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Velsen - De Velsense theatermakers Arie Koomen, Hanneke Drenth, Hans Klok en Ruth Jacott zijn ko-
mend seizoen de ambassadeurs van de Stadsschouwburg Velsen. De ‘local heroes’ staan prominent 
op de cover van de nieuwe programmagids, die vanaf morgen op 195.000 adressen wordt bezorgd. 
De kaartverkoop start op dinsdag 27 april om 10.00 uur. Met een omvangrijk aanbod van 250 voorstel-
lingen en concerten in de Stadsschouwburg Velsen, het Thalia Theater en het Witte Theater hoopt di-
recteur/programmeur Jacob Bron wederom een breed publiek te kunnen bedienen. Volgende week: 
Interview met Jacob Bron

Nieuwe schouwburggids valt morgen in de bus

De magie van Velsen

Cohen bezoekt Corus
IJmuiden - Job Cohen, lijsttrekker voor PvdA, heeft vorige week een 
kennismakingsbezoek gebracht aan Corus, waar hij met directie-
voorzitter Theo Henrar (foto) over de laatste ontwikkelingen in de 
staalsector sprak. Henrar pleitte ervoor dat een volgend kabinet niet 
bezuinigt op innovatie en fundamenteel onderzoek omdat kennis-
ontwikkeling belangrijk is voor het innovatieve karakter van het be-
drijf. Cohen waardeert het belang van Corus voor de economie.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Vijvertestdag 
bij Groenrijk!
Laat zaterdag 24 april 
uw vijverwater testen. 
Neem een watermonster 
mee en u krijgt direct een 
gratis advies.
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Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  
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Rabobank reikt 
Jongeren 
Ideeënprijs en 
Seniorenprijs uit.

Zie bericht elders in deze krant.

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

detimmerfabriek.com
IJmuiden

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Nieuwe modellen 
led en lcd tv’s 

Samsung, Phillips en Sony
OP vOOrgaaNde mOdelleN 
fikSe kOrtiNgeN!

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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. 
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Vrijdag beslissende speelronde
Billenknijpen in Oss
Velsen - Naar schatting 350 
supporters en businesscluble-
den van Telstar zijn vorige week 
vrijdag afgereisd naar FC Oss 
om de Witte Leeuwen, die vech-
ten voor lijfsbehoud in de Jupi-
ler League, aan te moedigen. De 
wedstrijd eindigde in 1-1 en was 
tot de allerlaatste seconde span-
nend. Beide ploegen hadden 
er met de overwinning vandoor 
kunnen gaan, maar zover kwam 
het niet. Het Velsense doelpunt 
werd gemaakt door Raymond 
Fafiani.
De businessclubleden die mee 
waren, hadden de wedstrijd met 
samengeknepen billen bekeken. 
,,Ik heb een heel dubbel gevoel’’, 
verwoordde commercieel direc-
teur Steef Hammerstein zijn ge-
voel tijdens de terugreis. ,,Aan 
de ene kant ben ik blij dat we 
nog leven, maar aan de andere 
kant word ik nu al nerveus als ik 
aan vrijdag denk.’’ Morgen valt 
de beslissing in de kelder van 
de Jupiler League. Als Telstar in 
het TATA Steel Stadion wint van 
FC Eindhoven, dan ontloopt de 
ploeg van Marcel Bout degrada-
tie. Bij een gelijkspel of nederlaag 
is de club uit Velsen-Zuid afhan-
kelijk van de uitslagen van MVV-
FC Oss en FC Zwolle-Fortuna 
Sittard. Telstar en FC Oss staan 
samen op de laatste plaats met 
29 punten, maar de Witte Leeu-
wen hebben een beter doelsal-

do. Fortuna Sittard staat zeven-
tiende met 30 punten. Door het 
faillissement van HFC Haarlem 
degradeert er dit seizoen maar 
één ploeg naar de Topklasse. Dat 
zou wel eens de redding van Tel-
star kunnen worden.
De club stelt alles in het werk om 
een ‘uitverkocht huis’ te realise-
ren. Ondernemer Kees van der 
Vlugt treedt voor de gelegenheid 
op als rugsponsor. De IJmuider 
Harmonie - buurman van Tel-
star - verzorgt een optreden op 
het veld en na afloop zingen on-
der andere Ferry van ’t Veldt en 
Dumo in de businessclub. In Pa-
viljoen Schoonenberg wordt een 
feest georganiseerd door de 
Supportersvereniging Telstar.
De wedstrijd tegen FC Eindho-
ven begint om 20.00 uur. Sup-
porters krijgen het dringende 
advies om tickets vooraf bij het 
secretariaat te kopen om teleur-
stellingen te voorkomen. Dat kan 
dagelijks tussen 09.00 en 18.00 
uur. (Friso Huizinga, foto: Pieter 
Hoogeveen)

Zondag brusjesdag
Regio - Op 25 april is er weer 
een nieuwe Brusjesdag. Deze 
dag is speciaal voor ‘brusjes’: 
broertjes en zusjes van kinde-
ren met een autistische stoor-
nis. Deze dag wordt georgani-
seerd door een groepje jonge, 
enthousiaste vrijwilligers van 
Stichting Thuiszorg Gehandi-
capten.
Het doel van de Brusjesdag is 
om de brusjes zelf eens in het 
zonnetje te zetten. Op deze dag 
kunnen de kinderen niet alleen 
op speelse wijze met ‘lotge-
nootjes’ praten, maar worden er 
vooral vriendschappen gesloten 
door middel van sport en spel. 
De Brusjesdag is bij Fort Pen-

ningsveer in Haarlemmerliede, 
dus buiten het volle programma 
kunnen ze heerlijk rennen en 
spelen in en om het Fort. 
Op 25 april is het thema ‘1001 
Nacht’, waarin de groep slangen 
gaat bezweren, op vliegende ta-
pijten rondscheurt en een heuse 
buikdansles krijgt. Niets moet, 
alles mag, en dat maakt deze 
dag ook zo ontzettend leuk.
Ben jij tussen 6 en 16 jaar oud 
en heeft jouw broer/ zus een 
autistische beperking? Dan ben 
je van harte welkom in het Fort. 
Aanmelden kan tot 19 april bij 
STG@thuiszorg-gehandicapten.
nl of telefonisch 023-5516368 
of 06-22707400.

IJmuiden - Woensdag rond 
08.25 uur is een man overboord 
gevallen van een schip aan de 
Volendamkade. Er is direct een 
zoekactie gestart. De man werd 
rond 09.00 uur levenloos aange-
troffen. Hij was verdronken. 

Verdronken
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Smartlappenfestival Velserbroek
Velserbroek zoekt 
de ‘snik in de stem’
Velserbroek - ,,Het is doorge-
stoken kaart,’’ waren de woor-
den van Gerard van Putten bij 
de prijsuitreiking van het twee-
de Smartlappenfestival. Gelukkig 
hoeven we deze woorden niet al 
te serieus te nemen, want naast 
het feit dat Van Putten journalist 
is bij de IJmuider Courant, is hij 
tevens de winnaar van het Vel-
serbroekse festival, waarbij men 
op zoek is naar ‘de snik in de 
stem’. Van Putten, verslaggever 
bij de IJmuider Courant, doelde 
met zijn opmerking op de boor-
deling door freelance collega 
Gertjan Huijbens.
Zaterdagavond was café Het 
Polderhuis eigenlijk te klein voor 
al het publiek en de deelnemers. 
Maar de sfeer maakte alles goed 
en Rinus Otte zorgde er met zijn 
team voor dat de kelen goed ge-
smeerd bleven. Organisator, pre-
sentator en drummer Frans Looij 
zorgde voor een vlot verloop van 
de avond en had het publiek in 
zijn zak.
De deelnemers van het Smart-
lappenfestival waren zeer divers. 
Twee koren, jonge en iets minder 
jonge zangers en zangeressen 
en zelfs een duo waren moedig 
genoeg om voor het voetlicht te 
treden en hun zangvaardigheid 
door de jury te laten beoordelen. 
Martin Wittebrood, Hinke Hillege 

en Gertjan Huijbens vormden de 
deskundige jury. 
Zangtalentje Samantha won met 
haar gouden keeltje terecht de 
aanmoedigingsprijs. De derde 
prijs was voor Ocatavie die de 
echte ‘snik in de stem’ liet ho-
ren met twee ware smartlap-
pen. Tweede werd koor de Lek-
kerbekkies (een deel van Grace 
Darling), dat met haar goede 
voordracht en mooie uitdossing 
twee shanty’s bracht. Gerard van 
Putten zag zijn spontane poging, 
die voortvloeide uit een stukje 
‘live’ journalistiek, beloond met 
de eerste prijs. Hij zong onder 
meer ‘O, O, Den Haag’. Hij zong 
vlot, maar een echte smartlap 
is het niet. Jammer dat er geen 
prijs was voor het koor FF An-
ders dat op het festival een prima 
debuut had. En ook Ton had met 
zijn mooie Amsterdamse smart-
lappen wel iets verdiend. Het op-
treden van de Zangeres zonder 
Naam, Ellie Entius, die vorig jaar 
nog won, kreeg wat kritiek, maar 
was ondanks wat minpuntjes het 
horen en zien meer dan waard.
Volgend jaar viert Velserbroek 
zijn 25 jarig bestaan en dan zal 
het Smartlappenfestival ook deel 
uitmaken van een van de festivi-
teiten, waarschijnlijk in een wat 
ruimere zetting, wat dit festival 
echt verdient. (Karin Dekkers)

Velsen-Noord - Rechercheurs 
van Politie Kennemerland heb-
ben in de ochtend van 12 april 
een 29-jarige inwoner van Vel-
sen-Noord aangehouden op 
verdenking van witwassen. In de 
woning van de verdachte werd 
een grote hoeveelheid softdrugs 
aangetroffen en in beslag ge-
nomen. Naast de softdrugs zijn 
twee auto’s en contant geld in 
beslag genomen. De man zit nog 
vast in afwachting van nader 
onderzoek en zijn berechting. 
Het opsporingsonderzoek vond 
plaats in het kader van het FinEC 
Project Ongebruikelijk Bezit, het 
zogenoemde patserproject. Fi-
nEC is het landelijke programma 
van de Nederlandse Politie voor 
de aanpak van financieel-econo-
mische criminaliteit. Het Project 
Ongebruikelijk Bezit is een sa-
menwerkingsconvenant tussen 
alle gemeenten in de regio Ken-
nemerland, de Belastingdienst, 
het Uitvoeringsorgaan Werkne-
mers Verzekeringen (UWV), de 
Koninklijke Marechaussee en 
Politie Kennemerland.

Drugsdealer 
opgepakt

IJmuiden - Een 25-jarige motor-
rijder uit IJmuiden is zondagmid-
dag gewond geraakt bij een aan-
rijding. De man reed rond 17.15 
uur op de Zeeweg en kreeg geen 
voorrang van een afslaande au-
to, bestuurd door een 42-jari-
ge man uit IJmuiden. De motor-
rijder is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. De po-
litie onderzoekt de precieze toe-
dracht van de aanrijding.

Motorrijder 
gewond

Velsen - Een 44-jarige man uit 
Rusland is dinsdag rond 03.30 
uur aangehouden in de West-
buis van de Velsertunnel. Politie-
mensen troffen de man halver-
wege de tunnel wandelend aan. 
Hij liep in de richting van IJmui-
den. De tunnel is door dit inci-
dent tijdelijk afgesloten geweest. 
De man is meegenomen naar 
het bureau. Hij heeft een boete 
betaald van 240 euro.

Lopend
in de tunnel

Regio - een 46-jarige vrouw uit 
Overveen is zondagmiddag ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
in Overveen. De vrouw reed rond 
17.50 uur op haar scooter over 
het fietspad van de Julianalaan 
en kreeg geen voorrang van een 
afslaande auto, bestuurd door 
een 51-jarige vrouw uit IJmuiden 
De vrouw is voor behandeling 
naar een ziekenhuis gebracht. 
De politie onderzoekt de zaak.

Vrouw gewond 
na aanrijding

Vijvertestdag bij 
Groenrijk Santpoort
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 24 april organiseert Groen-
Rijk de landelijke vijvertestdag. 
Iedere vijverbezitter kan tijdens 
deze dag gratis het vijverwater 
laten testen. 
De kwaliteit van het vijverwater 
is bepalend voor het biologische 
evenwicht in de vijver. De drie 
belangrijkste waarden zijn de 
pH, GH en KH-waarden. Als de-
ze goed zijn, is de belangrijkste 
randvoorwaarde voor een goed 
functionerende vijver aanwezig. 
Tijdens de GroenRijk vijvertest-
dag zal een team van GroenRijk-
medewerkers gratis een mon-

ster van het vijverwater testen 
en, indien nodig, de vijverbezitter 
voorzien van raad. Iedereen kan 
langskomen voor gratis advies 
voor alle vijverproblemen.
Wilt u uw vijverwater laten tes-
ten bij GroenRijk Santpoort? 
Neem dan een afsluitbaar pot-
je met vijverwater mee (mini-
maal 250 ml). Spoel eerst het 
potje goed schoon en maak de-
ze goed droog. Haal het water-
monster ’s morgens uit d vijver. 
Groenrijk Santpoort is gevestigd 
aan de Biezenweg in Santpoort-
Noord. Kijk ook op www.groen-
rijk.nl.

Politie pakt jongeren-
overlast structureel aan
Velsen – Politie pakt jongeren-
overlast vanaf gisteren structu-
reel aan met een nieuwe werk-
wijze, SOM, Structureel Overlast 
Maatregelen. De maatregelen 
behelzen onder meer het uitde-
len van gele kaarten bij een eer-
ste overtreding en het direct be-
boeten bij een volgende overtre-
ding of bij gebruik van alcohol of 
(soft)drugs op straat. 

,,Velsen telt zestien probleemlo-
caties, in 2009 waren er 649 mel-
dingen van overlast door jeugd,’’ 
zegt Wendy Hogerheijde, coör-
dinator van SOM in Velsen. Al-
le wijk- en jeugdagenten kregen 
dinsdag een ‘briefing’ over de 
nieuwe aanpak. Groepen hang-
jongeren worden benaderd en 
namen worden genoteerd. De 
groepen worden na analyse in-
gedeeld in vier risicogroepen: 
normenrespecterend, hinderlijk, 
overlast veroorzakend of crimi-
neel. ,,De aanpak van elke groep 
is anders,’’ zegt Wendy. ,,Als een 
groep lekker aan het voetballen 
is, benaderen we ze ook, gewoon 
om een praatje te maken en te 
kijken of ze geen overlast ver-
oorzaken. Als er overlast gemeld 
wordt, spreken we de raddraai-
ers aan. Die moeten zich in ieder 
geval kunnen legitimeren en krij-
gen een gele kaart of een boe-
te. Nieuw is het beleid in de he-
le gemeente dat bij gebruik van 
alcohol of drugs op straat direct 
een boete van 60 euro volgt. Bij 
alcoholgebruik volgt een verwij-
zing naar Bureau Halt, waarbij 
ook contact met de Brijder Stich-
ting is. Dat willen we ook voor 

het gebruik van drugs gaan re-
gelen.  Worden de jongeren va-
ker in onrustige groepen gesig-
naleerd, dan volgt een gesprek 
met de ouders. Hierdoor kunnen 
we in een aantal gevallen  door-
verwijzen naar hulpverlening, dat 
is natuurlijk op vrijwillige basis.’’
Jerry Ramdayal is wijkagent in 
Zeewijk en werkt daar al lan-
ger met een bijzonder moeilijke 
groep hangjongeren. ,,Het gaat 
om allochtone jongeren van di-
verse leeftijden,’’ zegt de ont-
wapenende Ramdayal. ,,In deze 
groep spelen verschillende pro-
blemen. Drugs en drankgebruik 
zijn hier niet vreemd. We doen 
wat we kunnen om deze jonge-
ren op het goede pad te krijgen. 
Als we ze zover kunnen krijgen 
dat ze weer naar school gaan, 
stage lopen of een baan krij-
gen, is dat een enorme vooruit-
gang. We kijken bij deze jon-
geren naar het hele gezin. Gaat 
het daar wel goed mee? Wat is 
er nodig of mogelijk om de si-
tuatie te verbeteren? Om dat te 
bereiken werken we samen met 
meerdere organisaties. We gaan 
ook meer samenwerken met het 
jongerenwerk van Stichting Wel-
zijn Velsen.’’
Wendy Hogerheijde: ,,Als politie 
kunnen we niet alles zelf doen. 
We proberen de ouders bewust 
te maken van wat hun kind doet. 
We zien daarbij zowel de jonge-
ren als hun ouders als gespreks-
partner. En de boetes zijn een 
middel om ongewenst gedrag 
te voorkomen. Drugshandel en 
drankgebruik horen nu eenmaal 
niet op straat.’’ (Karin Dekkers)

IJmuiden - De fractievoorzitters 
van Velsen Lokaal, Democraten 
66 Velsen en LGV discussiëren 
over de actuele politieke zaken 
in de gemeente Velsen. Het ge-
sprek met Gulizar Celik en Fatih 
Akzu van de Kuba-Moskee met 
eindredacteur Jac. Zuurbier is 
deze week het andere bestand-
deel van de komende dagelijkse 
tv-uitzendingen van Seaport. 

Velsen Centraal 
op Seaport TV

Op vrijdag 23 april starten de-
ze programma’s, die de gehe-
le week iedere dag om 17.00 en 
21.00 uur uitgezonden worden. 
Kijkers kunnen deze uitzendin-
gen van Velsen Centraal onder 
regie van Peter Denkema bekij-
ken via het analoge Ziggokanaal 
(12++) of het digitale kanaal 
951. Zie ook teletekstpagina’s 
331 en 332 van Seaport TV.
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IJmuiden - Een soepele, blonde 
tripel met een vleugje kruiden. Zo 
smaakt 1865 Breesaap Tripel, het 
nieuwe IJmuidense bier dat af-
gelopen maandag in Grand Ca-
fé Kruiten werd geïntroduceerd. 
Het bier is speciaal voor Slijterij 
& Wijnhuis Zeewijck ontwikkeld 
door bierbrouwer Martin Osten-
dorf  van de Muiffelbrouwerij in 
Berghem. Vanwege capaciteits-
gebrek wordt het bier echter ge-
brouwen in de ketels van Klein 
Duimpje in Hillegom.
Het heeft twee jaar geduurd 
voordat het bier de juiste smaak 
had. ,,Je kunt wel bier inkopen 
en er je eigen etiket opplakken, 
maar dat wilden we niet’’, ver-
telt Richard Blesgraaf van Slij-
terij & Wijnhuis Zeewijck. ,,We 
wilden een écht IJmuidens bier, 
met een karakteristieke smaak 
en een eigen verhaal.’’ Bles-
graaf liet zich inspireren door 
de historie van IJmuiden en ont-
dekte dat de kustplaats tussen 
1900 en 1903 een eigen brou-
werij had: de Stoombierbrouwe-
rij Oud-Holland in het voormali-
ge Wijkeroog, onderdeel van de 
Breesaap. Het resultaat van alle 
inspanningen is een fraaie triple 

met 9,1 procent alcohol. Het eer-
ste bier werd maandag geschon-
ken aan de wethouders Annette 
Baerveldt, Arjen Verkaik en Ka-
rel Ockeloen, en aan schrijfster 
Conny Braam, die de geschiede-
nis van IJmuiden in haar prach-
tige boeken heeft beschreven. 
De reacties waren ronduit posi-
tief. 1865 Breesaap Tripel is een 
heerlijk bier geworden dat zich 
kan meten met de speciaalbie-
ren van  La Trappe, Straffe Hen-
drik en Leffe.
Het bier is vooralsnog alleen ver-
krijgbaar in flessen van 33 en 75 
centiliter. Als de vraag vanuit de 
horeca groot genoeg is, wordt de 
volgende partij ook per fust ver-
kocht. ,,Maar dat hangt van jul-
lie af’’, zei Blesgraaf maandag te-
gen de aanwezige horecaonder-
nemers, die overigens allemaal 
positief reageerden op het nieu-
we biertje. Om de introductie van 
1865 Breesaap Tripel een extra 
stimulans te geven, liet hij bier-
viltjes en speciale glazen maken.
Ook weten hoe het smaakt? 
Ga dan snel langs bij Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck, Zeewijkplein 
in IJmuiden. Zie ook www.zee 
wijck.nl. (Friso Huizinga)

Lange bootreis smet
op Forteiland-feesten
IJmuiden - Bijna negen jaar 
na het legendarische Islan-
der - met DJ-supersterren 
Louie Vega, Kerri Chandler en 
Ian Pooley achter de draaita-
fels - vormde het monumen-
tale Forteiland afgelopen vrij-
dag en zaterdag opnieuw het 
decor voor twee bijzondere 
dancefeesten: Cape Fear en 
Isla Electronica. Ditmaal was 
de organisatie in handen van 
UDC, bekend van Dance Val-
ley.

De bezoekers van de feesten 
werden vanuit de IJmondhaven 
overgezet met het partyschip 
Ocean Diva. Dat ging met name 
op vrijdag niet bepaald vlot. ,,Op 
de site stond dat de overtocht 
een kwartier zou duren, maar wij 
hebben anderhalf uur in de kou 
en zonder wc staan wachten’’, 
vertelt een bezoekster uit Velsen 
die liever niet met haar naam in 
de krant wil. ,,Het duurde zo lang 
omdat de hele boot werd volge-
stampt en daarna pas ging varen. 
Ook de terugweg verliep drama-
tisch. Het feest eindigde om vijf 
uur en we stonden pas om ze-
ven uur weer op de kade. Ik keek 
echt uit naar dit feest, maar het is 
toch een beetje geflopt door de 
lange bootreis.’’
Ondanks de haperende overtocht 
op vrijdag - op zaterdag ging het 
aanzienlijk beter - was de sfeer 
op het Forteiland uitstekend. De 
organisatie had flink uitgepakt 
met de verlichting en aankleding 
en vooral de geschutskoepel 
bood een surrealistische aanblik. 
Het deed denken aan de illega-
le housefeesten die in het begin 

van de jaren negentig werden ge-
organiseerd in de buurt van Am-
sterdam. Door het relatief lage 
bezoekersaantal (3.000) waren 
het zeer intieme feestjes waarbij 
je dezelfde bezoekers meerdere 
keren op een avond tegenkwam. 
De productie zelf voldeed aan al-
le eisen die worden gesteld aan 
veel grotere dancefeest. De toi-
letcapaciteit was ruim voldoende 
en dat gold ook voor kassa’s en 
bars. Het was een beetje Dance 
Valley in het klein, en dan op een 
eiland.
In de omgeving was vrijdag nau-
welijks iets te merken van het 
feest, maar dat veranderde in de 
nacht van vrijdag op zaterdag. 
Doordat de wind draaide naar 
het noordoosten was het geluid 
van Isla Electronica in grote de-
len van IJmuiden te horen. Dat 
was precies op het moment dat 
een van ‘s werelds beste DJ’s, 
Jon Digweed, begon met zijn op-
treden.
Beide feesten verliepen rustig. 
De EHBO-medewerkers die op 
het eiland aanwezig waren hoef-
den niet in actie te komen. De 
politie had het aanzienlijk druk-
ker. Bij de drugscontrole op de 
kade werden 39 mensen aange-
houden omdat ze speed, cocaine, 
wiet of XTC-pillen bij zich had-
den. Alle drugs werden in beslag 
genomen. De alcoholcontrole die 
de politie op de Strandweg uit-
voerde, leverde nog eens 17 be-
keuringen op. Van vier bestuur-
ders werd het rijbewijs ingevor-
derd. In totaal werkten 600 be-
stuurders aan de controle mee. 
(Friso Huizinga, foto: Michel van 
Bergen)

Velsen - Aanstaande zondag 25 
april vindt er weer een paranor-
male beurs plaats in Zalencen-
trum Velserduin aan het Velser-
duinplein in IJmuiden. Deze keer 
is er voor een iets groter aan-
tal deelnemers gekozen en zul-
len er meer en vooral andere 
mediums, paragnosten en hel-
derzienden bij elkaar te vinden 
zijn en zal er wederom voor ie-
dereen een advies of spiritueel 
handvat te vinden zijn in een van 
de consulten. Het is een relatief 
kleine beurs, waarbij er voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot relatie, gezondheid, 
werk en dergelijke vaak een ver-
helderend inzicht gegeven wor-
den in een van de persoonlij-
ke gesprekjes die u kunt voeren 
met deze helderzienden en pa-
ragnosten. Maar natuurlijk ook 
voor mensen die gewoon inte-
resse hebben in deze materie 
en ermee willen kennismaken. 
In een gemoedelijke, ontspan-
nen sfeer kan men een con-
sult krijgen waarbij aan de hand 
van een meegebrachte foto of 
ring een vraag beantwoordt kan 
worden, maar ook zonder foto of 
voorwerp kan men deze beurs 
bezoeken. Gewoon rondkijken 
kan natuurlijk ook. Zo kunnen er 
onder andere (meerdere) parag-
nosten, helderzienden, magneti-
seurs, tarotkaartleggers, astrolo-
gen, hypnotherapeuten, aurale-
zers en -tekenaars, gidszieners 
en -tekenaars, reikimasters en 
pendelaars aanwezig zijn. Onder 
andere Paragnost Paul van Bree, 
Voereflexologe Conny van Roon, 
Paragnoste Dominiga Numan, 
Sjamaan Berend J. Krimp en Pa-
ragnoste Gerda Schoehuys zul-
len op deze beurs de bezoekers 
van dienst zijn met hun paranor-
male adviezen, inzichten en hel-
pende spirituele hand. Wie niet 
meteen een consult zou willen 
hebben kan er natuurlijk ook te-
recht voor wierook, helende ste-
nen, olieverdampers, tarotkaar-
ten, boedha’s, of andere spiritu-
ele artikelen op de beurs in de 
aanwezige spirituele shop. De 
beurs is geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree bedraagt 
5 euro per persoon, de consul-
ten zijn niet hoger dan 12,50 per 
persoon. Kinderen onder de 11 
jaar zijn gratis, mits onder bege-
leiding.

Paranormale 
beurs IJmuiden

Oranje-supporters 
gezocht voor commercial
Velsen-Zuid - Woensdag 28 
april wordt in het stadion van 
Telstar een televisiecommer-
cial opgenomen voor een pro-
motieactie rondom het WK voet-
bal. De club is hiervoor op zoek 
naar enthousiaste supporters. 
Stadionmanager Madelon Wien-
tjes: ,,Deelnemers moeten vanaf 
‘s morgens acht uur de hele dag 

beschikbaar zijn, uitgedost als 
echte Oranje-supporter, waarbij 
je je eigen fantasie mag gebrui-
ken  om er zo ‘Oranje’ mogelijk 
uit te zien.’’ Helaas kan de film-
crew niet iedereen individueel 
een vergoeding betalen, maar 
men zal wel een donatie doen in 
de kas van de Supportersvereni-
ging Telstar.

Feest op de Kennemerlaan
Tien dagen draaien en 
zwieren op de kermis
IJmuiden - Vanaf vrijdag 23 april 
kan er weer tien dagen worden 
gedraaid en gezwierd op de ker-
mis aan de Kennemerlaan, te-
genover de Vomar. Ook dit jaar 
is gekozen voor een uitgekien-
de samenstelling van attracties, 
zodat zowel piepjong als wat ou-
der zich kan uitleven in het ker-
misgewoel. Voor lezers van onze 
kranten zijn er bovendien leuke 
kortingsbonnen van alle kermis-
exploitanten, zie hiervoor de ad-
vertentie elders in dit blad.
De tiendaagse kermis geeft vol-
op gelegenheid om je kermis-
bezoek te plannen. De volgen-
de attracties komen dit jaar naar 

de Kennemerlaan: voor de klein-
tjes zijn er een draaimolen, bug-
gybaan, touwtje trekken, blik-
gooien en eendjes vissen. Voor 
de iets groteren zijn er: botsau-
to’s, spookhuis, een nostalgische 
spin, sjoelbakspel, schietsalon 
en grijpautomaten. Voor de lek-
kere trek zijn er de onmisbare 
oliebollenkraam en een suiker-
spinkraam.
De kermis gaat op werkdagen 
om 14.30 uur open, op zater-
dag en zondag om 13.30 uur en 
op Koninginnedag om 11.00 uur.  
Elke dag eindigt de kermis om 
23.00 uur. De laatste kermisdag 
is zondag 2 mei.

Nieuw IJmuidens bier
Zeewijck introduceert 
1865 Breesap Tripel
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Erica Terpstra 
te gast bij
Rabobank
Velsen - Op maandag 10 mei 
geeft Erica Terpstra vanaf 21.00 
uur de presentatie ‘Alles is Top-
sport’ in de Stadsschouwburg 
Velsen. De presentatie maakt 
onderdeel uit van de afdelings-
vergadering Particulieren (inclu-
sief Verenigingen en Stichtin-
gen). Tijdens deze vergadering 
krijgen leden de kans om hun 
mening te geven over het beleid 
van Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Zo vindt de (her)verkiezing 
plaats van een aantal leden van 
de ledenraad. De ledenraad is 
een vertegenwoordiging van al-
le leden in de gemeente Velsen 
en omstreken. Ook geeft Edwin 
Abee, directeur Particulieren, 
een korte terugblik op 2009 en 
kijkt vooruit naar wat 2010 ons 
zal brengen. duurt van 19.30 uur 
tot 20.30 uur. Na een pauze is het 
podium om 21.00 uur voor Erica 
Terpstra. U kent haar ongetwij-
feld als topsporter of als voorzit-
ter van het NOC*NSF. Deze cha-
rismatische vrouw geeft tijdens 
deze presentatie haar toehoor-
ders stof tot nadenken én napra-
ten. Omdat Rabobank Velsen en 
Omstreken ook klanten die (nog) 
geen lid zijn de kans wil geven 
om de presentatie van Erica 
Terpstra bij te wonen, hebben zij 
ook voor hen een aantal plaat-
sen beschikbaar gesteld. Klan-
ten zijn welkom vanaf 20.30 uur. 
Opgeven kan via www.rabobank.
nl/velsen. Ook kunt u een mail 
sturen naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl of bellen met 
023-5133715.

Uitvaartverzorging IJmond 
heeft ‘Zorg voor Leden’
Regio - Uitvaartverzorging IJmond 
biedt al ruim 70 jaar zorg rond het 
overlijden, vertrouwd dichtbij en 
zonder winstoogmerk. In al die ja-
ren is er een grote vereniging ont-
staan en zodoende zijn vele dui-
zenden inwoners van de regio 
Kennemerland verzekerd van goe-
de en betrouwbare hulp na een 
overlijden.
,,Natuurlijk doen wij er alles aan 
om dit vertrouwen blijvend waar 
te maken. Daarbij zetten we graag 
een stapje extra. Zo bieden we nu 
een aantal waardevolle diensten, 
speciaal voor leden van de ver-
eniging. Een paar voorbeelden uit 
dit pakket ‘Zorg voor Leden’: Mis-
schien wilt u uw nabestaanden be-
hoeden voor al teveel administra-
tieve rompslomp na uw overlijden. 
Dan kunt u een nabestaanden-
dossier aanleggen, waarin alle be-
langrijke informatie is vastgelegd. 
Zo’n dossier is niet alleen van gro-
te waarde voor de nabestaanden, 
het geeft uzelf ook rust en de ze-
kerheid dat u de zaken goed ge-

regeld heeft. Via ‘Zorg voor Leden’ 
kunnen leden van Uitvaartverzor-
ging IJmond op en goede en voor-
delige manier een nabestaanden-
dossier laten maken.’’
Na het overlijden van een dierbaar 
persoon is niets meer hetzelfde 
en het kan veel moeite kosten om 
een nieuw evenwicht te vinden. 
Voor mensen die hierbij wat meer 
sociale en emotionele steun nodig 
hebben, heeft uitvaartverzorging 
IJmond speciale afspraken ge-
maakt met een maatschappelijk 
werkster die kan helpen bij rouw-
verwerking. Omdat zij ook uit-
vaartbegeleidster is, weet zij goed 
wat er alleZie ook www.ijmonduit-
vaart.nl. ,,Misschien is dit wel een 
goede reden om lid te worden van 
deze mooie en actieve vereniging. 
Dat kan, zonder kosten en zon-
der verplichtingen, via de website 
of door een telefoontje naar 0800-
0375. Als welkomstattentie ont-
vangt u dan bovendien het prach-
tige naslagwerk Dagboek van mijn 
afscheid.’’

Thaise smaaksensatie
in Bangkok aan Zee
IJmuiden aan Zee – Op woens-
dag 28 april wordt aan de Ken-
nemerboulevard 354 een nieuw 
Thais restaurant geopend: Bang-
kok aan Zee. Hier zullen over-
heerlijke gerechten geserveerd 
worden met de authentieke 
Thaise smaak, zoals ze ook in 
Thailand verkrijgbaar zijn. Elders 
worden Thaise gerechten vaak 
naar de Westerse samenleving 
vertaald en dan treedt er vervlak-
king op. Niet bij Bangkok aan 
Zee: daar kunnen mensen ge-
nieten van een ware smaaksen-
satie, puur en eerlijk. De vlees- 
en visgerechten worden met veel 
groente geserveerd, in de wok 
roergebakken. Er komt weinig 
vet aan te pas en weinig koolhy-
draten, maar wel veel vitamines. 
Dus naast heel lekker is het ook 
nog supergezond. Ook wordt het 
Thaise eten bereid zonder con-
serveringsmiddelen en smaak-
stoffen. Om er verzekerd van te 
zijn dat alles vers is, worden alle 
ingrediënten rechtstreeks vanuit 
Thailand geïmporteerd. Bang-
kok aan Zee is het eerste buffe-
trestaurant in Nederland. Gas-
ten hoeven niet te kiezen uit het 
één of het ander, maar er kun-
nen verschillende gerechten 
op een avond geproefd wor-
den. Alle gerechten kunnen des-
gewenst ook geserveerd wor-
den als een vegetarische vari-
ant. Jacques, Nan en Ammarin 

zijn de drijvende krachten achter 
dit nieuwe restaurant en zij vor-
men samen een hecht team. Nan 
is als Thaise kok al ruim twin-
tig jaar actief en echt een auto-
riteit op dit gebied. Ammarin is 
het hoofd van de bediening en zij 
bewaakt de Thaise gastvrijheid. 
Jacques heeft een bedrijfskun-
dige achtergrond. Koken is ech-
ter voor alle drie een passie en 
zij zien echt uit naar de opening 
op 28 april. Momenteel wordt 
er hard gewerkt om het restau-
rant helemaal schoon en op or-
de te krijgen. Binnenkort wordt 
er buiten ook een terras inge-
richt, deels met originele Thaise 
kussens, waar liggend gegeten 
kan worden. Dit is ook in Thai-
land de gewoonte en goed voor 
de spijsvertering: er wordt dan 
tijd genomen voor het nuttigen 
van de maaltijd en dat verdienen 
de heerlijke gerechten ook. De 
oppermonnik van de Boeddhis-
tische tempel heeft zijn zegen 
over de opening uitgesproken en 
het ingezegende Boeddhabeeld 
heeft een speciaal plekje in het 
restaurant gekregen. Bangkok 
aan Zee is voorlopig van woens-
dag tot en met zondag geopend 
tot 23.00 uur, de keuken sluit om 
22.00 uur. Later worden deze tij-
den uitgebreid. Er kan ook af-
gehaald worden. Bangkok aan 
Zee is telefonisch bereikbaar via 
0255-511911.

Lente bij De Meerplaats
IJmuiden - Tot het einde van de 
maand april is het weer heerlijk 
genieten van het Lentemenu van 
Visrestaurant De Meerplaats. Al 
vele jaren geeft dit restaurant de 
toon aan op visgebied. Ook in 
wijnen hebben ze hier een naam 
hoog te houden. Eigenaar sinds 
1993 William Brands vindt dat 
een goede wijn een vismaaltijd 
kan vervolmaken. De wijnkaart 
is dan ook met veel zorg samen-
gesteld. Om er zeker van te zijn 
dat alleen de beste kwaliteit ge-
schonken wordt, brengt Brands 
dan ook met regelmaat een be-
zoekje aan de Franse wijnboeren 
waar hij zaken mee doet. De uit-
gebreide wijnkaart is samenge-
steld in samenwerking met de 
bekende wijnimporteur Okhuy-
sen uit Haarlem.
Chef-kok Fred Nieswaag tovert 
de mooiste en lekkerste gerech-
ten op tafel. En de vis wordt hier 
niet gefrituurd, maar altijd in de 
roomboter gebakken. Ook zijn 
er oesters en kreeft. Niet te ver-
smaden zijn verder de traditi-
onele gerechten als paling in ‘t 
groen, gebakken Noordzeetong, 

of een stoofpotje van kabeljauw 
in mosterdsaus. Omdat je nu 
eenmaal nooit kan zeggen wel-
ke vis er wordt aangevoerd op de 
visafslag zijn er buiten de kaart 
om diverse specialiteiten te ver-
krijgen. Laat u dus verrassen met 
dagverse tarbot, zeewolf, mul of 
andere onverwachtse aanvoer! 
Tongetjes zijn nu volop en dage-
lijks vers te verkrijgen. Vandaar 
dat er deze maand een Lente-
menu is dat ook als lunchme-
nu geldt. Voor slechts 15,75 eu-
ro krijgt u om te beginnen een 
amuse en stokbrood met de be-
roemde kruidenboter. Het hoofd-
gerecht bestaat uit drie gebak-
ken slibtongen uiteraard geser-
veerd met verse groenten, sa-
lade, twee aardappelgarnituren 
en verse compote. Het Lenteme-
nu samen met de gezellige sfeer 
in het restaurant verzekert u van 
een heerlijke avond.
Visrestaurant De Meerplaats is 
zeven dagen per week en heeft 
volop parkeergelegenheid aan 
Trawlerkade 80 IJmuiden. Tele-
foonnummer 0255-510806. Zie 
ook www.meerplaats.nl.

‘Koninginnenach’ in 
Café de Halve Maan
Santpoort-Noord - Café de Hal-
ve Maan heeft een mooie, gezel-
lige buitenbar gemaakt. De tuin 
was altijd al prachtig maar de ei-
genaren misten er wat in. Deze 
week wordt er nieuw terras meu-
bilair geleverd en wordt de laat-
ste hand aan de buitenbar ge-
legd. Mede hierdoor zal het in de 
toekomst nog gezelliger zijn om 
in de tuin van de Halve Maan je 
feest te vieren met eigen bar.
Het nieuwe buitenseizoen zal 
feestelijk geopend worden op de 
avond voor Koninginnedag, ook 
wel ‘Koninginnenach’ genoemd. 
Bij goed weer zal in de tuin van 

19.00 tot 23.00 uur de regiona-
le popband Stout de sterren van 
de hemel spelen. Bij iets minder 
goed weer zal de band binnen 
op het podium uit zijn dak gaan. 

Velsen - Maandag tussen 13.30 
en 16.00 uur heeft de politie een 
verkeerscontrole gehouden op 
de Minister van Houtenbaan in 
Velsen-Zuid en op de Vlietweg 
in Santpoort-Noord. Gecontro-
leerd werd op rijbewijzen, auto- 
en bromfietspapieren, gordels, 
bellen tijdens het rijden en op 
constructiesnelheden van brom- 
en snorfietsen. In totaal zijn er 10 
processen verbaal uitgeschre-
ven voor het overschrijden van 
de constructiesnelheid, zes be-
keuringen voor het niet gebrui-
ken van veiligheidsgordels, één 
voor een niet werkend licht.

Grote controle
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 23 april: Geen open ta-
fel vanwege een grote receptie. 
Woensdag 28 april: hors d’ oeu-
vre met macoronischotel, Vië-
netta ijs toe. Vrijdag 30 april en 
woensdag 5 met geen open tafel 
i.v.m. de feestdagen.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. 
Tournee optredens woensdag 
5 mei door alle woonzorgcen-
tra en wijksteunpunten. In wijk-
steunpunt Zeewijk tussen 11.00 
en 12.00 uur smartlappenkoor 
De Deltasingers.
Het Wijksteunpunt is geslo-
ten op Vrijdag 30 april, donder-
dag 13 mei (Hemelvaartsdag) en 
beide Pinksterdagen (23 en 24 
mei). Maandag 31 mei t/m 6 juni 
i.v.m. vernieuwen plafond en ver-
lichting.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
11.45 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 30 april is er 
geen open tafel i.v.m. koniginne-
dag.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend kan 
weer weer deelnemers aanne-
men.
Modeshow voorjaarscollectie 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

donderdag 29 april vanaf 10.00 
uur. Na de show start de ver-
koop van kleding tot 15.00 uur. 
Toegang gratis.
Expositie van de Hofschilders 
tot en met 7 juni. Iedereen is van 
harte welkom om de schilderij-
en, gedurende de openingstij-
den, gratis te komen bekijken.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Kienen zondag 2 mei, aanvang 
14.00 uur. Kaartverkoop start 
vrijdag 16 april vanaf 10.00 uur.
Voorlichting OV-Chipkaart 
dinsdag 4 mei van 10.00 tot 
12.00 uur.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag houtbewer-
king. Kosten hiervoor 10 euro 
per maand. Inlichtingen bij Her-
man Holt, telefoon 06-31311053. 
De heer Armand van der Ven, 
telefoon 06-13842555, kan al-
les vertellen over de compu-
tercursus, (75 euro voor 10 les-
sen). Creatief aan de gang met 
kaarten maken en scrapbook-
en, Carrie Nupoort, telefoon 06-
12650716. Verder kan er ook nog 
gedart worden in klein competi-
tieverband. Kosten 7,50 euro per 
maand.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Menu v/d Dag: donderdag 29 
april halve kip met aardappels en 
rauwkost. Aanvang 15.00 uur.
Koninginnedagviering met 
Guus van den Berghe. Aanvang 
15.00 uur.

YouPlay 
Festival
IJmuiden - In het weekend van 
zaterdag 22 en zondag 23 mei 
organiseert Stichting Swing in 
samenwerking met de Seabree-
ze Big Band, onderdeel van ver-
eniging de IJmuider Harmonie, 
het YouPlay workshop- en im-
provisatiefestival. Een regionaal 
workshopfestival met landelij-
ke uitstraling gericht op ama-
teurs en in het bijzonder jonge-
ren. Tijdens het weekend vin-
den er workshops, groepsrepe-
tities en een tweetal concerten 
plaats in het Witte Theater. Ook 
zal er een play in orkest wor-
den geformeerd met alle deelne-
mende musici. De workshops en 
groepsrepetities staan onder lei-
ding van de musici van het Marc 
Scholten Sextet. Marc Scholten 
(foto) is een gerenommeerd mu-
sicus en bekend van het Metro-
pole Orkest waar hij sinds 1991 
als eerste altist werkzaam is. 
Daarnaast is Marc ook een veel-
gevraagd studiomuzikant op al-
le saxen, klarinet en fluit. Hij is 
te horen op veel tv leaders. Sinds 
1993 is Marc als docent verbon-
den aan het Conservatorium 
van Utrecht als hoofdvakdocent 
saxofoon jazz en pop. Tijdens het 
festival vormen alle deelnemen-
de muzikanten een play in or-
kest. Het orkest staat onder lei-
ding van Wouter Hakhoff. Wou-
ter studeerde trompet aan het 
Sweelinck Conservatorium. Hij 
speelt trompet in verschillende 
formaties en maakte een wereld-
tournee met de groep The Indi-
an Eagles. Wouter Hakhoff heeft 
aantoonbare didactische kwali-
teiten en geeft door het hele land 
workshops aan diverse orkesten. 
Tijdens het weekend vinden er 
twee concerten plaats. Op zater-
dagavond zal het Marc Scholten 
Sextet van zich doen spreken en 
op zondagmiddag is het de beurt 
aan het play in orkest. Tijdens het 
concert op zondagmiddag zullen 
de blazers van het Marc Schol-
ten Sextet hun opwachting als 
solist maken. De concerten vin-
den plaats in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. De 
toegangsprijs is 10 euro per con-
cert. Deelnemers aan het festival 
hebben op zaterdagavond gra-
tis toegang tot het concert van 
het Marc Scholten Sextet. Mu-
sici die willen deelnemen kun-
nen zich tot en met vrijdag 7 
mei 2010 aanmelden via het in-
schrijfformulier op www.youplay.
nu. De kosten bedragen 25 eu-
ro per persoon inclusief een di-
ner op zaterdagavond.

Zonnebloem 60 jaar
Regio - Nationale Vereniging 
de Zonnebloem bestaat 60 jaar. 
Daarom is op 24 april om 14.00 
uur in het Schoter College in 
Haarlem voor de vrijwilligers van 
de Zonnebloem en uitgenodigde 
zieke en gehandicapte inwoners 
uit IJmuiden, Driehuis, Santpoort 
en Velserbroek de speciale ju-
bileum theatertournee ‘De Ont-
moeting’.  De topmusicalarties-
ten Danny de Munk, Henk Poort 
en Lucie de Lange staan ga-
rant voor een fantastische show. 
De organisatie is in handen van 
Zonnebloem regio IJmond en 
Esther Bronkhorst Events. 
‘De Ontmoeting’  is een middag-
vullende voorstelling, die 140 
keer wordt gespeeld in Neder-
landse theaters voor ruim 70.000 
lichamelijk gehandicapten en 
hulpbehoevende ouderen én vrij-
willigers. ‘De Ontmoeting’ is een 

revue-achtige show met heerlij-
ke meezingers, afgewisseld met 
beroemde sketches. Danny de 
Munk, Henk Poort en Lucie de 
Lange zorgen voor kippenvel-
momenten. Daarnaast vormen 
een flitsend showballet, humor 
en oogstrelende kostuums de 
ingrediënten van een wervelend 
programma. Het showorkest van 
Eddy van Damme zorgt voor de 
muzikale omlijsting. 
Nationale Vereniging de Zonne-
bloem vierde in 2009 haar 60-
jarig jubileum. Met bijna 40.000 
vrijwilligers en 1.500 afdelingen 
is de Zonnebloem een van de 
grootste vrijwilligers-organisa-
ties van Nederland. Al zestig jaar 
staat de Zonnebloem voor bete-
kenisvolle ontmoetingen door op 
huisbezoek te gaan, excursies te 
organiseren en aangepaste va-
kanties aan te bieden.

Driehuis - Zondag 25 april om 
12.00 uur in het Soli Muziek-
centrum zullen twee orkesten 
een ‘thuiswedstrijd’ spelen: Het 
Klein Orkest van Soli en Kenne-
mer Harmoniekapel Oud Goud 
bij station Driehuis. Het Klein Or-
kest is een enthousiast ensemble 
waar gezelligheid, samenspel en 
het verzorgen van sfeervolle con-

certen voorop staan. Oud Goud 
is dè vereniging die bestemd is 
voor senioren.
De leden van Oud Goud ko-
men van diverse verenigingen 
en ook uit tal van plaatsen. Eens 
in de veertien dagen wordt ge-
repeteerd in het Solicentrum op 
woensdag van 11.00 tot 14.30 
uur. 

Gratis koffieconcert

detimmerfabriek.com 
staat voor kwaliteit
IJmuiden – In het nog jonge be-
drijf detimmerfabriek.com wor-
den traditioneel timmerwerk en 
liefde voor het vak gekoppeld 
aan computergestuurde CMC 
houtbewerkingsmachines. Het 
resultaat: vakwerk op maat.
Klaas Ton is directeur van de-
timmerfabriek.com. Regelmatig 
werkt hij zelf mee in de werk-
plaats of op locatie, maar steeds 
vaker is hij bezig met de voorbe-
reiding van de klussen, want de 
groei zit er in. Zowel particulie-
ren als bedrijven profiteren van 
de aanpak van detimmerfabriek.
com. Met zijn vijftien jaar erva-
ring als aannemer weet Klaas 
Ton wat de beste manier is om 
tot een goed eindresultaat te ko-
men. Dus de ramen, deuren, ko-
zijnen, dakkapellen, erkers, ser-
res en zelfs een hele uitbouw 
worden prefab geproduceerd in 
de werkplaats aan Kromhout-
straat 24. ,,Erkers en dakkapel-
len kunnen we in een dag plaat-
sen en ook dat kunnen we zelf,’’ 
zegt Klaas. ,,Op die manier blijft 
de overlast van de verbouwing 
tot het minimum beperkt. Zelfs 
de dakbedekking doen we hier 
in de werkplaats.’’
Klaas Ton heeft een hart voor 
hout. ,,Het is een prachtig na-
tuurproduct. We werken al-

leen met Komo gecertificeerd 
hout met het FSC Keurmerk. De 
meest gebruikte houtsoorten 
zijn meranti, mahonie en gre-
nen. Grenen is dan wel geen 
hardhout, maar grachtenpan-
den in Amsterdam doen al eeu-
wenlang met grenenhouten ko-
zijnen.’’ Alle kozijnen worden in 
detimmerfabriek.com rondom 
twee keer gespoten met Sik-
kens grondverf. Bovendien krijgt 
de klant er een Sikkens onder-
houdsadvies bij. Klaas Ton heeft 
het niet zo op kunststof kozijnen. 
,,Zeker niet bij een dertiger jaren 
woning,’’ zegt hij gedecideerd. 
,,Daar horen volhouten kozijnen 
in. Die zorgen trouwens voor een 
veel betere isolatie dan die twee 
laagjes kunststof.’’ Het gaat dus 
niet alleen om de stijl. 
In de showroom  zijn voorbeel-
den te zien van de producten van 
detimmerfabriek.com, waaron-
der een bijzonder degelijke dak-
kapel, in de dertigerjaren stijl.
detimmerfabriek.com krijgt vaak 
bijzondere opdrachten. Zo-
als desks voor DFDS of een ba-
lie voor slotenmaker Zwiers. Zo-
wel particulieren als onderne-
mers kunnen voor meer informa-
tie contact opnemen met detim-
merfabriek.com via 0255-517510 
of 06-20033343. 
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IJmuiden - Zaterdag 1 mei om 
11.00 uur wordt weer een mini-
marathon klaverjassen gehou-
den in de zaal van de Pieters-
kerk aan de Mercuriusstraat (in-
gang naast de glazen deur flats 
nummer 70 tot en met 136). Er 
worden zes rondes gespeeld, elk 
van zestien spelen. Teven wordt 
een grote verloten met mooi prij-
zen gehouden. De toegang be-
draagt 3,50, loten 0,50 per lot. De 
zaal is ook toegankelijk voor rol-
stoelen. Aanmelden kan via te-
lefoonnummer 0255-511467 of 
0255-518725.

Klaverjassen bij 
Schoppen-Aas

IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z aan de Kromhout-
straat 50a kan men terecht voor 
een computercursus. Alle aspec-
ten van de computer kan men in 
eigen tempo beter leren kennen, 
zoals bijvoorbeeld Word, Excel, 
internet en natuurlijk ook fotobe-
werking op de computer. Meer 
informatie: de heer van den Ven, 
telefoonnummer 06-13842555. 
Naast de computercursus kan 
men op dinsdagmiddag terecht 
in het Hobbyhuis voor een cre-
atieve middag met onder andere 
scrapbooken en kaartenmaken. 
Op donderdagmiddag wordt ge-
zellig gedart. Meer informatie 
hierover: Carrie Nupoort, tele-
foon 06-12650716. 

Computercursus

IJmuiden - Dinsdagochtend 27 
april kunnen fervente fietslief-
hebbers hun hart ophalen want 
vanaf 10.00 uur gaat de fietsclub 
weer van start. Het verzamelpunt 
is op de hoek Merwedestraat/
Waalstraat. Wekelijks wordt er 
gefietst van 10.00 tot 13.00 uur 
en bij goede weersvoorspel-
lingen van 10.00 tot 16.00 uur. 
Deelname aan de fietsclub is 
gratis. Voor meer informatie kunt 
u bellen met buurtcentrum De 
Spil, telefoon 0255–510186.

Fietsclub 
De Spil 

IJmuiden - In het Seaport FM 
programma ‘Muziek Uit Zee’ 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de periode 
1958 tot 1990. Zondag 25 april is 
Fred Bolland te gast. Via zijn pla-
tenwinkel in Den Haag kwam 
Fred voor het eerst in aanraking 
met de Piratenwereld. Eind jaren 
zeventig was hij samen met Ge-
rard van Dam bij het project Ra-
dio Delmare betrokken, die maar 
liefst drie schepen in de handen 
van justitie zag belanden. Via het 
Nederlandstalige Caroline kwam 
Radio Paradijs. In 1984 was Fred 
alleen de baas en wel met het 
station Radio Monique 963. De-
ze zender zou het bijna drie jaar 
volhouden vanaf het schip Ross 
Revenge. Zie ook www.seaportp-
laza.nl.

Muziek Uit Zee

Cultuurproject 
op De Klipper
IJmuiden - Kleine handjes gra-
ven in de aarde op het Konings-
plein. De leerlingen van groep 
een tot en met drie van basis-
school De Klipper zoeken naar 
schatten in de grond. Trots la-
ten ze zien wat de oogst is: fles-
sendoppen, een sleutel, keuken-
gerei, spelden en andere kleine 
gebruiksvoorwerpen. Eind maart 
ging het thema ‘Wie wat bewaart, 
heeft wat’ van start. Een zolder-
vrouwtje en keldervrouwtje, die 
gek zijn op verzamelen, zetten 
het thema in gang. Uit een gro-
te koffer kwamen allemaal op-
drachten tevoorschijn waar de 
kinderen deze weken aan wer-
ken. Het project draait om cultu-
reel erfgoed en alle kinderen zijn 
deze week op excursie geweest 
in Haarlem, waaronder het Tey-
lers museum, Historisch Muse-
um en de Bavokerk.
Het Bureau Erfgoededucatie 
Haarlem stelde dit programma 
in combinatie met een leskist sa-
men. Gea Koopman, een kun-

stenares uit Groningen, bedacht 
voor elke groep beeldende acti-
viteiten. Zo heeft groep acht ver-
halenkistjes gemaakt, groep zes 
fotografeerde bijzondere voor-
werpen en de groepen een tot 
en met drie stonden in het teken 
van verzamelen. Koopman heeft 
met veel plezier aan het project 
gewerkt.
,,Hoe verwonderd die kleintjes 
waren over het vinden van een 
klein schelpje. Dat was een gro-
te schat voor ze.” Groep acht laat 
volgens de kunstenares per-
soonlijk erfgoed achter voor vol-
gende generaties. 
,,De verhalenkistjes vertellen 
over henzelf wat anderen mogen 
weten. Het is zoals zij herinnerd 
willen worden.” 
Nieuwsgierig naar de projecten 
van Gea Koopman? Kijk dan op 
www.kunstenaars.nu Sinds kort 
is ook de nieuwe website van ba-
sisschool De Klipper Sluiswijk in 
de lucht, kijk daarvoor op www.
basisschooldeklipper.nl.

Puinhopen bij Planeet
IJmuiden - Velsen Lokaal stelt 
het college vragen over achter-
gelaten puin bij de Planeet aan 
de Eenhoornstraat in IJmuiden, 
maar ook elders in de gemeen-
te.  
Velsen Lokaal: ,,Na het gereed-
komen van de bouw van de Pla-
neet is de inbreng van de ge-
meente schijnbaar niet meer dan 
medewerking te verlenen aan de 
openingshandeling door enkele 
wethouders. Terwijl de gemeente 
toch verantwoordelijk is voor de 
openbare ruimte en aansprake-
lijk kan worden gesteld bij scha-
de en letsel, die door gebreken 
daar ontstaan.’’
Bij Velsen Lokaal zijn klachten 
binnengekomen over de volgen-
de zaken bij de Planeet:  Hopen 
stenen in onder meer het plant-
soen sinds de opening in novem-
ber. Ook zijn er twee open riool-
aansluitingen, waarvan eentje in 
een een meter diepe kuil op het 
parkeer terrein. Er zijn gevaarlij-
ke gaten in het parkeerterrein en 
niveauverschillen op openbaar 
terrein. Er liggen tientallen gro-
te asfaltspijkers op het parkeer-
terrein als gevolg van het slopen 
van de bouwketen. Voetstukken 
van bouwhekken staan al een 
half jaar als struikelobject op de 

stoep. Bouwvuil mag kennelijk 
via de ‘waai maar weg metho-
de’ worden weggewerkt. Hierbij 
worden de harde delen uit het 
vuil gevist, terwijl de rest over de 
straat uitwaaiert. Dat is bij harde 
wind een prima methode om van 
het vuil af te komen!
Velsen Lokaal heeft deze za-
ken maanden geleden gemeld 
bij wethouder Verkaik en via het 
meldpunt BOR. Ook omwonen-
den hebben vele malen aan de 
bel getrokken. Ondanks deze 
meldingen is er lange tijd niets 
ondernomen, terwijl dagelijks 
vele medewerkers van de ge-
meente ( BOR-Wijkbeheer-Wijk-
beheerder-Wijkagent) langs de-
ze plek komen op weg naar het 
wijksteunpunt dat 150 meter ver-
der staat. Zelfs toen begin maart 
de grote valkuil in het parkeer-
terrein ontstond, kwam er geen 
actie. Pas afgelopen weekend, 
nadat er een auto in die kuil was 
weggezakt werd het gat om-
heind met een hek.
Redenen te over om het college 
te bevragen op het nemen van 
actie richting de veroorzaker van 
al deze ellende en te zorgen dat 
de achtergelaten puinhopen op-
geruimd worden en onveilige si-
tuaties worden opgelost.

Zware jubilarissen COV
IJmuiden - De Christelijke Ora-
torium Vereniging mocht op haar 
jaarvergadering zes jubilaris-
sen in het zonnetje zetten. Sa-
men waren zij goed voor 172,5 
jaar zingen. En dat van niet de 
eenvoudigste stukken. Aller-
eerst waren daar de dames N. 
van de Ketterij-Anker, G. Nie-
boer-Mos en E. Vellema-De Vis-
ser. Zij mochten bloemen in ont-
vangst nemen van de voorzitter 
van het COV. Niet zonder reden 
waren ook Ton van Kaam en Frits 
Vermeulen, beiden van de Cul-
turele Stichting Velser Gemeen-
schap, aanwezig. Annet Mouget 
zingt al 25 jaar bij het COV en 
zij is niet alleen een trouw koor-
lid, zij weet de boel ook te ver-
maken. Voor haar waren er bloe-

men en de oorkonde van de VG. 
Dat Riet Barg de Mattheus Pas-
sion na 50 jaar kan dromen kan 
men zich voorstellen. Een parti-
tuur heeft ze niet nodig op de of-
ficiële uitvoering, waarbij ze al-
tijd haar vaste plek heeft. In een 
vereniging is meer te doen dan 
zingen: kleding maken, de ba-
zaar organiseren, kaarten verko-
pen en dergelijke. Het COV heeft 
aan haar een geweldig talent. 
Bloemen van Ton van Kaam en 
een oorkonde van Frits Vermeu-
len. Tenslotte een wel heel op-
merkelijke jubilaris: Adrie Spoel-
stra, al 60 jaar een trouw koorlid. 
Zij zingt al vanaf haar zestiende 
bij dit koor. De legpenning ont-
ving ze al na 40 jaar, nu waren er 
bloemen en lovende woorden.º

Fiets voor Esmee
IJmuiden - Na een gezamen-
lijke actie van de firma Halfords 
en de DA drogisten, werd vrijdag 
bij DA Drogisterij en Parfume-
rie Jongejan in de Zeewijkpassa-
ge de gewonnen fiets overhan-
digd aan Esmee Rengers (8) uit 
IJmuiden. 
Dit gebeurde door Ton Wolken, 
manager bij Halfords en Nel en 
Mirella van DA Jongejan. Deel-
nemers moesten de stippen tel-

len op de fietstassen. Het wa-
ren er 313, Esmee zat er met 312 
slechts een stip naast. Terwijl de 
ouders van Esmee uitleg krijgen 
van Wolken over garantie en on-
derhoud, staat zij de fiets te be-
wonderen: ,,Hij is mooier dan 
mijn eigen fiets, deze glimt veel 
meer.’’ Haar moeder reageert: 
,,En je eigen fiets werd een beet-
je te klein, deze is groter.’’ Dat 
komt dus mooi uit.

Uitvaartverzorging IJmond

“	Volledige	
toewijding.	
Daar	draait	
het	om	bij	
een	uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Ierse folk
in Ford Zuid
Spaarndam - Op zondag 25 
april vanaf 15.00 uur is er weer 
de gezellige Ierse Folk middag 
in Fort Zuid. De gelegenheids-
band  Guinness-Inn  speelt Ier-
se Folkmuziek en zeemansliede-
ren. De Folkgroep Guinness-Inn 
speelt steeds in een andere be-
zetting met Ierse en Nederland-
se muzikanten en zangers en ie-
dereen mag natuurlijk meezin-
gen. Wie mee wil spelen of jam-
men is dan ook van harte wel-
kom.  Bij mooi weer zal de band 
op het terras van Fort Zuid spe-
len, waar u onder het genot van 
een hapje en een drankje heer-
lijk kunt genieten van de Ier-
se klanken, met uitzicht op de 
bootjes in de mooie Nel. Op zon-
dag 2 mei is er weer een kunst-
markt op Fort Zuid. De kramen 
staan zowel binnen als buiten en 
laten diverse kunstvormen zo-
als, schilderijen, sieraden, beel-
den, zelfgemaakte boekjes, hoe-
den en dergelijke zien. De kunst-
markt is van 11.00 tot 17.00 uur. 
Fort Zuid ligt aan de rand van het 
dijkdorp Spaarndam aan de Boe-
zemkade. Er is ruime parkeerge-
legenheid en de toegang is vrij. 
Zie ook www.fort-zuid.nl.

Beauty & Fashion: 
modetrends in Santpoort
Santpoort-Noord – Op zater-
dag 24 april kan het winkelen-
de publiek ervaren hoe verras-
send en veelzijdig het aanbod in 
Santpoort-Noord is. Bij Lenge-
rique, Lingerie & Badmode en bij 
Gallo en Gallino Orgiginal’s is de 
nieuwste collectie te zien. Visa-
gisten van Schoonheidscentrum 
Annabelle voorzien de gasten 
van een gratis make-up of huid-
advies en kaaswinkel L’Amuse 
en wijnhuis Ten Bilt zullen aan-
wezig zijn voor een hapje en een 
drankje. Christine van Gallo en 
Gallino Original’s, Debby van 
Lengerique en Ans en Ilse van 
Annabelle hadden al langer het 
plan, om eens iets te organise-
ren om het unieke winkelaanbod 
in Santpoort te promoten. Het 
heeft iets en dat laat zich moei-
lijk omschrijven, je moet het ge-

woon eens meemaken en onder-
gaan. Daar is deze leuke middag 
uit voort gekomen. Een unie-
ke gelegenheid om te ervaren 
dat Santpoort-Noord heel veel 
te bieden heeft. Modellen zullen 
bij Gallo en Gallino Original’s via 
modetrends het aanbod voor het 
hele gezin laten zien, ook sho-
wen zij de nieuwste badmode 
bij Lengerique. Dit gebeurt tus-
sen 14.00 en 16.00 uur, de visa-
gisten van Annabelle zijn van-
af 13.00 uur aanwezig. Het be-
looft een inspirerende middag te 
worden. Het organiserende team 
hoopt veel bezoekers te mogen 
begroeten, iedereen is van har-
te welkom. Lengerique is aan de 
Hoofdstraat 156, Gallo Original’s 
zit daar weer schuin tegenover, 
op nummer 189b. Tot ziens op 
zaterdag 24 april!

Westerop & Co
heet nu Restyled
IJmuiden – Eindelijk is het zo 
ver. Na een maand verbouwen 
ging kapsalon Westerop & Co af-
gelopen dinsdag weer open als 
haarstudio Restyled. De salon 
heeft een grote metamorfose on-
dergaan en is helemaal aange-
past aan de tegenwoordige tijd. 
Het team is blij weer op de ou-
de vertrouwde stek terug te zijn. 
En erg blij met de vernieuwde in-
richting: zo kunnen zij de klanten 
nog beter van dienst zijn. Vanaf 
die dag kan iedereen er weer te-
recht, met of zonder afspraak, 
om het haar te laten Restylen. Op 

vrijdag 23 april is iedereen vanaf 
19.00 uur welkom tijdens de offi-
ciële opening van de haarstudio. 
Iedereen die de salon een warm 
hart toedraagt kan dan rondkij-
ken in de gerestylde salon. Tij-
dens de opening wordt iedereen 
voorzien van een hapje en een 
drankje, het duurt tot ongeveer 
21.00 uur. De restylers wachten 
enthousiast op de gasten om ge-
zellig samen te proosten op de 
totaal vernieuwde salon. Haar-
studio Restyled is te vinden aan 
het Velserhof 111 en telefonisch 
bereikbaar via 0255-513832.

Problemen met 
Toedeloe opgelost
IJmuiden - Toedeloe voldoet 
aan alle eisen die de gemeente 
stelt aan een horecabedrijf met 
nachtvergunning. Dat zegt Sid-
ney van Leeuwen, samen met 
Nick van Kampen eigenaar van 
het eetcafé op de Kennemerlaan. 
Vorige week viel er een brief met 
het verlossende nieuws op de 
mat. ,,Verschillende onderzoeken 
hebben aangetoond dat Toede-
loe geen discotheek is’’, zegt Van 
Leeuwen. ,,We heffen geen en-
tree, hebben geen dansvloer, er 
is een keuken aanwezig en de 
barkeeper draait zelf de muziek. 
Op al deze punten hebben we 
positief gescoord. Ja, we heb-
ben een portier, maar die staat er 
voornamelijk om de leeftijd van 
de bezoekers te controleren.’’
Sinds de opening in de zomer 
van 2009 was er gedoe over Toe-
deloe, dat is gevestigd in het 
voormalige Italiaanse restaurant 
Il Faro. Buurtbewoners klaagden 
over geluidsoverlast en vonden 
Toedeloe een verkapte disco-
theek. ,,Wij hebben er nooit een 

geheim van gemaakt dat wij een 
eetcafé zijn begonnen dat zich 
richt op jongeren. Daarbij heb-
ben we in mijn ogen slim gebruik 
gemaakt van het horecaconve-
nant dat door Il Faro onderte-
kend was. Dat bood ons de no-
dige ruimte om dingen te doen.’’
Van Leeuwen en Van Kampen 
erkennen dat de problemen met 
Toedeloe een negatieve weer-
slag hebben gehad op hun an-
dere horecazaak, Grand Café La 
Belle op de Zeeweg. ,,Door het 
vertrouwen dat we van onze le-
veranciers hebben gekregen, le-
ven we nog. In het eerste jaar 
kwam er in Toedeloe geen hond 
over de vloer. We kwamen in een 
negatieve spiraal terecht en dat 
was tot in de boekhouding van 
La Belle merkbaar. Dat is nooit 
de bedoeling geweest. Mede 
daardoor hebben we besloten 
om zo snel mogelijk een huur-
der te zoeken voor Toedeloe. We 
zijn inmiddels in gesprek met 
een aantal serieuze kandidaten. 
’’ (Friso Huizinga)

Fysiotherapie Maas 
houdt open huis
IJmuiden - Fysiotherapie Maas 
c.s. houdt zaterdag 24 april van 
12.00 uur tot 15.00 uur open huis 
in de nieuwe praktijkruimte aan 
Grahamstraat 105. Fysiothera-
pie Maas & Kuperus bestaat de-
ze maand 25 jaar en heeft vele 
specialismen. Op 23 april zal de 
naam Maas & Kuperus boven-
dien worden omgezet in Fysio-
therapie Maas c.s. 
Sjoerd en Erna Kuperus, voor-
heen mede eigenaren, zijn al 
enkele jaren met pensioen. Een 
naamsaanpassing is dan ook no-
dig. De vrijgekomen ruimte van 
dokterspraktijk Het Baken is na 
een ingrijpende verbouwing bij 
de praktijk getrokken, waardoor 
de werkruimte is verdubbeld. Er 
is een speciale kinderfysiothera-
piezaal gerealiseerd, in een stille 
omgeving. De nieuwe oefenzaal, 
voorzien van alle moderne snuf-
jes op het gebied van audio- en 
visuele apparatuur, biedt de the-
rapeuten de mogelijkheid om in 
groepsverband hun patiënten te 

kunnen begeleiden. Speciale oe-
fengroepen voor mensen met di-
abetes, COPD, hart-en vaataan-
doeningen, zijn reeds gestart. 
Het pronkstuk is het instructie-
lokaal voor video’s en presen-
taties over ziektebeelden. Naast 
de nieuwbouw zijn ook bestaan-
de ruimtes opgeknapt en veran-
derd. 
Zaterdag kan men, onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je, een kijkje nemen in de prak-
tijk. Naast deelname aan de UKK 
wandeltest, gymsticklessen en 
Nordic Walking clinics, kan men 
informatie krijgen over de nieuw 
te starten cursus Artrofit, speci-
aal voor mensen met artrose in 
knie en of heup. Overgewicht, 
verminderd bewegen en een on-
evenwichtig eetpatroon zijn ver-
antwoordelijk voor tal van li-
chamelijke klachten. Doe zater-
dag mee aan de ‘Weet wat je eet 
quiz’. Kortom, tal van redenen 
om een kijkje te nemen. Zie ook 
www.fysiomaas.nl.

Regio - Ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan organiseerde 
Blanco // Milano, dé modezaak 
voor jongens en mannen in Be-
verwijk, eind vorige maand een 
spectaculaire actie. In het jubile-
umweekend van 27 en 28 maart 
ontving elke betalende klant een 
gratis lot, waarmee schitterende 
prijzen te winnen waren. Inmid-
dels is de trekking verricht en 
zijn maar liefst zestien gelukkige 
prijswinnaars bekend. De hoofd-
prijs, een geweldige vijfdaagse 
trip naar New York, is gewonnen 
door D. Smit uit Beverwijk.
Prijswinnaars: Hoofdprijs - 5 
daagse stedentrip naar New 
York: Lotnummer 236 - D. Smit 
(Beverwijk). Complete outfit t.w.v. 
150,- euro: Lotnummer 268 - R. 
Veriglio (Beverwijk); Lotnummer 
449 - Casper de Jong (Velser-
broek); Lotnummer 326 - San-
der Aptroot (IJmuiden); Lotnum-
mer 484 - G. Veldt (Castricum); 
Lotnummer 453 - S. Hartkamp 
(Heemskerk). Blue Level jeans: 
Lotnummer 450 - Dennis Alofsen 
(Beverwijk); Lotnummer 269 - J. 
Duineveld (Velsen-Noord); Lot-
nummer 524 - Jordie van Rey-
en (Heemskerk). Lotnummer 394 
- Nikki Buis (IJmuiden); Lotnum-
mer 436 - A. Wilmsen (Heems-
kerk). Cadeaubon t.w.v. 50,- eu-
ro: Lotnummer 305 - Leon Kers-
sens (Akersloot); Lotnummer 
289 - Elsbet Klingeler (Uitgeest); 
Lotnummer 445 - Saskia de Ruij-
ter (Castricum); Lotnummer 440 
- Alex Niesten (Beverwijk); Lot-
nummer 250 - Dhr. Hittema (Wijk 
aan Zee).

Prijswinnaar 
Blanco/Milano
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IJmuiden - Met nog enkele wed-
strijden te spelen in de onderlin-
ge competitie van de damclub 
twijfelt niemand eraan dat de ti-
tel, kampioen van DCIJ, dit sei-
zoen naar Casper Remeijer gaat. 
Week in week uit bewijst hij dat 
er niemand in staat is om hem 
van scoren af te houden. Een 
puntendeling is het hoogst haal-
bare. Jacqeline Schouten (foto), 
zonder twijfel de sterkste dam-
ster in de club, ging de strijd met 
open vizier aan. Geen moment 
kreeg Remeijer voordeel. Schou-
ten verdedigde zich vrouwmoe-
dig en na hevige tijdnood, voor 
beiden, slaagde zij erin om een 
puntendeling uit het vuur te sle-
pen. Zus Nicole was minder in 
vorm en werd door Koop de 
Vries in het defensief gedrongen. 
Schouten kon geen adequaat 
antwoord vinden en verloor ge-
decideerd. Berrie Bottelier moest 
zijn meerdere erkennen in Joop 
Wind. Dat is gezien de krachts-
verhoudingen niet verrassend. 
De wijze waarop Bottelier het 
onderspit dolf was zonder meer 

pijnlijk. Iedereen bij de club is er-
van overtuigd dat Bottelier beter 
kan spelen dan dat hij deed. Kort 
na de opening dreigde hij een 
schijf te verliezen en mede daar-
door koos hij voor een voortzet-
ting die hem twee schijven kost-
te. Stella van Buuren liet Cees 
van der Vlis naar dam combine-
ren en was in het vervolg kans-
loos. De wedstrijd die Piet Kok 
en Jan Apeldoorn afwerkte was, 
mede omdat beiden fel op winst 
speelden, zeer onderhoudend. 
Er kwam een onvervalste ‘Bink-
horst-variant’ op het bord waar 
Kok uitstekend de goede weg in 
vond. Met inventief verdedigen 
slaagde Apeldoorn erin net op 
tijd een remise te forceren. Rick 
Hartman stak zijn teleurstelling 
niet onder stoelen of banken na 
verlies tegen Paul Smit. Vooral de 
manier waarop het tot een be-
slissing kwam verweet hij zich-
zelf. Max Doornbosch liet zich 
overmeesteren door een gecon-
centreerd spelende Jurrien Fi-
scher. Fischer gaf geen kans weg 
en won verdiend. 

DCIJ-nieuws
Jacqeline Schouten 
bedwingt de koploper

IJmuiden - Zondagmorgen 25 
april zal er een jeuddienst ge-
houden worden in de Herv. Kerk 
aan de Kanaalstraat. De aanvang 
is 10.00 uur. Het thema van de-
ze dienst zal zijn ‘Eindeloos (ver-
geven)’. De spreker is Bert Be-
sems uit Giessenburg. Muzika-
le medewerking wordt verleend 
door Faith Inc. uit Nieuw–Ven-
nep. Tevens werken mee, pianist 
Jaap Rijke en de organist Barend 
van de Kamp. Na afloop van de 
dienst kan men elkaar nog ont-
moeten en verder praten over de 
dienst onder het genot van kof-
fie, thee of frisdrank. 

Jeugddienst in 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Om alvast in uw 
agenda te noteren: de Brulboei 
Fietsdriedaagse! Mooie toch-
ten van ongeveer 30 kilome-
ter maakt u in uw eigen omge-
ving die zo de moeite waard is. 
De driedaagse vindt plaats op 
maandag 31 mei, dinsdag 1 juni 
en woensdag 2 juni. Starten bij 
De Brulboei aan de kanaalstraat 
166 tussen 17.00 en 19.00 uur en 
kost 4 euro. Meer informatie via 
telefoonnummer 0255-510652.

Fietsdriedaagse

De Stern start
nieuwe roeiopleiding
IJmuiden - Roeivereniging de 
Stern start zaterdag 15 en zon-
dag 16 mei met een nieuwe ba-
sisopleiding roeien.
Twee keer per jaar wordt een 
basisopleiding gestart voor be-
ginnende roeiers. Roeien is een 
sport die naast enige inspanning 
ook de nodige behendigheid 
vraagt. De basisopleiding wordt 
bij de Stern gegeven in twee- en 
vier persoons C boten. Deze bo-
ten zijn breder dan de wedstrijd-
boten zoals die gevaren wor-
den op de Bosbaan en tijdens 
(inter)nationale wedstrijden.
In de basisopleiding maakt de 
beginnende roeier kennis met 
de roeisport en worden de ba-
sisvaardigheden aangeleerd.
Ervaren instructeurs geven les in 
roeitechniek, terwijl ook de vei-
ligheid op het water ruim aan-
dacht krijgt. De basisopleiding 
duurt ongeveer dertien weken.
De roeiport heeft jong en oud 
veel te bieden! Je bent lekker ac-
tief op het water en kunt op een 
gezellige manier van de buiten-
lucht genieten. Het gehele li-
chaam is in beweging en daar-
door bevordert het de gezond-
heid. Tevens is het een leuke ma-
nier om anderen te ontmoeten.

De Stern kijkt met name uit naar 
de zogenoemde ‘herintredende’ 
sporters. Dit zijn de sporters die 
hun oude sport vaarwel hebben 
gezegd vanwege de veelal zware 
fysieke belasting en die toch op 
een andere wijze aan lichaams-
beweging in de buitenlucht wil-
len gaan doen. Uiteraard zijn 
ook de niet zo fanatieke sporters 
welkom bij de Stern. Om te we-
ten te komen of roeien een sport 
is die bij je past kent de Stern 
een introductielidmaatschap van 
drie maanden. Uiteraard kun-
nen sporters die al eerder roei-
vaardigheden hebben opgedaan 
op elk moment bij de Stern in-
stromen. Heb je de leeftijd van 
13 jaar bereikt en kan je zwem-
men meld je aan voor deze ba-
sisopleiding roeien of kom langs 
op de open ochtend op zater-
dag 8 mei 2010, tussen 10.00 uur 
en 13.00 uur. Roeivereniging de 
Stern is gevestigd op het Sluisei-
land 38, ter hoogte van de Mid-
densluis. Direct opgeven voor de 
basisopleiding roeien? Dat kan 
telefonisch via 0255-500232 of  
schriftelijk d.m.v. het invullen en 
verzenden van het inschrijffor-
mulier (downloaden van www.
rvdestern.nl).

Smashing Velsen Dames 1
IJmuiden - Wat een spanning 
en sensatie tijdens dé wedstrijd 
van het jaar voor Smahing Vel-
sen Dames 1. Sporthal Zeewijk 
barstte zowat uit zijn voegen. De 
tribune zat afgeladen met en-
thousiaste supporters en het vo-
lume van de aanmoedigingen en 
toeters overstemde werkelijk al-
les. Een 4-0 overwinning was no-
dig om kampioen te worden. De 
eerste set was een uitputtings-
slag voor beide teams. Zaanstad 
viel hard en goed geplaatst aan, 
maar gelukkig had Smashing 
Velsen daar snel een antwoord 
op. Plaats ballen, harde aanval-
len via de drie meter en goed sa-
menspel van Dames 1 zorgden 
ervoor dat de spanning aan de 
kant te snijden was. Irene ver-
deelde het spel uitstekend, zo-
dat de vijf aanvallers het af kon-
den maken. Ondanks vele slech-
te servicebeurten kreeg Sma-
shing Velsen het voor elkaar om 
met 28-26 uiteindelijk de eerste 
set naar zich toe te trekken. Dat 

het een uitputtingslag was, bleek 
uit de tweede set, die werkelijk 
troosteloos door Smashing werd 
verloren, wat betekende dat 
Zaanstad kampioen geworden 
was. Gelukkig lieten de meiden 
van dames 1 het er niet bij zitten, 
want met een tweede plaats wor-
den er promotie/degradatiewed-
strijden gespeeld. Dus iedereen 
werd weer opgepept door coach 
Willem Prins, zodat de derde en 
vierde set gewonnen konden 
worden. Dames 1 deed wat ze 
moesten doen: goed kijken en 
plaatsen, rollen, duiken en goe-
de aanvallen geven en ervoor 
zorgen dat Zaanstad niet meer 
goed in hun eigen spel konden 
komen. Met een mooie 3-1 over-
winning gaan de meiden don-
derdag op naar Castricum, waar 
op een avond twee wedstrijden 
gewonnen moeten worden. Nog 
een zware klus, maar deze top-
pers moeten de klus kunnen kla-
ren. Zie ook www.smashingvel-
sen.nl.

Veel disciplines bij 
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Zaterdag deed een 
paar van Danscentrum ter Horst 
mee aan een landelijke wedstrijd 
van de NADB in Weert. Veel kilo-
meters maken dus. Maar het re-
sultaat was er naar. Onder het 
toeziend oog van Mary en Chris, 
van het danscentrum, deed het 
paar Ton Jonkman met Wilma 
Overeem mee bij de ballroom 
in de senioren 1 C klasse. Dit 
paar werd derde. Mary en Chris 
moesten de volgende dag naar 
Wijchen. Hier deed hun team 
mee aan een grote streetdan-
ce/D4F. Een aantal leden van het 
team deed ook individueel mee 
aan deze wedstrijd. Door het 
grote aantal inschrijvingen werd 
het een lange dag. Maar het 
team bereikte de vierde plaats. 
Weer een stap dichter naar deel-
name aan het EK in oktober in 
Wenen. Bij de solo’s Adults be-

ginners deden individueel mee: 
Saskia v.d. Brink, Netanja Hille-
ge, Annika Tiller, Debbie Schaap 
en Angela Fernandez. Zij wer-
den allemaal achttiende. Esther 
Holtz, die in dezelfde catego-
rie meedeed, kwam net niet in 
de finale. Zij werd zesde. Bij de 
Adults gevorderden deden mee: 
Ilse de Weers, Fien Arisz en An-
nelies Oldenburg. Zij bereikten 
de 23ste plaats. Op zondag deed 
ook nog een paar mee aan een 
danswedstrijd voor junioren in 
Noord-Scharwoude. Michael de 
Boer met Iris Jongejan werden 
bij de ballroom tweede en kwa-
men bij de latin tot de halve fina-
le. Zo kwamen in het weekeinde 
diverse disciplines van de dans-
sport aan de orde. Junioren, se-
nioren en Streetdance/D4F. En 
wederom met veel successen 
voor Danscentrum ter Horst.

Verkeers-
controle
Velsen - De politie heeft vori-
ge week woensdag op meerdere 
locaties in Santpoort-Noord en 
Velserbroek verkeerscontroles 
gehouden. Zowel automobilisten 
als brom- en snorfietsers wer-
den hierbij gecontroleerd. Het 
accent van de controles lag op 
het gebruik van de gordel, snel-
heid, handsheld bellen en con-
structiesnelheid bij bromfietsers 
op de rollertestbank. De politie-
mensen hebben op de Vlietweg 
en de Santpoortsedreef in Sant-
poort-Noord en op de Zwane-
bloembocht in Velserbroek ge-
staan. In totaal zijn er 25 bekeu-
ringen geschreven voor diverse 
verschillende overtredingen on-
der andere niet dragen van de 
gordel, geen rijbewijs, rijden met 
bromfiets op een fietspad en een 
te hoge constructiesnelheid.



pagina 25 22 april 2010

Nieuw speeltoestellen 
voor OBS De Vuurtoren
IJmuiden – Alle leerlingen van 
basisschool De Vuurtoren aan 
de Heerenduinweg renden vrij-
dagmiddag mee in de sponsor-
loop. De kinderen uit groep 1, 2 
en 3 liepen een rondje over het 
schoolplein, de leerlingen van de 
hogere groepen liepen een heel 
blokje. ,,Pap, ik begin nu aan 
mijn zevende rondje’’, roept een 
jongen enthousiast naar zijn va-
der. Er waren veel (groot) ouders 
aanwezig om de kinderen aan 
te moedigen, die met rode wan-
gen hun rondjes maakten. De 
opbrengst van de sponsorloop 
is bestemd voor nieuwe speel-
toestellen op het schoolplein. 

Daar is sinds de oplevering van 
de school 1986 niets meer aan 
gedaan, veel toestellen zijn aan 
vervanging toe. 
De gemeente zorgt voor nieuwe 
betegeling van het plein zelf, dat 
vol met kuilen zit. Ook zullen de 
zonneschermen vervangen wor-
den, de huidige schermen func-
tioneren niet meer. In elke groep 
is gevraagd wat de wensen van 
de leerlingen zijn, wat de nieu-
we speeltoestellen betreft. Er zijn 
lijsten opgesteld en daar gaat 
straks een keuze uit gemaakt 
worden. De opbrengst van de 
sponsorloop bedroeg ongeveer 
2500 euro.

Felison Brass vierde
op kampioenschap
Velsen-Noord - Voor het eerst 
werd er meegedaan aan de 
Vlaams Open Brassband Kam-
pioenschappen. Felison Brass 
speelde op zondag 18 april voor 
wat het waard was, maar moest 
helaas met een vierde plaats ge-
noegen nemen, net achter de 
Belgische verenigingen, zo werd 
duidelijk na de beoordeling van 
de vakjury. Na het optreden in 
de stadsschouwburg van Me-
chelen waar dit VOBK plaats-
vond, was Felison Brass ge-
vraagd om een buitenconcert 
te geven in de schitterende bin-
nenstad van deze plaats. Stra-
lende zon, veel terrassen lekker 
vol, de muziek-tent midden op 
het plein en het gebrouwen bier 

dat rijkelijk stroomde uit de tap. 
Heerlijk wegdromend op prach-
tige brassbandmuziek in de vol-
le zon. Het werd een concert om 
door een ringetje te halen. De 
Velsense muziekvereniging heeft 
ondanks de 4e plaats toch een 
prima dag achter de rug bij onze 
zuiderburen en zal de uitgereik-
te juryrapporten gebruiken om, 
op Survento Brass in Surhuister-
veen op 19 juni en wellicht ook 
op het Nederlands Brassband 
Kampioenschap 2010, een nog 
betere prestatie neer te zetten. 
Het eerstkomende optreden van 
Felison Brass (gelegenheidsen-
semble) is om 9.45 uur tijdens de 
5 mei viering op het Stratings-
plantsoen in Velsen-Noord.

Golfsurfles 
voor kids
Velsen-Noord - Voor waterrat-
ten van 7 tot en met 16 jaar orga-
niseert Ozlines ook dit jaar golf-
surflessen, vanaf eind mei op het 
strand van Velsen-Noord, bij de 
Noordpier. Kids Surf Safe Club 
is voor kinderen tot en met tien 
jaar. Kinderen van 11 tot en met 
17 jaar worden ingedeeld bij de 
Junior Surfing Club. Veiligheid 
staat hoog in het vaandel tij-
dens de lessen. Deelnemers le-
ren meer over de surfcultuur en 
kunnen surfdiploma’s op meer-
dere niveaus halen. Meer info 
en inschrijven via Chris Way, 06-
13107519. Zie ook www.ozlines.
com/kids+surfles. 

Don Groos wint eerste 
NK Minibikes in Zwolle
IJmuiden - IJmuidenaar Don 
Groos heeft dit weekeinde de 
eerste NK Minibikes gewonnen. 
Deze eerste wedstrijd werd ver-
reden in Zwolle. 
Daarbij werden twee klassen sa-
mengevoegd. Omdat de klasse 
zelfbouw watergekoeld te wei-
nig deelnemers heeft, is die sa-
mengevoegd met zelfbouw wa-
tergekoeld. Deze klasse is op 
de meeste banen waar gereden 
wordt sneller, maar Don Groos 
was ze allemaal de baas, inclu-
sief de kampioen van 2009 in 
die klasse. Nadat Don alle trai-
ningen de snelste was, moest er 
toch flink geknokt worden. De 
kampioen van de watergekoelde 

klasse was tweede bij de trainin-
gen en ging beter van start ging. 
Het was een mooie krachtmeting 
van twee klassen die heel dicht 
bij elkaar liggen. Don heeft de 
eerste 50 punten gepakt, vanwe-
ge zijn eerste plaats, maar ook 
de eerste ‘pole’ en een baanre-
cord van 2010.
Komende zaterdag is de tweede 
race in Lelystad, dat is een baan 
waar de snelheden hoger lig-
gen en dan wordt het erg lastig 
om het van een aantal waterge-
koelde minibikes te winnen. Don 
zegt hierover: ,,We rijden dan 
welsamen, maar hebben wel ie-
der een eigen kampioenschap. Ik 
ga ervoor.’’

IJmuiden - Zaterdag 24 april 
wordt van 09.00 tot 15.00 uur 
weer een rommelmarkt georga-
niseerd bij woonvoorziening De 
Regenboog, hoek Schiplaan/Pla-
netenweg. De opbrengst is voor 
een dagje uit met de bewoners 
van De Regenboog.

Rommelmarkt

Rector eet eigen pet op
IJmuiden - Altijd een spannen-
de periode voor het voortgezet 
onderwijs, hoeveel aanmeldin-
gen zullen er elk jaar weer zijn. 
Zijn het er meer of minder dan 
het afgelopen jaar of stabiliseert 
de school. Je kunt moeilijk een 
inschatting maken, maar de ver-
wachtingen op het Vellesan Col-
lege waren hoog gespannen. Di-
verse prognoses zijn er gedaan.    
Tijdens de pauze in de perso-
neelskamer, een aantal weken 
geleden, wordt er door een do-
cent aangegeven dat er wel eens 
meer dan 275 aanmeldingen 
zouden kunnen komen. De rec-
tor ving deze opmerking op en 
bescheiden zo als hij is, sprak hij 
de volgende woorden: ‘Als dat zo 
is dan eet ik mijn pet op!’ Rec-
tor Boelsma voegde er nog wel 
snel aan toe: ‘Maar gelukkig heb 

ik geen pet!’ Dit werd goed ont-
houden door deze collega.
Afgelopen vrijdag 16 april wer-
den alle 305 aangemelde leerlin-
gen door de toelatingscommis-
sie besproken. Zo rond koffietijd 
werd er voor Boelsmsa een pak-
ketje binnen gebracht. De colle-
ga die de opmerking niet verge-
ten was, wilde de rector aan zijn 
uitspraak herinneren.
Hij was natuurlijk helemaal ver-
geten wat hij gezegd had een 
aantal weken daarvoor. Ruim bo-
ven de 275 aanmeldingen, zodat 
de pet voor Boelsma niet mocht 
ontbreken. 
Op de foto ziet u hoe Boelsma 
zijn pet overhandigd kreeg in 
de vorm van een mooie taart, de 
overige commissieleden moch-
ten daar ook een vorkje van mee 
prikken. 

IJmuiden - Op 25 juli 2009 deed 
een 58-jarige vrouw aangifte van 
verkrachting bij de politie. De 
vrouw zou in haar eigen woning 
door een kennis verkracht zijn. 
Hierop hebben rechercheurs van 
de afdeling zedenzaken een uit-
gebreid onderzoek ingesteld 
waarbij uiteindelijk een 41-jari-
ge man werd aangehouden. De 
verdachte is uitgebreid verhoord 
waarbij hij een iets andere versie 
gaf op de situatie. Van de man 
is DNA afgenomen en dit is door 
het NFI onderzocht. Naar aanlei-
ding hiervan zijn zowel de 58-ja-
rige vrouw en de 41-jarige ver-
dachte aanvullend verhoord. Uit 
deze verhoren is uiteindelijk ge-
bleken dat het om een valse 
aangifte ging. De reden voor de 
vrouw om dit te doen lag in het 
feit dat zij door haar partner was 
betrapt. Om haar verhaal geloof-
waardig te maken had ze de po-
litie verteld door de kennis te 
zijn verkracht. Tegen de vrouw is 
proces-verbaal opgemaakt en de 
kosten van de politie-inzet zullen 
op haar worden verhaald.

Aanhouding na 
valse aangifte
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Regio - Maandag 26 april komt 
Tweede Kamerlid Charlie Aptroot 
(VVD) naar Zandvoort, waar hij 
speciale gast is bij het afscheid 
van Sierk Keuning als bestuurs-
lid van VVD Regio Kennemer-
land en voorzitter van de afde-
ling Zandvoort/Bentveld. Char-
lie Aptroot is bekend als ‘mister 
Kilometerheffing No Way’. Sinds 
2009 is hij woordvoerder op de 
portefeuille Verkeer en Vervoer. 
Charlie Aptroot zal bij deze ge-
legenheid zeker enige woorden 
over deze zaken spreken. Wie af-
scheid wil nemen van Sierk Keu-
ning is van harte welkom in de 
horecagelegenheid van de Kor-
ver Sporthal, Duintjesveldweg 
1a, 2041TZ in Zandvoort. De 
aanvang is om 20.15 uur, zaal 
open 19.45 uur.

Charlie Aptroot 
te gast bij VVD

Velsen - De coalitieonderhan-
delingen in Velsen verlopen 
voorspoedig. Met de formateur, 
de heer Cornelis Mooij, zijn de 
beoogde coalitiepartners VVD, 
PvdA, D66V, CDA en GL het in 
grote lijnen eens over de inhoud 
van het coalitieakkoord. In een 
goede sfeer is gewerkt aan af-
spraken over de aanpak van de 
bezuinigingen en de speerpun-
ten voor het beleid in de komen-
de raadsperiode. Naar verwach-
ting kan de raad in de vergade-
ring van 22 april vijf wethouders 
benoemen.

Coalitie Velsen 
bijna rond

 Ovenbouw Holland BV
Geslaagd opleidingstraject 
Velsen-Noord - Op het klei-
ne industrieterrein aan het ein-
de van de Westerhoutweg in Vel-
sen-Noord zijn een twaalftal cur-
sisten druk in de weer met hun 
werkopdracht: het bouwen van 
een oven. Voor deze twaalf cur-
sisten werd eind januari van dit 
jaar het officiële startschot, ge-
geven door gedeputeerde Jaap 
Bond, voor de twaalf weken du-
rende cursus voor opleiding tot 
ovenbouwkundig vakman. Op 23 
april loopt de cursus ten einde 
en zullen de twaalf cursisten zich 
aankomend ovenbouwer mo-
gen noemen. De cursisten met 
allemaal verschillende achter-
gronden zoals timmerman, voe-
ger, stukadoor en zelfs iemand 
vanuit een kantoorbaan, had-
den één ding gemeen: ze zaten 
allemaal zonder werk. Naar een 
idee van Henk Brandjes van Ze-
bra Uitzendbureau is in samen-
werking met het UWV-werk-
bedrijf,  reïntegratiebedrijf De 
Poortgroep, SSPB, IJmond Veel-
zijdig en Ovenbouw Holland de-
ze specifieke opleiding van de 
grond gekomen. Peter Mant-
je, directeur van Ovenbouw Hol-
land, vertelt dat zijn bedrijf de 
cursisten, die de opleiding straks 

met goed gevolg afsluiten, reeds 
vóór aanvang van de cursus een 
vaste aanstelling in het vooruit-
zicht hebben gesteld. Een extra 
stimulans voor de twaalf cursis-
ten, waarvan er tussentijds ove-
rigens niemand heeft afgehaakt, 
om de opleiding tot een goed 
einde te brengen. In de werk-
hal wordt druk gewerkt, stenen 
worden met een diamantzaag 
op maat gezaagd waarna er een 
oven moet worden gemetseld. 
Peter Mantje licht toe dat voor-
al dit metselen heel precies luis-
tert. Gezien de enorme hitte in 
de oven mogen de voegen het 
vuur niet doorlaten en mogen 
daarom geen luchtbellen bevat-
ten, terwijl de dikte van de voeg 
maar twee millimeter mag bedra-
gen. Eén van de cursisten, Den-
nis de Boer uit IJmuiden en vroe-
ger timmerman, vertelt enthousi-
ast over de opleiding die niet al-
leen uit een praktisch en theore-
tisch gedeelte bestaat, maar die 
bijvoorbeeld ook een diploma als 
vorkheftruckchauffeur heeft op-
geleverd. 
Nu maar hopen dat alle twaalf 
de opleiding met goed gevolg 
weten af te ronden. (Joop Wa-
ijenberg)

Opening loopgraven-
stelsel Bunker Museum
IJmuiden - Veel prominenten 
uit de gemeente en van de poli-
tiek gaven vrijdagmiddag acte de 
presence bij de feestelijke ope-
ning van het loopgravenstelsel 
van het Bunker Museum. Zo wa-
ren Rob Meerhof, gedeputeerde 
van de Provincie, de wethouders 
Annette Baerveldt en Ineke Ed-
zes en verder diverse vertegen-
woordigers van de politieke par-
tijen aanwezig. In zijn welkomst-
woord wees voorzitter Ruud 
Veltmeijer van het Bunker Muse-
um ondermeer op de belangrij-
ke functie die zowel zijn muse-
um, als ook het Zee- en Haven 
Museum en het Pieter Vermeu-
len Museum als toeristentrek-
kers voor de regio hebben. In dit 
verband werd door hem een ver-
dere, onderlinge samenwerking 
tussen deze musea bepleit. Hier-
na kwamen gedeputeerde Meer-
hof en wethouder Baerveldt aan 
het woord die, naast uiteraard 
de felicitaties met deze uitbrei-
ding, ook wezen op het belang 
van het museum voor het ver-
der opwaarderen van de IJmui-
dense kustregio. In de ambitieu-

ze toekomstplannen van Veltme-
ijer staan ondermeer een verde-
re uitbreiding naar een Kustver-
dedigingmuseum IJmuiden in de 
doelstellingen alsmede het ten-
toonstellen van de dwergonder-
zeeër ‘Seehund’. De volledige 
naam van stichting WN2000: Be-
heer en Behoud Verdedigings-
werken IJmuiden geeft al aan 
waar de stichting zich sterk voor 
maakt hetgeen ook verwoord 
wordt in de missie van het mu-
seum: het vergroten van het cul-
tuurhistorisch besef middels het 
beheer en behoud van de ver-
dedigingswerken van “Festung” 
IJmuiden en het realiseren van 
een nationaal kustverdediging-
museum voor culturele, educa-
tieve en toeristische doeleinden. 
Er blijft voor de circa dertig vrij-
willigers de komende jaren dus 
meer dan voldoende werk aan 
de winkel indien er voor de toe-
komstplannen natuurlijk ook de 
benodigde, financiële middelen 
worden gevonden waarvoor do-
nateurs zich via de website kun-
nen melden: www.wn2000.nl 
(Joop Waijenberg)

Sloepenrace 10 mijl van IJmuiden groot succes
IJmuiden - Onder een strak 
blauwe lucht werd zaterdag 
de twintigste editie van de 
10 mijl van IJmuiden geroeid. 
Zeventig boten van verschil-
lende grootte en ook ver-
schillend van samenstelling 
wat betreft bemanning wer-
den tussen 12.30 en 13.00 
uur weg getoeterd door wet-
houder Annette Baerveldt 
vanaf de boot van het zeeka-
dettencorps, de Willem Beu-
kelsz.

 In haar welkomstwoord bena-
drukte Baerveldt nog eens het 
belang van dit soort evenemen-
ten voor de regio en bovendien 
sluit het dit jaar ook nog mooi 
aan bij het themajaar van on-
ze grote buurman  ‘Amster-
dam Watersensations 2010’ al-
dus Baerveldt. Het was dit jaar 
de 20ste keer dat de ‘Stichting 
10 mijl van IJmuiden’ die ge-

heel uit vrijwilligers bestaat, de-
ze jaarlijkse sloepenrace op het 
Noordzeekanaal organiseer-
de. Maar niet alleen het orga-
niserend comité,  ook de vrij-
willigers van het Rode Kruis, 
de IJmuidense reddingsbriga-
de, Zeeverkennergroep Nannie 
van der Wiele en de Zeekadet-
ten hebben hun steentje bijge-
dragen aan het doen slagen van 
dit evenement. 
Na afloop van de race, heen en 
terug tussen de loswal in IJmui-
den en de kruithaven en na ver-
rekening van de tijd middels 
een handicapsysteem, bleek 
dat bij zowel de mannen als de 
vrouwen de winnende boten uit 
Friesland kwamen. Bij de man-
nen was dat de sloep de Orkaan 
uit Harlingen en bij de vrouwen 
ging de Garuda uit Hindeloopen 
met de overwinning naar huis. 
Marco Clots, mede-bestuurs-
lid van de stichting, toonde zich 

na afloop zeer tevreden over het 
verloop van dit evenement. Het 
liep allemaal op rolletjes, het 
weer was ons goed gezind en 
na afloop van de race was het 
op de loswal bij de feesttent 

hartstikke gezellig, aldus Clots. 
Nu kan door bestuur en vrijwilli-
gers worden begonnen met het 
organiseren van de 21ste edi-
tie van deze sloepenrace. (Joop 
Waijenberg)

IJmuiden - Op de Zeehavenweg 
hebben medewerkers van de In-
spectie Verkeer en Waterstaat 
(IVW) zaterdag om 18.30 uur een 
31-jarige man uit IJmuiden over-
gedragen aan de politie. De man 
was sinds oktober 2006 werk-
zaam als taxi-chauffeur maar 
beschikte niet over de juiste pa-
pier daarvoor. Op het politiebu-
reau heeft de man alles bekend. 
Met de belastingdienst wordt 
contact gezocht voor de verdere 
afhandeling van deze zaak.

IVW draagt 
man over
aan politie

IJmuiden - De politie heeft zon-
dag om 00.30 uur op de Ha-
venkade een 23-jarige man uit 
IJmuiden op zijn snorfiets aange-
houden omdat hij door rood licht 
en tegen het verkeer in reed. De 
man bleek bij controle zoveel te 
hebben gedronken dat hij direct 
verzocht werd zijn rijbewijs in te 
leveren. Rijden onder invloed is 
een misdrijf. Meer dan 0,5 pro-
mille is strafbaar. Bij 1,3 promille 
wordt het rijbewijs ingenomen.

Rijbewijs
ingenomen
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Feestdagen in april en mei
Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feest-
dagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maanden een 
aantal dagen gesloten.

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

In mei is het stadhuis dicht op:

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

Havenfestival en Pre Sail IJmuiden
Subsidie voor nautisch feest
Half augustus is het groot feest in 
IJmuiden: op 14 en 15 augustus is het 
Havenfestival, op woensdag 18 augus-
tus is Pre Sail IJmuiden en het toppunt 
is de Sail-in Parade op donderdag 19 
augustus. Ter ondersteuning van dit 
indrukwekkende nautische program-
ma verleent het college de Stichting 
Havenfestival / Pre Sail IJmuiden een 
subsidie van 100.000 euro. 

In augustus vindt voor de achtste keer het 
evenement Sail Amsterdam plaats. Op 19 
augustus varen de schepen vanaf IJmui-
den via het Noordzeekanaal naar Am-
sterdam. Niet alleen de inwoners van Vel-
sen genieten van dit bijzondere evene-
ment. Het blijkt dat er ook veel bezoekers 

van buiten de gemeente naar toekomen. 
Er worden ongeveer 50.000 mensen ver-
wacht; dat is goed voor de Velsense eco-
nomie.

Dit jaar wordt Sail extra versterkt door de 
programmering van het Havenfestival en 
Pre Sail IJmuiden met elkaar te verbinden 
en gezamenlijk op te zetten. Bezoekers en 
inwoners krijgen een mooi nautisch pro-
gramma aangeboden dat meerdere da-
gen duurt. De gemeente Velsen is trots op 
deze evenementen die positief bijdragen 
aan de profilering van IJmuiden als dyna-
mische gemeente waar leuke dingen te 
doen zijn. Om die redenen krijgt de Stich-
ting Havenfestival / Pre Sail IJmuiden een 
subsidie van 100.000 euro.

Gemeente bepaalt de regels
Vrijmarkt Koninginnedag
Velsenaren kunnen op Koningin-
nedag op twee vrijmarkten terecht: 
in IJmuiden en in Velserbroek. Het 
college van B&W stelt daar een 
aantal voorwaarden aan uit oog-
punt van brandveiligheid en om te-
gemoet te komen aan ondernemers 
die hun winkels willen openen die 
dag. Een paar voorwaarden staan 
hieronder; het hele overzicht staat 
op www.velsen.nl. 

De vrijmarkten zijn op het trottoir van 
de Lange Nieuwstraat, vanaf de hoek 
Plein 1945 tot aan de hoek van het 
Marktplein, en in Velserbroek in het 
voetgangersgebied van het winkelcen-
trum. Meedoen aan de vrijmarkt mag 
tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Vooraf 
een plaats reserveren mag niet. Er mag 
geen alcohol worden verkocht of open 

vuur worden gebruikt om eten te bak-
ken of te braden. Er mogen geen spul-
len tegen gevels of voor deuren liggen 
en zeker niet voor winkels die een pos-
ter hebben hangen dat ze die dag open 
zijn. De gemeente en de ReinUnie zul-
len die dag controleren of deelnemers 
zich aan de regels houden. 

Baggerdepot Hagelingerweg
In het wijkpark Velserbroek worden 
baggerwerkzaamheden uitgevoerd. 
Daar is deze week een tijdelijk bag-
gerdepot voor ingericht aan de Hage-
lingerweg tegenover Kwekerij Haan. 

Het terrein – dat door hondenbezitters 
veel wordt gebruikt als losloopplaats – 
is daardoor tijdelijk ingrijpend verkleind. 
Honden kunnen voorlopig wel uitgelaten 

worden tussen de weg en het depot. Het 
tijdelijke depot wordt afgezet met hekken. 
Het hele terrein wordt na afloop opge-
knapt en weer ingericht als losloopplaats 
en speelterrein. 

De verwachting is dat – afhankelijk van 
het weer – alles deze zomer zal zijn opge-
droogd. Het veld wordt ingezaaid en ver-
volgens weer vrijgegeven.

100 jaar bibliotheek Velsen
Geslaagde schrijfworkshop
Wie voor een bepaalde datum een 
tekst geschreven moet hebben, kan 
wel eens vastlopen. Of helemaal niet 
op gang komen. Voor deelnemers aan 
het Tijdcapsuleproject organiseerde 
de bibliotheek een schrijfworkshop 
om de creativiteit tijdig op gang te 
brengen. 

Op woensdag 14 april kwam een groep-
je van twintig deelnemers bijeen in een 
vergaderruimte van de bibliotheek. Onder 
de aanwezigen waren een journalist van 
een plaatselijke krant, een wijkagent, me-
dewerkers van de bibliotheek zelf en ook 
de gemeente was vertegenwoordigd, on-
der andere in de persoon van wethouder 
Ineke Edzes-Altena. Zij allen doen mee 
aan het Tijdcapsuleproject ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van de bi-
bliotheek Velsen. 

Onder leiding van Marieke de Ridder, do-
cent aan de Schrijversvakschool ’t Colo-
fon in Amsterdam, leerde het groepje hoe 

zij hun creativiteit op gang konden bren-
gen. Zij moeten immers voor 1 juli hun 
bijdrage leveren – een verhaal over de bi-
bliotheek.

Een belangrijke oefening was ‘mindmap-
ping’ – associaties schrijven bij een be-
paald woord. Hele ritsen woorden die bij 
je opkomen. Een beproefd middel om vrij 
te denken, zonder censuur, en een mooie 
bron van inspiratie om op terug te vallen 
als je later toch vast komt te zitten. Daar-
na volgde een soort geleide fantasie: een 
verhaal schrijven op basis van vragen en 
een foto die ruimte biedt voor eigen in-
terpretatie.

Aan het eind van de workshop, die twee 
uur duurde, had iedereen een verhaal ge-
schreven waar alle belangrijke elementen 
in voorkwamen, zoals een probleem, ver-
schillende personages, specifieke details 
en een dialoog. Daarmee was een nutti-
ge basis gelegd voor de creatieve bijdra-
gen later dit jaar. 

Camperlocatie Strand 
Noordpier gaat verdwijnen
Teveel campers, te grote campers en 
verkeersopstoppingen die de door-
stroom van de hulpdiensten in gevaar 
kunnen brengen. Reden genoeg om 
de camperlocatie Strand Noordpier in 
Velsen-Noord op te heffen tot zich een 
alternatief aandient.

Per 5 mei 2010 wordt de camperlocatie 
Strand Noordpier in Velsen-Noord opge-
heven. Op de locatie waren zes parkeer-
plekken voor kleine campers  en er was ge-
legenheid om in de campers te overnach-

ten. Echter, strand Noordpier is erg popu-
lair en trekt steeds meer grote campers. 
De parkeerlocatie en de toegangsweg (de 
Reyndersweg) zijn daar niet op berekend. 
In de zomerdrukte worden er grote par-
keerproblemen en verkeersopstoppingen 
verwacht. Dat brengt de doorgang van de 
hulpdiensten in gevaar. Het is niet mogelijk 
om meer plekken te realiseren op de hui-
dige locatie en een alternatief is niet direct 
voorhanden. Daarom heeft het College van 
B&W op 20 april besloten om de camper-
locatie per 5 mei te sluiten.
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Container Aurora Bastion
De ondergrondse afvalcontainer op 
het Aurora Bastion in Velserbroek 
wordt binnenkort afgesloten. Rein-
Unie geeft de bewoners een sleutel, 
zodat zij er hun afval wel in kwijt kun-
nen; de container is immers voor hen 
bedoeld.

Als er in de nabije toekomst afval naast 
de container ligt, is dat achtergelaten 
door iemand die geen sleutel heeft en is 
het per definitie illegaal. ReinUnie en de 
afdeling Toezicht en Handhaving van de 
gemeente Velsen houden de container 

scherp in de gaten. Illegaal afval wordt 
weggehaald en onderzocht om de ver-
vuiler te achterhalen. Die persoon krijgt 
een proces verbaal. Dat is met de berg 
afval op de foto ook gebeurd. Er werden 
zes adressen in aangetroffen en de be-
woners zijn dezelfde dag nog op de bon 
gegaan.

Met afgesloten containers zijn elders in 
de gemeente goede ervaringen opge-
daan. ReinUnie informeert betrokkenen 
over de maatregelen. (foto: J. van der 
Kolk)

Feestelijke opening 
Bunkermuseumterrein
Een kijkje nemen in de loopgraven van 
de Tweede Wereldoorlog – sinds half 
april kan dat op het Bunkermuseum-
terrein aan de Badweg in IJmuiden.

Op 16 april om 13.30 uur werd het ver-
nieuwde Bunkermuseumterrein in IJmui-
den feestelijk geopend. Het oude loop-
gravenstelsel is volledig hersteld, van een 
aantal wandelpaden voorzien en toegan-
kelijk gemaakt voor publiek. Het terrein 
werd geopend door drie mensen: Rob 
Meerhof, gedeputeerde Noord-Holland, 
Mieke Blankers, voorzitter van de ILG ge-
biedscommissie Zuidwest/Rijnland en 
Annette Baerveldt, wethouder van de ge-
meente Velsen en lid van de ILG gebieds-
commissie.

De oude loopgraven zijn hersteld en deels 
overdekt. Informatieborden geven een 
goede indruk van de functie van de ge-
toonde werken. In de bunkers, die tijdens 
de oorlog dienst deden als personeelson-
derkomens, is van alles te zien. In de ex-

positieruimte liggen diverse voorwerpen 
in de vitrines, zoals onderscheidingen van 
de Duitse bezetter maar ook van de ge-
allieerden.

De Stichting WN2000 heeft met dit pro-
ject het Bunkermuseum uitgebreid tot 
openluchtmuseum. Bezoekers kunnen er 
vrij rondlopen, maar ook een rondleiding 
krijgen van de stichting, die daarmee het 
cultuurhistorisch besef van de bezoekers 
wil vergroten. Met de opening presen-
teerde de stichting ook haar nieuwe lo-
go en huisstijl. Hun website is omgedoopt 
naar www.Bunkermuseum.nl.

Het terrein werd opgeknapt en uitgebreid 
met geld uit het Investeringsbudget Lan-
delijk Gebied (ILG) en met subsidie van 
het regionaal stimuleringsprogramma 
IJmond Veelzijdig. Daardoor heeft Vel-
sen er weer een prachtige bezienswaar-
digheid bij aan de Badweg in IJmuiden 
vlak voor de Seaport Marina. (foto: Jov-
ka Pauwels)

Alleen kort parkeren toegestaan
Caravans en aanhangwagens
Nu de vakantieperiode aanbreekt, 
staan sommige campers of vouwwa-
gens soms dagen achter elkaar aan 
de openbare weg. Dat mag maar drie 
dagen achter elkaar. Anders volgt 
een bekeuring of wegslepen.

De vakanties komen eraan, caravans en 
allerlei aanhangwagens worden weer van 
stal gehaald. Deze zogenaamde recrea-
tievoertuigen leveren nogal eens ergernis 
op, omdat ze soms lang aan de openba-
re weg staan. De gemeente Velsen heeft 
daar regels voor. 

Recreatievoertuigen zijn caravans, cam-
pers, vouwwagens, aanhangwagens en 

bagagewagens. De gemeente Velsen 
heeft daar geen speciale parkeerplaatsen 
voor. Regel is dat ze niet langer dan drie 
dagen achter elkaar langs de openbare 
weg mogen staan. Daarna moet het voer-
tuig weer minstens 24 uur in de stalling 
staan. Verplaatsing binnen de gemeente 
geldt niet als stallen. 

Als een voertuig vier dagen achter el-
kaar aan de openbare weg staat, is de 
eigenaar strafbaar en volgt een bekeu-
ring van 60 euro plus de opdracht om het 
voertuig binnen 48 uur te verwijderen. 
Gebeurt dat niet, dan wordt het voertuig 
weggesleept en gestald op kosten van de 
eigenaar.

Geen asbestvezels Heirweg
In de grond aan de Heirweg in Vel-
sen-Noord zijn geen asbestvezels 
gevonden. De verbreding van de wa-
tergangen gaat gewoon door.  

Aan de Heirweg in Velsen-Noord werd 
onlangs asbest aangetroffen; bij graaf-
werkzaamheden kwamen asbesthou-
dende plaatjes naar boven. Nader 
grondonderzoek door een gecertificeerd 
ingenieursbureau heeft aangetoond dat 
er geen asbestvezels in de grond zitten 
en dat er geen sprake is van ernstige bo-
demverontreiniging.

De bodem hoeft niet gesaneerd te wor-
den en de geplande werkzaamheden 
kunnen onveranderd worden uitge-
voerd.

Voor die werkzaamheden, de verbreding 
van enkele watergangen, wordt de helft 
van het werkterrein afgegraven en afge-
voerd. Het is niet uit te sluiten dat er dan 
nog een enkel plaatje met asbesthou-
dend materiaal wordt aangetroffen. Zo-
lang de asbest in plaatjes vastzit en niet 
is uiteengevallen in vezels, is er geen di-
rect gevaar voor de volksgezondheid.

Folder financiële hulp 
Arjen Verkaik, wethouder Economi-
sche Zaken bij de gemeente Velsen, 
heeft op woensdag 21 april het eer-
ste exemplaar uitgereikt van de folder 
‘Financiële hulp bij een laag inkomen’ 
aan Hans de Groot, voorzitter van de 
Cliëntenraad Velsen.

De folder beschrijft de mogelijkheden die 
de gemeente Velsen heeft om mensen te 

ondersteunen die een laag inkomen heb-
ben, dus ook mensen die werken. Voor 
hen zijn er bijzondere bijstand en vijf an-
dere regelingen. Er staat in wat de maatre-
gelen inhouden en hoe ze kunnen worden 
aangevraagd. Meer informatie is te vinden 
op de website van de gemeente Velsen on-
der Digitaal Loket – Werk en Inkomen. De 
formulierenbrigade Velsen en de Cliënten-
raad kunnen hulp bieden bij het invullen.
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Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 27 april 16.00 
uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via 
e-mail: griffier@velsen.nl 

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

Raadsvergadering (onder voorbehoud) 
Aanvang 21.15 uur in de raadzaal 

Punt Onderwerp 
1 Opening 
2R Aanbieding coalitieakkoord 
3R Benoeming van vijf wethouders 
4R Toelating van vijf raadsleden 
5R Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend raads-

voorzitter 
6R Benoeming 1e en 2e waarnemer ambt burge-

meester bij afwezigheid college 

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.

U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail. 
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

KONINGINNEDAG 2010: REGELS VOOR 
VRIJMARKTEN 

Op Koninginnedag zijn er in Velsen vrijmarkten in 
IJmuiden en in Velserbroek. Het college van 

RAADSPLEIN 28 APRIL 2010 

Woensdag 28 april 2010 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945. 

De agenda voor de Carrousel is als volgt: 

Raadzaal 

Sessie 1-1 
19.00 - 21.00 uur Samenwerkingsagenda Velsen-

Amsterdam 

Commissieruimte 1 

Sessie 2-1 
19.00 - 20.00 uur Tijdelijk in gebruik geven groen 

en tijdelijk onttrekken gedeelte 
(caravan)parkeerterrein aan de 
Hofgeesterweg te Velserbroek 

Commissieruimte 2 

Sessie 3-1 
19.00 - 21.00 uur Dierenwelzijnsbeleid 

Inspreken tijdens de carrousel: 
Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken 
behalve over agendapunt 2-1.  

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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Burgemeester en Wethouders stelt daar een aantal 
voorwaarden aan. De redenen daarvoor zijn brandveilig-
heid en de belangen van ondernemers die hun winkels 
willen openen die dag. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers 
veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

De twee vrijmarktlocaties zijn: 
IJmuiden: Op het trottoir van de Lange Nieuwstraat 
vanaf de hoek Plein 1945 tot aan de hoek Marktplein. 
Velserbroek: in het voetgangersgebied van het winkel-
centrum Velserbroek. 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 
de volgende voorwaarden: 
1.  Het innemen van een plaats en het uitstallen van 

tweedehands artikelen en verkoop hiervan is toe-
gestaan van 07.00 tot 17.00 uur. 

2.  Vooraf een plaats reserveren is niet toegestaan. 
3.  Aan de voorzijde van de plaats moet minstens 

3,5 meter vrij blijven om politie, brandweer en 
ambulances door te laten.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. 
5.  Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter 

vanaf de openbare weg. 
6.  In verband met de brandveiligheid mogen geen 

goederen, dozen e.d. tegen gevels, voordeuren en/
of op brandkranen worden neergezet.

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

8.  Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 
winkels, horecazaken en andere bedrijven die een 
duidelijk zichtbare oranje poster hebben opgehangen 
met de tekst: "Op Koninginnedag hier geen vrij-
markt, wij gaan open!". 

 Winkeliers en betrokkenen die deze poster nog niet 
hebben ontvangen, kunnen deze poster verkrijgen 
in het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

9.  Commerciële verkoop door detailhandelaren is 
verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

10.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter 
verkoop worden aangeboden. 

11.  Er mag niet worden gebakken en gebraden door 
middel van open vuur. 

12.  Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouw-
werken, afdakjes e.d. worden geplaatst. 

13.  Er mogen geen vuurkorven, barbecues of fakkels 
worden gebruikt. 

14.  Er mogen geen kansspelen worden gespeeld. 
15.  Iedere deelnemer moet na afloop de overgebleven 

spullen meenemen en de ingenomen plaats 
schoon achterlaten. 

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

Controle 
Op de vrijmarkt wordt gecontroleerd of deelnemers 
zich aan de opgelegde voorwaarden houden. Buiten 
de hierboven aangegeven locaties mogen geen stand-
plaatsen worden ingenomen.

ONTWERP VERORDENING WET 
INBURGERING 2010 

De Wet inburgering van 2007 is per 1 januari 2010 
gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen betreffen de 
opname in de wet van de vrijwillige inburgering, de 
harmonisering van de termijn waarbinnen het inburge-
ringsexamen moet zijn behaald en de opname van het 
persoonlijk inburgeringsbudget in de wet. 

Door de wetswijziging moet ook de gemeentelijke 
inburgeringsverordening worden gewijzigd. Omwille 
van de duidelijkheid is ervoor gekozen de oude 
verordening in te trekken en een geheel nieuwe versie 
vast te laten stellen.

De verordening ligt gedurende zes weken na de datum 
van deze publicatie ter inzage bij de receptiebalie in 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Schriftelijke of mondelinge reacties kunnen gedurende 
de inzageperiode worden gericht aan: 
Burgemeester en Wethouders, ter attentie van het 
hoofd van de afdeling Sociale Zaken, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. 

Van de reacties wordt een verslag gemaakt. 

KAPVERGUNNINGEN 

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

straat en huisnummer aantal en soort         
Grahamstraat 218 t/m 252 3 coniferen  

Eikenstraat 28 1 wilg 
Velserduinweg 153 2 coniferen
Velserduinweg 149 1 taxus  
(bomen op de direct hierbovenstaande 3 adressen 
mogen worden gekapt vanwege de sloop- en nieuw-
bouw van het Rode Dorp)         

Dagtekening van deze kapvergunningen is 20 april 
2010.

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-79-2010  Grote Buitendijk 86 te Velserbroek; het 

veranderen van een garage in een slaap-
kamer/berging 

BP-80-2010  Zeeweg 309 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning 

BP-81-2010  Ampèrestraat 1B te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een kantoorpand 

BP-82-2010  Sparrenstraat 9 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw 

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-91-2010  P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en het oprichten van 
een garage 

BL-92-2010  Hogemaad 57 te Velserbroek; het plaatsen 
van 2 dakkapellen (achter- en voorgevel) 

BL-93-2010  Zandaak 80 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel) 

BL-94-2010  Middeloolaan 1 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-95-2010  Bloemendaalsestraatweg 46 te 
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (voorgevel) 

BL-96-2010  Platanenstraat 17 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaand bouwplan: 
BP-58-2010  Kotterkade 2 8000 te IJmuiden; 

het legaliseren van een carport 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 23 april 
t/m 3 juni 2010. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 
23 april t/m 6 mei 2010 ter inzage. 
BL-60-2010  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; 

het oprichten van een berging 
BP-12-2010  Mercuriusstraat 27 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-51-2010  Esdoornstraat 4 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

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

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
B1-1-2010 Kotterkade 4 te IJmuiden; het oprichten 

van een overslaghal 
BL-41-2010  J.T. Cremerlaan 71 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging 
BL-52-2010  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het veranderen van de 
indeling 3e verdieping incl. 3 nieuwe 
dakramen 

BL-61-2010  Kriemhildestraat 1 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achtergevel) 
en het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager zijtuin) 

BL-63-2010  Hofdijklaan 76 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BP-15-2010  Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
te Velsen-Zuid; het samenvoegen van 
Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
tot 1 woning 



SP praat over gevolgen 
economische crisis
Regio - SP-afdeling Velsen 
houdt op maandag 3 mei een 
themabijeenkomst in het ka-
der van de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Het gaat 
over de gevolgen van de eco-
nomische crisis. Wie betaalt 
die crisis? Het antwoord op 
deze vraag is de belangrijkste 
inzet van de nu komende ver-
kiezingen.

Volgens de SP is de overheer-
sende opinie nu dat een kaal-
slag op de publieke infrastruc-
tuur, sociale voorzieningen en 
de zorg onvermijdelijk is en dat 
de neoliberale economische po-
litiek vanzelfsprekend is. De SP 
stelt in haar nieuwe verkiezings-
programma dat het anders moet 
en kan. 
Op maandag 3 mei zal na een 
kennismaking van SP-leden en 
sympathisanten informatie wor-
den uitgewisseld over de proble-
matiek van de verarming en dak-
loosheid in de regio en wat daar 
aan gedaan wordt en gedaan 
kan worden. Naast een inlei-

ding van Luuk Lindeboom, voor-
zitter van de Landelijke Vereni-
ging van Thuislozen, zal gespro-
ken worden door SP-Kamerlid 
Manja Smits, tevens kandidaat 
(nr. 12) voor de Tweede Kamer. 
Er zal veel ruimte zijn voor het 
stellen van vragen en het maken 
van opmerkingen. De SP-thema-
bijeenkomst begint om 19.30 uur 
en vindt plaats in De Waterak-
kers, Kerkweg 217 in Heemskerk. 
De toegang is gratis.

Nachtegalenexcursie
Santpoort-Noord - Op don-
derdag 29 april en zaterdag 1 en 
zondag 2 mei start om 19.30 uur 
in Duin en Kruidberg een nach-
tegalenexcursie. De excursie 
duurt 2,5 uur en is geschikt voor 
alle leeftijden.
Niet alleen de Chinese nachte-
gaal uit het sprookje kan mooi 
zingen. Onze eigen nachtega-
len in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland kunnen er ook 
wat van! 
Op deze wandeling, waar veel 
stilgestaan en geluisterd zal 
worden, hoort u het sprookje 
van de duinen terwijl het lang-
zaam donker wordt. Het onop-
vallende verenkleed en de ver-

borgen levenswijze van de nach-
tegalen worden ruimschoots ge-
compenseerd door de fabuleu-
ze zang. Het bos wordt stil, al-
leen de nachtegalen gaan door. 
Af en toe worden de nachtega-
len, waarvan er zo’n 700 broe-
den in het Nationaal Park, in hun 
concert  bijgestaan door sprink-
haanzangers en houtsnippen.
De rondleiding start om 19.30 
uur bij het informatiepaneel op 
de parkeerplaats ingang Duin 
en Kruidberg. De kosten bedra-
gen 2,50 euro voor volwassenen 
en 1,50 euro voor kinderen/65+. 
Aanmelden via www.npzk.nl is 
verplicht. Neem vooral een ver-
rekijker mee!

Velsen-Noord - Maandag rond 
18.30 uur heeft de politie een 38-
jarige man uit Amsterdam aan-
gehouden nadat hij twee men-
sen had mishandeld. De man had 
eerst een 49-jarige vrouw op de 
Noorderlaan mishandeld nadat 
de vrouw zijn vriendin over een 
oude ruzie had aangesproken. 
De vrouw werd in haar buik ge-
stompt en diverse keren in haar 
gezicht geslagen. De verdach-
te is hierna weggegaan en heeft 
onderweg een 58-jarige brom-
fietser uit Velsen-Noord met een 
vechtwapen diverse keren gesla-
gen omdat hij dacht dat de man 
bij de vrouw hoorde. De brom-
fietser heeft zwaar letsel opgelo-
pen en is overgebracht naar het 
ziekenhuis. De verdachte is mee-
genomen naar het bureau en in-
gesloten voor verhoor.

Zware
mishandeling

Velsen - In samenwerking met 
Comité 4 en 5 mei Velsen organi-
seert bibliotheek Velsen voor de 
vierde keer het scholenproject 
‘In gesprek met’ op vrijdag  23 
april  van 10.30 tot 13.00 uur in 
de Centrale Bibliotheek. Op ver-
schillende plekken in de Centra-
le Bibliotheek ontmoeten leerlin-
gen van het Tender College en 
het Vellesan College uit IJmui-
den mensen die de Tweede We-
reldoorlog bewust hebben mee-

gemaakt. Van te voren bereiden 
de leerlingen een aantal vra-
gen voor op school en verdie-
pen ze zich in de Tweede We-
reldoorlog. Tijdens de ontmoe-
ting in de bibliotheek gaan de 
leerlingen in groepjes van maxi-
maal drie leerlingen de ouderen 
‘interviewen’. De vragen met de 
antwoorden worden opgetekend 
en naderhand gebundeld tot 
een boekwerkje. Zie ook www.
bibliotheekvelsen.nl.

‘In gesprek met’

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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 22 april 2010

BP-22-2010  Loggerstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een kademuur aan de 
Loggerstraat en Kaarweg 

BP-27-2010  Middenhavenstraat 34C, D, E en F te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een bedrijfsgebouw 

BP-35-2010  Gerard Doustraat 45 te IJmuiden; 
het gewijzigd uitvoeren van BP-195-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw) 

BP-42-2010  IJmuiderstraatweg 138 te IJmuiden; het 
legaliseren van een dubbel woonhuis 

BP-45-2010  Boerhaavestraat 12 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 1e verdieping 
van een woning 

BP-53-2010  Koningin Wilhelminakade 215 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning 

BP-57-2010  Engelmundusstraat 26 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning 

BP-59-2010  Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het veran-
deren van een schoolgebouw 

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 formu-
lier 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-52-2010  Gildenlaan 321 te Velsen-Noord; 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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

ONTWERPBESLUIT

Ontwerpbesluit voor het oprichten van een energie-
gebouw op het perceel gelegen aan 
Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid BP 212-2009 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben ten behoeve van de renovatie van de 
Verkeerscentrale aan de Amsterdamseweg 25 te 
Velsen-Zuid, op 18 november 2009 een aanvraag om 
bouwvergunning ontvangen voor het oprichten van 
een energiegebouw ten behoeve van de energievoor-
ziening van de verkeerscentrale. 

Het verzoek is in strijd met de voorschriften van het 
geldende bestemmingsplan ‘Recreatiegebied 
Spaarnwoude’. Medewerking aan het verzoek kan 
alleen verleend worden middels een projectbesluit 
ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 1 april 
2010 besloten om medewerking te verlenen aan het 
impliciete verzoek een projectbesluit te nemen als 
bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en het ontwerp hiervan ter visie te leggen. 

Het ontwerp met de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 23 april 2010 gedurende zes weken, ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan 
eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden
aan het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Deze publicatie, 
het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn 
ook te lezen op de gemeentelijke website, onder 
bestemmingsplannen waarna een verwijzing plaats- 
vindt naar de website ruimtelijkeplannen.nl

IJmuiden, 22 april 2010 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen. 

STANDPLAATSVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor: 
* Het innemen van een standplaats op een perceel 

gelegen aan het (mindervalide)parkeerterrein van de 
IJmuiderslag te IJmuiden voor het verkopen van vis, 
snacks en ijs. 

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden. 
Periode van 1 mei 2010 tot 1 oktober 2010 van dinsdag 
tot en met zondag en in de periode 1 januari 2010 tot 
1 mei 2010 en 1 oktober 2010 tot en met 31 december 
2010 op zaterdag en zondag

De ingangsdatum is 1 januari 2010. 

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


