deze moeilijke 
taak is echter goed gelukt, want 

met trots presenteren zij Bert 
van Duijvenbode als nieuwe trai-
ner van VV IJmuiden.
Bert is vooral regionaal bekend 
om zijn spelers- (onder andere 
Telstar en FC Lisse) en trainers-
verleden (onder andere VSV en 
ADO’ 20). 
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Easter Tournament:
één groot hockeyfeest
Driehuis - Zon, feest, drank en 
zo nu en dan een partijtje hoc-
key. Dat waren de belangrijk-
ste ingrediënten van het 28ste 
Strawberries Easter Tournament. 
Op vrijdagavond was het ope-
ningsfeest, zaterdag en zon-
derag werden de wedstrijden 
gespeeld. 
De hockeyers stonden vorig jaar 
met mutsen op in de sneeuw, 
maar deze keer scheen de zon 
volop. Het thema van dit jaar was 
Viva Hollandia. ‘ s Avonds werd 
het clubhuis dan ook bevolkt 
door kaasmeisjes en Gooische 
Tokkies. Na een avond feesten 
waren de eerste wedstrijden al-
weer om 10.00 uur. De grote tip 
is dan ook morgens weer snel te 
beginnen met een biertje. Onge-

veer de helft van de 350 deelne-
mers komt uit Groot-Brittannië. 
Zij overnachtten in tentjes naast 
de hockeyvelden. ,,De sfeer is 
echt goed”, vertelt Michelle. ,,Dat 
komt omdat hockey verbroedert”, 
vult Nils aan.
Het team Jagerbommers uit Ier-
land dansten over het veld na-
dat zij in de finale hadden ge-
wonnen van Strawberries Da-
mes 1. Zij hebben niet voor niets 
de hele reis afgelegd. ,,It was 
great”, schreeuwen ze in koor. 
Ellen vindt het Strawberries Eas-
ter Tournament het leukste toer-
nooi van het jaar. Laureen vindt 
het ook een goed georganiseerd 
toernooi. Kortom: het is gewoon 
één groot hockeyfeest. (Marjo-
lein Blaauwbroek)

Verbeten strijd in Pasen-
damschaaktoernooi
IJmuiden - Wat is moeilijker: 
dammen of schaken? De vraag 
stellen is hem tevens beantwoor-
den. Schakers vinden dammen 
moeilijk en de dammers scha-
ken. Hoewel de ene groep geen 
notie heeft van wat de andere op 
het bord uitspookt, hebben der-
gelijke uitspraken geen enkele 
waarde. Daartegenover kan men 
stellen dat de denksportbeoefe-
naren hun eigen sport het mooi-
ste en het interessantste vinden. 
Een wijs man uit een grijs ver-
leden stelde dat men nooit de 
vraag stelt of basketballen moei-
lijker is dan volleyballen. Het is 
appels met peren vergelijken.
Eenmaal per jaar, op de vrij-
dag voor Pasen, verenigen de 
dammers van DCIJ en de scha-
kers van Kijk Uit zich om geza-
menlijk te strijden voor de ve-
le eieren. Er wordt gespeeld met 
teams die bestaan uit twee scha-
kers en twee dammers. In de ge-
vormde kwartetten zijn dan plot-
seling alle verschillen verdwenen 
en vormt er zich een hecht team-
verband.
In totaal kwamen er zeven kwar-
tetten aan de start die door de 
wedstrijdleider, André Kunst, na 
veel wikken en wegen en zoe-
kend naar speelsterkte werden 
samengesteld. De wedstrijd was 
ongekend spannend en tot het 

ingaan van de laatste ronde was 
nog geenszins duidelijk welk 
kwartet het toernooi zou win-
nen. Uiteindelijk was het team 
van Dick Wijker dat beslag leg-
de op de eerste plaats. Terecht, 
want het was een goed uitgeba-
lanceerd kwartet met twee jon-
ge spelers: Dick Wijker en Jurri-
an Fischer gecompleteerd door 
ervaren spelers als Louw Post en 
Harry van de Vossen.
Bij de schakers waren de abso-
lute uitblinkers met een score 
van 83 procent: Louw Post, Sin-
clair Koelemij, Peter Hamersma 
en André Kunst. De absolute 
topscorer werd de dammer Cees 
van der Vlis met 92 procent.
Daar waar winnaars zijn, zijn ook 
verliezers. En omdat de schakers 
en de dammers deelnemen nog 
altijd belangrijker vinden dan 
winnen waren er voor het laagst 
geplaatste kwartet mooie troost-
prijzen. Het succesvolle toernooi 
werd beëindigd met een dave-
rend applaus voor de winnaars. 
Het ontlokte bij Patrick de Ko-
ning de uitspraak: ,,Ik wou dat 
het iedere week Pasen was.’’ 
Daarmee was tevens het bewijs 
geleverd dat deze opzet nog tot 
in lengte van jaren moet wor-
den voortgezet. Meer informatie 
op www.schaakclubkijkuit.nl en 
www.damclubijmuiden.nl.

Santpoort scoort goed
Velserbroek - Zondag 5 april 
werd in Haarlem gestreden om 
het kampioenschap voor club-
viertallen van de Noord-Holland-
se Schaakbond.
In de C-categorie met spelers tot 
en met 14 jaar bestond het team 
van SC Santpoort uit Daan, Bas, 
Bastiaan en Robin Anne. In een 
gesloten zeskamp troffen ze al in 
de eerste ronde hun grote con-
current voor de titel, het gecom-
bineerde team van Bergen/Win-
terkoning. Na ruim een uur spe-
len was de uitslag nog niet te 
voorspellen. Uiteindelijk deden 
de teams niets voor elkaar onder 
en eindigde de wedstrijd in 2-2.
Het was duidelijk dat in de ove-
rige partijen zo hoog mogelijk 
gescoord moest worden omdat 
de bordpunten dus erg belang-
rijk zouden worden. Goed en ge-
concentreerd schakend bleef het 
team ruim winnen. Tegen de uit-
eindelijke nummer 3 Chesscool 
werd het 3-1, de overige teams 
werden met 4-0 naar huis ge-
stuurd. Op het eind van de dag 
bleek Santpoort een half bord-
punt meer te hebben gescoord, 
waardoor het kampioenschap en 
een plek voor het NK was veilig-
gesteld.
In de D-categorie, tot en met 12 
jaar, kwam SC Santpoort met 
twee teams. Het eerste team met 
Dave, Maurits, Sjoerd en Sander 

begon als een van de kansheb-
bers aan het toernooi. Na twee 
eenvoudige overwinningen werd 
het in ronde drie en vier span-
nend tegen de Eenhoorn en fa-
voriet Heerhugowaard/Winter-
koning. In twee spannende wed-
strijden wist het team tweemaal 
met 2.5-1.5 aan het langste eind 
te trekken. Nu de sterkste teams 
verslagen waren, kon het kam-
pioenschap eenvoudig met drie 
ruime overwinningen  worden 
binnengehaald.
De kwaliteit van de schaakop-
leiding werd misschien het best 
gedemonstreerd door het twee-
de team met Pjotr, Roelof, Daan, 
Justin en Cheryl. Waar de overi-
ge deelnemende ‘reserve’ teams 
onderin de ranglijst te vinden 
waren, deed dit team gewoon 
mee voor de prijzen. Een tikje 
minder ervaren dan het eerste 
team werd soms nog wel eens 
een puntje onnodig weggege-
ven, maar alleen van de favoriet 
werd verloren in de eerste ron-
de. Twee overwinningen en drie 
keer 2-2 zorgde ervoor dat de 
laatste ronde in een rechtstreeks 
duel tegen de Eenhoorn gevoch-
ten werd om de derde plaats. Het 
team steeg boven zichzelf uit en 
wist te winnen zodat ook dit team 
op het einde van de dag het po-
dium mocht beklimmen. Zie ook 
www.schaakclubsantpoort.nl.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was 
het perfect weer om een eier-
toernooi te organiseren. En dit 
alles voor de klootschieters van 
sport vereniging Full Speed, 21 
mensen deden mee. Het par-
cours liep van SnowPlanet langs 
zijkanaal B, via de Watergeus 
tot de golfbaan en weer terug 
via de grote weg. Zes gekleur-
de eieren waren verstopt in een 
stuk graskant, dus moest er wel 
gezocht worden, elk team een 
kleur. Team 5 met Ton, Jan Sch., 
Henk en Nico werd eerste met 
88 schoten en 56 meter. Tweede 
werd team 3 met Dries, Jan St., 
Dirk en Lia met 91 – 39. Derde 
werd team 1 met Randy, Ina en 
Harm, met 95 – 36. Vierde werd 
team 2 met Joke, Melissa en Bi-
anca met 104 – 26. Vijfde werd 
team 4 met Cees, Elly en Bertie, 
met 107 – 58. Zesde werd team 
6 met Desiree, Agnes, Sharon en 
Shai, met 139 – 50. Het is vreemd 
om een bal onderhands, recht en 
ver te gooien , dat vergt toch wel 
wat tijd en oefening. Voor elke 
deelnemer was er een doos ei-
eren en een aardigheidje ter af-
sluiting van deze dag. Op de 
agenda staat nog zondag 3 mei 
de uitwisseling, kegelaars en jeu 
de boulers komen klootschie-
ten. Op zaterdag 30 mei‘s mor-
gens klootschieten en ‘s avonds 
barbecue. Informatie: Nico Prins, 
0255–518648 of Dirk Sieraad, 
0255–515602. Zie ook  www.sv-
fullspeed.nl 

Kennismakingsdag
voor nieuwe SVIJ-leden
IJmuiden - Het SVIJ jeugdbe-
stuur organiseert zaterdag 18 
april vanaf 09.15 uur een Boar-
ding Toernooi voor nieuwe 
jeugdleden in de leeftijd van 4 
tot 6 jaar. 
Wie kennis wil maken met het 
voetbalspel is zaterdag 18 april 
met vader en/of moeder welkom 
bij SVIJ om vrijblijvend en onder 
professionele begeleiding te ko-
men voetballen en de gezellig-
ste en sportiefste voetbalvereni-
ging van IJmuiden en omstreken 
te leren kennen.
Na afloop van het toernooi krijgt 
iedereen limonade, chips en een 

leuke attentie. Uiteraard is er de 
mogelijkheid om meteen in te 
schrijven voor het nieuwe voet-
balseizoen.
Wie mee wil doen kan zich rich-
ten tot Alex Mol of Theo Weber. 
Zij zullen belangstellenden aan-
melden voor deze dag en er te-
vens voor zorgen dat ze in een 
team worden ingedeeld. Uiter-
aard moet iedereen wel even met 
vader en/of moeder overleggen 
of je je mag inschrijven. Meer in-
formatie: Alex Mol, 06-52312297 
of alexmol1967@hotmail.com. 
Theo Weber, 06-51540759 of we-
ber@weberenraave.nl.

IJmuiden - Zaterdag 18 april 
wordt alweer voor de zeven-
de keer het Kees Kool Zaalvoet-
baltoernooi in sporthal IJmui-
den-Oost gespeeld. Dit zal om 
17.00 uur beginnen en om 22.00 
uur is de laatste wedstrijd. Daar-
na is het groot feest met dj Peter 
en dj Dennis met een gastoptre-
den van zanger Barry. Ook part-
ners zijn uiteraard heel welkom 
bij dit feestje.
De teams die gaan strijden voor 
de eerste plaats zijn: De Hoo-
ge Waerder, Oddesigns, Water-
loo, GOK, SVIJ en The Bike Gu-
ru. Om de opkomst van de jeugd 
te promoten spelen de E-junio-
ren van Waterloo en Onze Ge-
zellen een wedstrijd tegen el-
kaar om 19.00 uur. Om de kos-
ten van deze avond zo laag mo-
gelijk te houden voor de deelne-
mende teams zijn er wederom 
een aantal sponsors bereid ge-
vonden om een bijdrage te leve-
ren. De wedstrijden staan onder 
leiding van Goof Buijs en Patrick 
de Koning. De EHBO wordt ver-
zorgd door Gerrit Oudendijk. De 
wedstrijdbal wordt geschonken 
door de Red Nose Association. 
De organisatie hoopt, net als 
voorgaande jaren, op een spor-
tief en gezellig toernooi, dat me-
de dankzij de teams en sponsors 
zeker gaat lukken.

Kees Kool 
zaalvoetbal
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FC Velsenoord op
zoek naar vrijwilligers
Velsen-Noord – Voetbalvereni-
ging FC Velsenoord kampt met 
een tekort aan vrijwilligers. De 
nood is zo hoog dat alle leden, 
die nog geen vrijwilligerstaak op 
zich hebben genomen, een tele-
foontje kunnen verwachten.
 
Het initiatief om actief te gaan 
werven komt van de gemeen-
te Velsen in samenwerking met 
de stichting Sportservice Noord-
Holland. ,,Elke vereniging heeft 
tegenwoordig een gebrek aan 
vrijwilligers”, aldus voorzitter Arie 
Duineveld. ,,Hoe dat komt? Men 
heeft het te druk met van alles 
en wil zich dan niet binden aan 
een taak binnen de vereniging. 
We moeten terug naar het be-
sef dat een vereniging een groep 
van mensen is die met elkaar ac-
tiviteiten onderneemt. Een ver-
eniging heeft leden. Dit zijn 
mensen die lid zijn van de ver-
eniging omdat zij het doel van de 
vereniging steunen. De nadruk 
ligt op het woord steunen! Er zijn 
in onze club al veel mensen die 
op een of andere wijze actief zijn 
als vrijwilliger, maar we hebben 
meer mensen nodig.” 
Het idee om leden en ouders van 

jeugdleden te gaan bellen is ge-
voed door het resultaat dat een 
voetbalvereniging in Zwolle op 
deze manier heeft bereikt.  Bij FC 
Velsenoord zoeken ze op aller-
lei gebied ondersteuning. Denk 
hierbij aan taken als schoon-
maak, bar en of keukenbezet-
ting, voor de zaterdag en/of de 
zondag, PR medewerker intern, 
aanvulling sponsorcommissie, 
jeugdcommissie, klein onder-
houd, scheidsrechters, vlaggers, 
geluidsman/vrouw voor de ra-
diokamer bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal of bij bijzon-
dere activiteiten. 
Overigens is er voor ieder lid van 
de vereniging die als vrijwilliger 
aan de slag wil een klus naar 
wens te bedenken. Vrijwilligers-
werk is het fundament van een 
vereniging, zo ook bij FC Velsen-
oord. Naast het werven van nieu-
we enthousiaste vrijwilligers zul-
len zij er ook alles aan doen om 
de leden die al actief zijn binnen 
de vereniging te behouden als 
vrijwilliger. Zo kan het motive-
rend werken als mensen na een 
aantal jaar eens een andere taak 
krijgen, of een nieuwe uitdaging 
aan kunnen gaan.

Easter Cup Stormvogels
IJmuiden – Op het sportcom-
plex Zeewijk van IJVV Stormvo-
gels werd zaterdag en zondag 
gevoetbald om de Easter Cup. In 
totaal namen 34 teams hier aan 
deel, uit Nederland, Engeland, 
Schotland, Ierland en Finland.
Er werd op vier velden gevoet-
bald en bij een rondgang was 
er van alles te horen. ,,Door-
lopen, jochie’’, wordt er in on-
vervalst Utrechts geroepen. Bij 
een ander veld is er een sappig 
Haags dialect te horen en wor-
den er aanmoedigingen in het 
Fries geroepen. ,,Pulla pulla hee! 
Kiske!’’, roept een Finse aanvoer-
der. Geen idee wat het betekent, 
maar het klinkt behoorlijk fa-
natiek. De jongens van Swords 

Celtic uit het Ierse Dublin krij-
gen een peptalk van trainer Ray-
mond Burch. Hoewel, peptalk, ze 
staan er bedremmeld bij want 
ze hebben net twee wedstrijden 
verloren. De trainer is blijkbaar 
een autoriteit, elke speler krijgt 
te horen wat hij fout deed en be-
ter moet doen de volgende wed-
strijd. De jongens horen het ge-
laten aan en gaan er niet tegen-
in. 
Op het terras voor de kantine 
gaat een luid gejuich op: Storm-
vogels heeft zojuist van de ach-
terstand 1-1 weten te maken. 
De keeper van de tegenpartij is 
zo kwaad op zichzelf dat hij de 
bal liet glippen: hij staat te hui-
len van boosheid. Even verder-

op speelt het Haarlemse Alliance 
’22 tegen een sterke Finse club. 
Hans Erik Groeneveld wil geno-
teerd zien dat zijn zoon Dirk zo-
juist een briljant doelpunt heeft 
gemaakt. ,,Alliance doet nu voor 
de vierde keer mee, het is een 
grandioos toernooi’’, laat hij we-
ten. KNVB-scheidsrechter Ruud 
Piotrowski maakt zich op om 
een wedstrijd te gaan fluiten. Hij 
komt helemaal uit Limburg. Ver-
goelijkend zegt hij: ,,Ik kom uit 
Noord-Limburg en ik heb een 
goede auto.’’ Op de vraag of hij 
de volgende dag weer aanwezig 
is, geeft hij als antwoord: ,,Als ik 
mag, dan graag. Ik vind dit toer-
nooi een ontzettend leuke hap-
pening.’’
Evert Kleiterp is secretaris van 
het jeugdbestuur en heeft dit jaar 
de coördinatie van voorzitter Cor 
Zeegers overgenomen: ,,We krij-
gen de organisatie van het he-
le toernooi kant en klaar aange-
leverd van Expersport uit Haar-
lem, wij stellen onze velden, de 
kantine, de kleedkamers en de 
vrijwilligers beschikbaar. Het is 
in het begin even stressen, maar 
nu loopt het prima, het weer zit 
enorm mee en we liggen keurig 
op schema.’’
In de categorie D12 pupillen 
werd HBC uit Heemstede eer-
ste, tweede werd Alliance ’22 
uit Haarlem en als derde eindig-
de Stormvogels. Bij de D13 werd 
Dame Alice Ownes School uit 
Engeland eerste, HSV Duno uit 
Den Haag werd tweede en de 
derde plaats was voor DEM uit 
Beverwijk. (Carla Zwart)  

Guppen op burenbezoek
IJmuiden – Zaterdagmorgen 
waren de vijftien guppen van 
IJVV Stormvogels al om 8.30 uur 
op het sportcomplex Zeewijk 
aanwezig om paaseieren te ver-
ven. Die waren bedoeld voor de 
buren: de bewoners van woon- 
en zorgcentrum De Moerberg, 
waar ze later die ochtend op be-
zoek gingen.
De bewoners vonden het erg ge-
zellig, het bezoek van de jon-
ge voetballers. Terwijl zij aan de 
koffie zaten, kregen de guppen 
limonade en werd er belang-
stellend geïnformeerd naar hun 
prestaties op het voetbalgebied. 
Leidster Marijke bedankte na af-
loop voor de hartelijke ontvangst 
en nodigde de bewoners uit voor 
een tegenbezoek: ,,Op woens-
dag trainen wij altijd en om de 
week spelen we op zaterdag een 
thuiswedstrijd. U bent van har-
te welkom om dan eens te ko-

men kijken, de koffie staat voor 
u klaar.’’ Een man reageert: ,,Mis-
schien doe ik dat wel eens. Het 
is tenslotte vlakbij en ik wil wel 
eens zien, of die jonge gasten 
een beetje kunnen voetballen.’’ 
Zwaaiend verlaten de guppen 
even later de ruimte, de bewo-
ners zwaaien vrolijk terug en de 
man roept: ,,Dag, guppies.’’ De 
voetballertjes gingen nog even 
langs bij bewoners op hun ka-
mer, om een paasei te overhan-
digen.
Hierna gingen de jongens ook 
nog langs bij buurtbewoners. 
Ze brachten een mooi bloeiend 
plantje aan de deur, beschik-
baar gesteld door GroenRijk uit 
Santpoort. Van tevoren oefen-
den ze wat ze dan gaan zeggen: 
,,Alstublieft en fijne paasdagen.’’ 
De bewoners waren erg verrast 
en stelden deze attentie zeer op 
prijs. (Carla Zwart)

32ste Vletterlieden 
Voetbaltoernooi
IJmuiden - Op woensdag 22 
april organiseren de Vletterlie-
den voor de 32ste keer hun nau-
tische voetbaltoernooi. 
Traditioneel wordt het toernooi 
gehouden op de velden van VSV 
in Velserbroek. De deelnemende 
teams hebben bijna allemaal een 
verbintenis met het water, zoals 
de Loodsen IJmond en Rotter-
dam, de vletterlieden uit Amster-
dam, Rotterdam en IJmuiden. Te-
vens zijn er teams van de Poli-
tie en Brandweer Velsen. Deze 
teams zullen allemaal hun best 
doen om de eerste plaats te be-
machtigen. De Teams bestaan 

uit zeven spelers en er wordt ge-
speeld in de breedte van het veld. 
Door deze opzet is een spektakel 
verzekerd. 
De alom bekende viskraam van 
Ome Leen en de gebroeders Em-
melot zal dit jaar ook weer van de 
lekkerste gebakken vis voorzien 
zijn  en de loterij, met als hoofd-
prijs een minicruise naar New-
castle, zal ook weer na de prijs-
uitreiking plaatsvinden. Kortom 
voor een dag van voetbal en ge-
zelligheid is iedereen van har-
te welkom vanaf 10.30 tot 16.30 
uur op het VSV-complex in Vel-
serbroek.

Smashing Velsen
IJmuiden - De laatste wed-
strijden van de lopende com-
petitie en de competitie spelen-
de teams van volleybal vereni-
ging Smashing Velsen hebben er 
al wat plezier en inzet op zitten. 
De meeste teams deden het zeer 
goed. Zo ook Dames 3 die dit 
jaar een leuk seizoen achter de 
rug hebben. In de laatste thuis-
wedstrijd in de Zeewijkhal werd 
gewonnen van FHC uit Haarlem 
met 4-0. Zeker het tactische ele-
ment van volleybal beheersen ze 
zeer goed. Dames 1, onder lei-
ding van Willem Prins, heeft een 
goed seizoen achter de rug met 
een zekere derde plaats in de 
tweede klasse. Had er meer in 
gezeten? Misschien wel met al 
die 3-1 wedstrijden die eigen-
lijk 4-0 moesten zijn. Maar pro-
gressie zit er zeker in. Heren 2 
won op hun tandvlees van Spor-
ting met 3-2. Dames 4 won van 
de kampioen die Raeckse met 3-
2 en heeft ook een heel leuk sei-
zoen achter de rug. Volgend jaar 
kan dit team echt wel verder kij-
ken naar een promotie naar de 
tweede klasse. Het volgend sei-
zoen begint in augustus en dan 
wil de vereniging verder met een 
vijfde damesteam waarvoor men 
nog enthousiaste meiden en da-
mes zoekt. Ook zoeken ze naar 
versterking bij de herenteams. 
Wil je weer volleyballen? Kijk 
voor nog meer info op de actuele 
website www.smashingvelsen.nl.
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Cursus sociale vaardigheden

IJmuiden – In wijksteunpunt 
Zeewijk vond de cursus soci-
ale vaardigheden voor Turk-
se vrouwen van 50 jaar en 
ouder plaats. Leidsters wa-
ren Sultan Celik van Zorg-
balans en Canan Calisir van 
de Stichting Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden-
Kennemerland.

Donderdag werd de cursus af-
gesloten met een feestelijke bij-
eenkomst met zelfgemaakte lek-
kere hapjes, waarbij de deel-
neemsters hun certificaat ont-
vingen.
De gewone dingen die in het da-
gelijkse leven voorkomen kwa-
men tijdens de cursus aan bod. 
Zoals goed naar elkaar luisteren, 
omgaan met boosheid en kritiek 
en het geven van complimenten. 
,,We keken ook naar video’s en 

speelden het daarna na tijdens 
een rollenspel’’, vertelt Sultan. 
,,Er bleek veel talent in de groep 
aanwezig te zijn. Ze leefden zich 
helemaal uit tijdens het rollen-
spel en de vrouwen bleken over 
een goed inlevingsvermogen te 
beschikken. Het zorgde ook voor 
hilarische momenten, we heb-
ben veel met elkaar gelachen.’’
,,Ik kan nu beter omgaan met 
boosheid en kritiek’’, vertelt Ay-
se. ,,Ik weet dat je het juiste mo-
ment uit moet kiezen en dat je 
tijdens een ruzie niet de he-
le persoon onderuit moet halen, 
maar alleen dat punt bespreek-
baar moet maken waar je kri-
tiek op hebt.’’ Fadime vertelt: ,,Ik 
kreeg meer zelfvertrouwen door 
de cursus. Ik loop nu niet meer 
weg voor een ruzie, maar durf 
voor mezelf op te komen.’’ (Car-
la Zwart)

Toewijzing De Planeet
IJmuiden - Woningbedrijf Vel-
sen start volgende week met het 
werven van kandidaten voor 23 
woningen in nieuwbouwcomplex 
De Planeet. De bijna 600 perso-
nen die zich op voorhand als ge-
interesseerden hebben gemeld, 
ontvangen zaterdag een brief 
met de informatie over de wijze 
van inschrijven. Van De Planeet 
worden ook 22 woningen toe-
gewezen door het Zorgloket aan 
mensen met een indicatie voor 
een zorgwoning.
Naar verwachting is het gebouw 
in de loop van september 2009 
gereed. De appartementen zijn 
allemaal bestemd voor senioren. 
Bij de toewijzing wordt gedeelte-
lijk afgeweken van de geldende 
optieregeling. 
Door het bijzondere karakter van 
De Planeet heeft de gemeen-
te Velsen toestemming gegeven 
de helft van de woningen toe te 
wijzen aan mensen met een in-
dicatie voor een zorgwoning. Het 

Zorgloket verzorgt deze toewij-
zing. 
De andere woningen worden 
verhuurd via Wonen in Velsen, 
hierbij geldt deze volgorde: her-
huisvestingkandidaten, kandida-
ten uit de woonkern (IJmuiden), 
kandidaten uit de andere kernen 
van de gemeente Velsen, overige 
kandidaten.
Om in aanmerking te kunnen 
komen voor een van deze wo-
ningen, moeten kandidaten uit 
categorie 2, 3 en 4 een optie ne-
men en minstens 65 jaar zijn. 
Vanaf 16 april kunnen zij zich in-
schrijven via www.woneninvel-
sen.nl op clusternummer 1123. 
Tot vier weken hierna kan men 
zich inschrijven om mee te loten 
bij de eerste aanbieding van de 
woningen. 
Op 14 mei sluit de eerste in-
schrijvingstermijn en zal de se-
lectie van kandidaten plaatsvin-
den. Wie na 14 mei nog een optie 
neemt, sluit aan in de wachtrij.

Waarom wordt er voor de moei-
lijkste en traagste oplossing ge-
kozen binnen de muren van het 
gemeentehuis? We doen al ja-
ren over het besluit van een 
gymzaal in Santpoort-Zuid. Als 
we nu ‘ja’ zeggen, dan roept het 
College pas in 2012! De eerste 
signalen over de noodzaak van 
een gymzaal dateren uit 2004.
Ook mis ik vaak de logica in 
voorgestelde plannen. Bijvoor-
beeld de nieuwe voetbrug over 
de A22 in het Wijkeroogpark. 
De brug is 10.5m hoog. Wie be-
denkt dan nu? Mensen met 
hoogtevrees gaan daar echt niet 
overheen, laat staan een hart-
patiënt. 
Over verplaatsing van de VSV-
sportvelden in de Grote Buiten-
dijk doen we 10 jaar. Gestart in 
2000 wordt in 2005 een amen-
dement van Velsen Lokaal hier-
over op de Structuurvisie aan-
genomen. Vorige week -vier jaar 
later- zegt het college toe om dit 
amendement nu uit te voeren. 
Erger nog het gedoe rond het 
bouwplan Driehuis-Weideveld. 
Na jaren wordt de initiatiefne-
mer/grondeigenaar buitenspel 

gezet ten gunste van een pro-
jectontwikkelaar die niet eens 
eigenaar van de grond is.
Je zou je haast schamen dat je 
in deze gemeente raadslid bent. 
Het is nog een geluk dat de ge-
meente geen commercieel be-
drijf is, want dan zou het faillis-
sement snel bereikt zijn.
Als fractielid van Velsen Lokaal 
probeer ik al jaren, met name 
ruimtelijke ordeningszaken, in 
betere banen te leiden en hamer 
vooral op het gebruik van het 
gezonde boerenverstand.
Het hoeft echt niet zo moeilijk 
te zijn! Met een beetje meer in-
zet kan die gymzaal sneller ge-
bouwd worden. Een voet/fiets-
brug van 4,5 m is hoog genoeg 
en kost echt geen €2,5 miljoen. 
Om maar niet te spreken over €6 
miljoen voor lichtgevende paal-
tjes in de Kromhoutstraat.
Ik denk dat u daar niet op zit te 
wachten en liever het geld zin-
vol besteed ziet aan onze scho-
len, een steiger voor de zeever-
kenners of wat steun aan de 
voedselbank.

Johan van Ikelen, Velsen Lokaal

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

CDA schrijft 
minister brief 
over Zeesluis
Velsen – De CDA-fracties in de 
IJmond hebben minister Eurlings 
een brief geschreven, waarin zij 
hem vragen om spoedig een be-
sluit te nemen over de aanleg 
van een tweede grote zeesluis 
in IJmuiden. Daarin wordt de mi-
nister gewezen op het feit, dat hij 
in 2007 een petitie ontving over 
dit onderwerp. Dit was een initi-
atief van de CDA-fractie van de 
gemeente Heemskerk, onder-
steund door de CDA-fracties van 
omliggende gemeenten. Twee 
jaar later is er nog niets gebeurd, 
terwijl de urgentie voor de bouw 
van een nieuwe grote zeesluis in 
IJmuiden volgens het CDA sub-
stantieel is toegenomen. In ver-
gelijking met 2007 passeerde in 
2008 12.7 % meer lading. Ook is 
de wachttijd toegenomen, soms 
langer dan 30 minuten per schip. 
Het aantal grote zeeschepen 
dat afhankelijk is van de Noor-
dersluis neemt toe. Als wacht-
tijden nog verder oplopen, dan 
wijken reders met hun sche-
pen uit naar andere havens. Dit 
heeft ernstige gevolgen voor de 
economie en de werkgelegen-
heid. Nu ook deze regio de ge-
volgen van de kredietcrisis on-
dervindt, dringen de CDA-frac-
ties er bij de minister op aan om 
met spoed een positief besluit te 
nemen over de aanleg van een 
tweede zeesluis.

Bewoners boos over 
bomenkap Gijzenvelt
De bewoners van het flatgebouw 
Waalstraat 1 t/m 80 hebben een 
bezwaarschrift ingediend bij de 
gemeente Velsen tegen het kap-
pen van 39 bomen en het verwij-
deren van de overige beplanting 
in de directe omgeving van het 
flatgebouw. 
Dit in verband met de aanleg van 
een zogenoemde ‘Inprikker’ van-
af de Herenduinweg tot de ro-
tonde Lange Nieuwstraat /Pla-
netenweg en de hiermee ge-
paard gaande herinrichting van 
het Gijzenveltplantsoen + de 
aanleg van het zuidelijk deel van 
het ‘Stadspark’.
Woensdag 8 april kregen de be-
woners de gelegenheid hun be-
zwaar toe te lichten tijdens een 
hoorzitting op het stadhuis.
De bewoners zijn het niet eens 
met het kappen van de bomen 
en struiken omdat daardoor 
hun uitzicht op een mooi stukje 
groen (restant binnenduinbos) 
verdwijnt. Tevens zal mede door 
de inprikker de geluids- en fijn-
stofhinder toenemen.
De bewoners spreken hun ver-

bazing uit over de volgorde van 
de besluitvorming. Eerst wordt 
besloten om bomen te kappen 
terwijl de inspraakprocedure 
over de herinrichting van het Gij-
zenveltplantsoen nog moet be-
ginnen.
Tijdens een informatie- en in-
spraakavond over de herinrich-
ting van het Gijzenveltplant-
soen hebben omwonenden een 
alternatief voorstel gepresen-
teerd met meer aandacht voor 
de verkeersveiligheid  en beper-
king van de door het toenemen-
de verkeer veroorzaakte overlast 
en zoveel mogelijk behoud van 
de kwaliteit van de woonomge-
ving. De omwonenden zijn van 
mening dat in het huidige voor-
stel te weinig aandacht wordt 
besteed aan deze zaken. 
De bewoners hopen in het kader 
van ‘burgerparticipatie’ in over-
leg met de gemeente tot een al-
ternatief plan te komen. De in-
formatie-/ inspraakavond vond 
gisteren plaats in de Stadskerk, 
Gijzenveltplantsoen 32 in IJmui-
den.

‘Ik kreeg zelfvertrouwen’

Cursus
Boekhouding
IJmuiden - Denk je er wel eens 
over om zelf ook iets aan je be-
drijfsadministratie te doen? Spe-
ciaal voor kleine bedrijfjes geeft 
boekhouder Paul Kloek een kor-
te en praktische beginnerscur-
sus administratie. De cursus 
wordt op meerdere locaties ge-
geven en start maandagavond 
11 mei in IJmuiden. De cursus 
kan vergoed worden door het 
UWV Werkbedrijf. In drie les-
sen leer je jouw administratie te 
ordenen en in te voeren in een 
eenvoudig boekhoudprogram-
ma. Er wordt uitgelegd wat BTW 
is, hoe een BTW-aangifte ge-
daan wordt en hoe een factuur 
gemaakt moet worden. Verder 
krijg je een duidelijke uitleg over 
de VAR (verklaring arbeidsrela-
tie) en over belastingvoordelen 
voor ondernemers, zoals zelf-
standigenaftrek, startersaftrek 
enzovoort. Tijdens èn nog enke-
le weken na de cursus kun je on-
dersteuning per email krijgen. Je 
leert een verzorgde administratie 
aan te leveren bij je boekhouder. 
Dat scheelt een hoop geld en je 
krijgt inzicht in waar je nu eigen-
lijk mee bezig bent. Het is ook 
prettig om wat beter te begrijpen 
waar de boekhouder het alle-
maal over heeft. Als je geïnteres-
seerd bent, kun je meer informa-
tie vinden op de website: www.
adminiles.nl of 06-28478291.
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Rooien beplanting duinpark
De fi rma Hoek hoveniers uit Voorhout 
begint volgende week, in opdracht van 
de gemeente Velsen, met het rooien van 
een gedeelte van de beplanting langs 
het hoofdpad in het duinpark (Zeewijk). 
De beplanting in de vakken, aan de kant 
van de fl ats, groeit als kool. Het gevolg 
is dat, als hier niets aan wordt gedaan, 

het pad straks overwoekerd wordt door 
deze beplanting. Daarom wordt de 
voorste rand beplanting, een strook van 
ongeveer 75 cm verwijderd zodat de 
beplanting die hier achter staat verder 
kan uitgroeien. Zodoende kan de huidige 
beplanting geen overlast meer geven 
door op en over het pad te hangen.

Het College heeft besloten Plein 
1945 te vernieuwen en daarmee 
aantrekkelijk en levendig plein in het 
centrum van IJmuiden te realiseren.
Met het project ‘restauratie 
Plein 1945’ wordt beoogd een 
representatief plein te realiseren 
met betere mogelijkheden voor 
activiteiten, zoals braderieën en 
sporttoernooien. 
Het huidige plein is door haar 
inrichting en oneffenheden niet 
gebruiksvriendelijk. 
De beplantingsbakken geven 
beperkingen aan de functie voor 
evenementen en activiteiten en de 
aansluiting van het plein op stadhuis 
en winkels laat te wensen over.
Diverse partijen, zoals 
winkeliersvereniging, de 

winkelstichting en de stichting Dudok 
worden betrokken in het maken 
van het defi nitieve ontwerp. Ook de 
marktcommissie wordt betrokken 
in het proces om te komen tot een 
defi nitief ontwerp. Het nieuwe plein 
zou een mogelijke locatie kunnen 
zijn voor de verplaatsing voor de 
weekmarkt. Hier heeft echter nog 
geen besluitvorming over plaats 
gevonden. Het defi nitief ontwerp 
wordt medio juni gemaakt en wordt 
dan voorgelegd aan het College.  
De kosten zullen worden gedekt uit 
toegekende provinciale subsidie (ISV-
2 gelden) voor vernieuwing van het 
centrum IJmuiden. 
Met de uitvoering van de 
werkzaamheden zal naar verwachting 
nog in 2009 worden gestart.

Restauratie Plein 1945

Fotograaf: Reinder Weidijk

Naar aanleiding van het grote succes 
van de JeugdSportPas organiseert 
de afdeling Sportzaken van de 
gemeente Velsen in samenwerking 
met SportSupport en Hogeschool 
INHolland de JeugdSportPas-dag!

Op vrijdag 17 april gaan meer dan 1200 
basisschool-kinderen uit de gemeente 
Velsen kennismaken met heel veel 
verschillende sporten. 
In sporthal IJmuiden-Oost en op 
het HBS-veld (P.J. Troelstraweg in 
IJmuiden) krijgen meer dan 20 binnen- 
en buitensportverenigingen de kans 
om hun favoriete sport te promoten 
door het geven van demonstraties en 
het aanbieden van informatie. Zo is er 
bijvoorbeeld een klimmuur aanwezig 
en een sportmarkt. Van 9.00 uur tot 

12.15 uur zijn de groepen 4 en 5 van de 
basisscholen uitgenodigd en van 
13.15 uur tot 16.00 uur komen de 
groepen 6 en 7 in touw. Tijdens beide 
dagdelen zal wethouder Annette 
Baerveldt (Sport) een inleiding geven. 
Tachtig studenten van Hogeschool 
INHolland zullen de kinderen deze dag 
begeleiden. Van de Rabobank ontvangen 
alle bezoekende kinderen een leuke 
attentie.
Met de JeugdSportPas kunnen de 
kinderen kennis maken met veel 
verschillende sporten, bijvoorbeeld een 
sport die de kinderen nog nooit hebben 
beoefend maar die ze wel erg leuk 
vinden. Sport is plezier maken, draagt 
bij tot een goede gezondheid voor nu 
en later en zorgt meestal voor nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes!

JeugdSportPas-dag 17 april

Op donderdag 4 juni 2009 kunt 
u uw stem uitbrengen voor de 
verkiezing van de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement. Het 
stemmen zal niet meer gebeuren 
met stemmachines, maar met een 
stembiljet.

Stemmen met Stempas én 
Identiteitsbewijs
Om overal in Velsen te kunnen stemmen 
ontvangt u een stempas. Zonder deze 
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. 
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt 
u, uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009, een 
vervangende stempas aanvragen bij de 
afdeling Burgerzaken. Mocht u alsnog 
uw “oude” stempas terugvinden dan kunt 
u daarmee niet stemmen; dat kan alleen 
met de nieuwe stempas. Neem bij het 
stemmen naast uw stempas ook een 
geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

Waar kunt u stemmen?
U mag met een stempas overal binnen 
de gemeente mag stemmen en bent dus 
niet verplicht om in het stemlokaal wat op 
uw stempas vermeld staat te stemmen. 
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor 
mindervaliden en zijn geopend van ’s 
ochtends 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur.

Stemmen bij volmacht: 
iemand anders gaat voor u stemmen
Als u zelf niet in de gelegenheid bent 

om uw stem uit te brengen, dan kunt u 
iemand anders een volmacht verlenen 
om namens u uw stem uit te brengen. 
Op de achterzijde van uw stempas 
kunt u de naam invullen van degene 
(gemachtigde) die voor u gaat stemmen. 
De gemachtigde kan iedereen zijn die 
in Velsen woont en ook een stempas 
heeft ontvangen. Van belang is wel dat 
de gemachtigde niet meer dan twee 
machtigingen heeft aangenomen en de 
volmachtstem gelijktijdig met de eigen 
stem uitbrengt. 

Kiezerspas: 
u wilt gaan stemmen in een andere 
gemeente binnen Nederland
U kunt ook in een andere gemeente 
stemmen. Daarvoor heeft u een 
kiezerspas nodig. Bij de afdeling 
Burgerzaken kan uw stempas omgezet 
worden in een kiezerspas. Dit kan tot 
uiterlijk 2 juni 2009.

Verkiezing Europees Parlement

Het College heeft op 7 april het 
Ruimtelijk Functioneel Kader 
‘Zuidoost-rand Driehuis’ (RFK) 
vastgesteld. Dit document 
bevat de gemeentelijke kaders 
en uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van de locatie 
gelegen tussen Servicefl at De 
Luchte en Woon-Zorgcentrum Huis 
ter Hagen en de spoorlijn. Deze 
locatie is bekend geraakt onder de 
naam ‘Wijde Weideveld’.

Dit is één van de uitbreidingslocaties 
aan de zuidrand van Driehuis uit 
de structuurvisie Velsen 2015. Het 
RFK biedt mogelijkheid voor vier 
appartementgebouwen van zes 
bouwlagen waarvan de bovenste 
twee lagen inspringend moeten 
zijn ten opzichte van de rest van 
het gebouw. De omgeving van de 

gebouwen moet zo groen mogelijk 
worden ingericht. Speciale aandacht 
moet er zijn voor de ecologische 
verbinding langs het treinspoor: een 
natte verbinding met ecologische 
oevers. Parkeren voor de bewoners 
moet ondergronds worden opgelost. 
Het gewenste woonprogramma gaat 
uit van een mix van huur en koop met 
ouderen en jongeren als voornaamste 
doelgroep.

Voor de ontwikkeling is toestemming 
nodig van de provincie Noord-Holland 
omdat de locatie buiten de rode 
verstedelijkingscontour ligt. Hiervoor 
zal eerst een bouwplan ontwikkeld 
moeten worden.

In mei zal de gemeenteraad het 
RFK ‘Zuidoost-rand Driehuis’ in het 
raadsplein bespreken.

RFK Zuidoost-rand 
Driehuis vastgesteld

Informatie
• over stem- en kiezerspas: 
 Stadhuis, Afd. Burgerzaken. 

Uitsluitend op afspraak (via tel. 
 0255-567323) op werkdagen 

van 9.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur 

 tot  20.00 uur.
• over de Europese Verkiezingen:  
 www.uheefthetvoorhetzeggen.nl
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

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

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 
en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-
Zuid 

- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 
Driehuis 

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

Zuid 

VERGADERING REKENKAMERCOMMISSIE
 
Maandag 20 april 2009 vanaf 20.30 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het 
stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot 
uiterlijk maandag 20 april, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Ingekomen stukken 
3. Bespreking jaarrekening en jaarverslag 2008 van de 

gemeente Velsen en het rapport van bevindingen: 
 - Korte toelichting PriceWaterhouseCoopers 
 -  Rekenkamerleden hebben de gelegenheid   

tot het stellen van vragen 
 -  Samenvatting en vervolgafspraken door de   

voorzitter 
4. Rondvraag 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:
 
- aan de zuidwestelijke zijde van de Meervlietstraat 

tussen de Kerkesingel en de 's Gravenlust een parkeer-
verbod in te stellen, door middel van het plaatsen van 
twee borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
plaatse van twee borden E01 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990; 

- op het parkeerterrein aan de Reyndersweg te Velsen-
Noord een algemene gehandicaptenparkeerplaats in 
te trekken door middel van het verwijderen van een 
bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.  

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

Nadere informatie 
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij 
in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Aarab, A.    Geb. 05-06-1961
Marco, G.    Geb. 16-03-1956
Bote Moreno, F.   Geb. 19-04-1970
Milanov, A.Z.    Geb. 30-04-1960
Buis, M.    Geb. 07-06-1972
Milanova, V.R.   Geb. 14-03-1964
Cuijlenborg, D. van   Geb. 29-12-1970
Niemczyk, T.Z.   Geb. 23-08-1979
Groot, D.    Geb. 07-04-1984
Rodopska, R.O.   Geb. 16-03-1971
Hall, J. T.    Geb. 03-04-1965
Spekking, J.L.    Geb. 01-02-1962
Human Adnan Abdulkarim Geb. 05-12-1981
Szubański, H.P.       Geb. 03-10-1976
Jabua, G.    Geb. 12-12-1973
Szubańska, S.   Geb. 20-02-1978
Kurvers, D.    Geb. 19-08-1987
Uktolseja, C.C.   Geb. 23-03-1989
Mais Muhannad Shaker  Geb. 06-12-1984
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Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, tel. 
(0255) 56 73 40.

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

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 
straat en huisnummer aantal en soort 
Bosboom Toussaintlaan 22 1 naaldboom        
Molenveltlaan 31 1 berk, 3 coniferen  
  en 1 pruimen-  
  boom 
Grote Boterbloem 51 1 Japanse prunus,  
  1 esdoorn en 
  1 lijsterboom 
Dijckmansstraat 9 1 beukenboom            
J.T. Cremerlaan 28 1conifeer                       

Dagtekening van deze vergunningen is 14 april 2009 

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

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

BOUWAANVRAAG FASE I

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-4-2009 Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-65-2009  Breesaperhof 52 te Velsen-Noord; het 

veranderen en vergroten van een boven-
woning met een uitbouw

BP-66-2009  Trompstraat 209 te IJmuiden; het oprichten 
van een dakterras/balkon

BP-67-2009  Schoterkerkpad 4 8000 te Santpoort-
Zuid; het vernieuwen van een fiets-/voet-
gangersbrug

BP-68-2009  Ster Bastion 105 te Velserbroek; het 
veranderen van een voormalig fitness-
centrum naar kantoor en woonruimte

BP-69-2009  Sluisplein 80 te IJmuiden; het plaatsen 
van een kantoor/opslagunit (tijdelijk)

BP-70-2009  Kennemerlaan 116 te IJmuiden; het 
veranderen van een hotel (inpandig)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-69-2009  P.C. Hooftlaan 83 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dakkapel

BL-70-2009  Grote Boterbloem 51 te Velserbroek; het 
plaatsen een erfafscheiding (zijkant)

BL-71-2009  Wijnoldy Daniëlslaan 9 te Santpoort-
Zuid; het vergroten van een dakterras

BL-72-2009  Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het 
gewijzigd uitvoeren van BL-233-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
garage/berging)

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-280-2007  Middenhavenstraat 98 te IJmuiden; het 

veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-40-2009  Kennemergaardeweg 1 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 17 april t/m 28 mei 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijn de 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 17 april t/m 
6 mei 2009 ter inzage.
BL-52-2009   Stelling 31 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een berging en een erfafscheiding

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-38-2009  Diezestraat 15 te IJmuiden; het plaatsen 

van een overkapping
BL-39-2009  Hogemaad 41 te Velserbroek; het plaatsen 

van een overkapping
BL-44-2009  Overbildtweg 2 te Santpoort-Noord; het 

veranderen van een woning (inpandig)
BL-46-2009  Radarstraat 108A t/m 110Z te IJmuiden ; 

het veranderen van de entree van een 
woongebouw

BL-49-2009  Kennemerlaan 81 te IJmuiden; het lega-
liseren van een verandering aan een 
berging (voorgevel)

BP-8-2009  Ampèrestraat 5A te IJmuiden; het veran-
deren van een bedrijfsgebouw

BP-11-2009   James Wattstraat 2 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een 

bedrijfsgebouw
BP-43-2009  Vissershavenstraat 35 te IJmuiden; het 

plaatsen van 3 koelcontainers en het 
legaliseren van bestaande containers en 
opslagruimte voor viskisten

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-13-2009  Gildenlaan 209 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-14-2009  Burgemeester Rambonnetlaan 18 te 
IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen

SL-15-2009  Verbrande Vlak 85 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-16-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het slopen van 2 warmtewisselaars 
Kooksfabriek 2 (2A-04)

SL-17-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van diverse asbesthou-
dende materialen uit de stolpovens CPP 
koudbandwalserij 1 (4-H)

SL-18-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
beplating aan de zuidzijde mengerij 
sinterfabriek (2D)

SL-19-2009  Schiplaan 432 te IJmuiden; het verwijderen 
van diverse asbesthoudende materialen

SL-21-2009   Lange Nieuwstraat 92 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

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

RECTIFICATIE

In de tekst van vorige week is een fout geslopen, de 
juiste tekst volgt hieronder.

Ontwerpbesluit standplaatsvergunning
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vergunning te verlenen voor:
Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van vis en aanverwante etenswaren aan de 
IJmuiderslag ongenummerd, tegenover IJmuiderslag 17 
te IJmuiden. Het betreft een standplaats voor de periode 
1 januari tot en met 31 december met wisselende 
openingstijden, met uitzondering van de maandag. 
De ingangsdatum is 1 juni 2009.

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter 
inzage van 17 april t/m 28 mei 2009.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.


