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IJmuidenaar verongelukt
Velsen-Zuid - Bij een ernstig 
verkeersongeval op de Amster-
damseweg is maandag rond 19.00 
uur een 24-jarige automobilist uit 
IJmuiden om het leven gekomen. 
Het ongeval gebeurde op de krui-
sing met de Buitenhuizerweg.
Het slachtoffer reed de Amster-
damseweg op richting IJmuiden. 
Een 51-jarige vrachtwagenchauf-
feur uit Hillegom kon de auto van 
de IJmuidenaar niet meer ontwij-
ken. Door de hevige klap is de 

personenauto rondgeslingerd en 
aan de andere kant van de weg 
tegen een boom tot stilstand ge-
komen. Ondanks verschillende 
reanimatiepogingen is het slacht-
offer ter plaatse overleden. De 
politie heeft een onderzoek inge-
steld. Daardoor is de Amsterdam-
seweg enkele uren in beide rich-
tingen afgesloten geweest. De 
51-jarige vrachtwagenchauffeur 
had niet gedronken. (foto: Rein-
der Weidijk)

‘Wij halen een stukje 
Broadway naar Velsen’
IJmuiden - De Stadsschouw-
burg Velsen is er wederom in 
geslaagd een omvangrijk en 
gevarieerd aanbod samen te 
stellen voor het nieuwe sei-
zoen. De verkoop van de circa 
200 voorstellingen begint vrij-
dag 29 april om 10.00 uur via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl en met het bestelformulier 
uit de theatergids.

Bijzondere theateravonden waar 
nog dagenlang over wordt nage-
praat. Dat wil directeur/program-
meur Jacob Bron graag bereiken. 
Elke avond weer. ,,Een bezoek aan 
de schouwburg moet een unieke 
belevenis zijn. Soms helpen de 
theatermakers daar een handje 
bij door hun première of laatste 
voorstelling in Velsen te geven, 
maar in de meeste gevallen doen 
we zelfs wat extra’s. Dan organi-
seren we bijvoorbeeld een voor-
beschouwing, een meet’n’greet of 
een afterparty.’’
Dankzij een aantal veranderingen 
is het Velsense theater nog meer 
een plek geworden waar het fijn 
is om te vertoeven, zegt Bron. ,,De 
schouwburg als huiskamer van 

Velsen, zo zie ik ons theater het 
liefst. Na de begane grond wordt 
deze zomer de tussenverdieping 
aangepakt. Daar komt een lees-
tafel en een boekenkast. Ideaal 
voor mensen die even weg willen 
uit de drukte van de foyer. Maar 
belangrijker nog: bezoekers moe-
ten zich thuisvoelen in ons mooie 
theater.’’ Naast een groot aantal 
sterren van Nederlandse bodem 
- Bloemen, Kaandorp (foto), Huij-
bregts, Blankers, Plien & Bianca, 
Van Muiswinkel, List en Santing 
- is het Bron gelukt om aanspre-

kende voorstellingen uit het bui-
tenland vast te leggen, zoals Voca 
People en Blaze. ,,Hiermee halen 
we een stukje Broadway of West 
End naar ons dorp’’, zegt Bron. 
,,Ook dat is uniek: gewoon met de 
fiets of lopend naar een interna-
tionale topproductie.’’
In een gemeente met een stukje 
Broadway of West End mag een 
eigen poptempel natuurlijk niet 
ontbreken. Daarom maken de ca-
baretvoorstellingen in het Tha-
lia Theater komend seizoen volle-
dig plaats voor pop, jazz en we-
reldmuziek. ,,We noemen Tha-
lia al met een knipoog Paradiso 
aan Zee’’, lacht Bron. Hij verwacht 
veel van de wijk die momenteel 
rondom het historische theater in 
Oud-IJmuiden verrijst. ,,Volgens 
mij wordt dat een hele leuke wijk 
vol met hippe mensen. Een ge-
weldige plek voor een mooi pop-
podium.’’
Op pagina 16 t/m 19 vertellen Vel-
senaren én theatermakers over het 
nieuwe programma van de Stads-
schouwburg Velsen. Na het lezen 
zult u dezelfde conclusie trekken 
als wij: het wordt een seizoen om 
in te lijsten! (Friso Huizinga)

Bollenvelden in bloei
Santpoort-Noord - Wat een 
prachtige symboliek in deze foto. 
Een trein die voorbij raast langs 
de hyacinthen in bloei. Locatie 
Santpoortse Dreef. 
De trein staat niet stil bij de bol-
lenvelden in bloei. De passagiers 
wordt slechts een korte blik op 
dit moois gegund. Ook de vele 
auto’s die over de Santpoortse 

Dreef rijden, passeren snel. Fiet-
sers en wandelaars krijgen meer 
tijd om te genieten. Maar slechts 
een enkele fotograaf staat even 
stil om dit moment vast te leggen 
en de geuren op te snuiven van 
deze bloemen. Binnen een paar 
weken zijn ze uitgebloeid. Carpe 
diem, pluk de dag, niet de bloe-
men. (foto: E.S. Berk)
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Woningbedrijf Velsen 
deelnemer Girlsday 
IJmuiden - In de fraai geres-
taureerde Doopsgezinde kerk 
aan de Helmstraat in IJmuiden 
organiseerde Woningbedrijf Vel-
sen donderdagmiddag een bij-
eenkomst in het kader van Girls-
day. Dit is een Europees initiatief 
om meisjes kennis te laten ma-
ken met techniek, bèta en ict en 
wordt sinds 2006 georganiseerd. 
Sinds 2010 organiseert VHTO, 
het landelijke expertisebureau 
voor meisjes/vrouwen en bèta/
techniek, dit evenement waar in 
2010 ruim 2600 meisjes deelna-
men. Voor 2011 focust het VH-
TO naar een deelname van 3500 
meisjes.
Woningbedrijf Velsen had, sa-
men met het Technasium van 
het Ichthus Lyceum, deze mid-
dag georganiseerd. Op het 
Technasium maken leerlingen 
kennis met beroepen door op 
een heel praktische wijze met 
techniek bezig te zijn en zij vol-
gen het vak onderzoeken en 
ontwerpen, O&O.
Zij werken op school aan pro-
jectopdrachten op het gebied 
van bijvoorbeeld bouwkunde, 
design, en industriële vorm-
geving. Deze projecten komen 
uit de praktijk waarbij de op-
drachtgever een instelling of 
een bedrijf kan zijn. In dit ge-

val dus Woningbedrijf Velsen die 
de twaalf dames rond het mid-
daguur ontving met een ge-
reedstaande lunch waarna een 
rondleiding door de buurt volg-
de die op de nominatie staat 
om te worden gesloopt. Daar-
na konden de leerlingen aan de 
slag met de opdracht om op de 
plaats van de oude woningen 
een nieuwe wijk te ontwerpen 
die aan nogal wat eisen moest 
voldoen. 
Zo moeten er minstens 135 wo-
ningen komen, moeten er wo-
ningen komen voor oude-
ren, jongeren en/of gezinnen 
en waarom, er moet een park/
plantsoen komen, er moet re-
kening worden gehouden met 
50 procen huurwoningen en 50 
procent koopwoningen, waar 
komen de koop- en de huurwo-
ningen te staan en nog een flink 
aantal voorwaarden.
Met het gereedstaande knip-, 
teken en knutselmateriaal kre-
gen de leerlingen de gelegen-
heid om, in groepjes, hun eigen 
invulling aan dit plan te geven.
Hoewel de resterende tijd voor 
deze ontwerpklus, nauwelijks 
twee uur, rijkelijk krap was om 
tot een gedegen ontwerp te ko-
men, werd dit project toch als 
een heel leuke oefening ervaren.

Schaak Paastoernooi
Velserbroek - Vrijdag 15 april 
werd in het Polderhuis gevlug-
gerd met zes teams van vijf 
man, maar er waren ook enkele 
vrouwelijke deelnemers. Leden, 
oud-leden en de jeugdspe-
lers vanaf stap 4 schaakten of 
hun leven ervan afhing. Orga-
nisator Stefan Fokkink had de 
touwtjes strak in handen. Pe-
ter de Roode deed het uitste-
kend, hij moest alleen voor Ilias 
van der Lende zijn hoofd bui-
gen. Van Hans Kors wist hij in 
een bloedstollende partij op de 
klok te winnen. Xander Schou-
werwou grossiert in prijzen, 
ook nu ging hij weer met de 
hoofdprijs aan de haal samen 
met Nico Schumacher, Joos 

Rutjes, Naverone van der Star 
en Richard Dietvors. Voor al-
len was er een mooie beker ge-
vuld met paaseieren. Uniek is 
dat Nico Schumacher voor het 
eerst in zijn carriere een beker 
wist te bemachtigen. Ook was 
het fijn weer enkele oud-le-
den achter het bord te zien en 
het was leuk hoe de jeugd zich 
knap staande wist te houden 
tussen al dat schaakgeweld. In 
de onderlinge competitie gaat 
bij groep 1 verrassend Daan 
Haver aan de leiding met 5 uit 
5 en in groep 2 is Jan Burg-
graaf ongenaakbaar. Kampioen 
Santpoort 5 won ook hun laat-
ste wedstrijd tegen Assendelft 
2, Proficiat.



pagina 6 21 april 2011

Santpoort-Zuid.
Paaskip knutselen bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Piet Piraat ‘Radio de Scheve 
Schuit’. Aanvang 13.00 uur en 
15.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Splendid Dance-
event. Aanvang 22.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: De Jeugd van 
Tegenwoordig. 20.30 uur. Toe-
gang 17,50 vvk/20,- add. Uitver-
kocht. Van 23.00 tot 04.00 uur: 
90’s Now. Toegang 10,- vanaf 
18 jaar. Kleine zaal: Ruben Hein 
en Roos Jonker. 20.00 uur. Toe-
gang 11,-. Van 23.00 tot 04.00 
uur: Educated Fools: Abstract, Fs 
Green, Fanny West. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. Café: Doghouse 
Rose. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Van 24.00 tot 03.00 uur: Brighton 
Beach. Toegang gratis.

Zondag 24 april
Eerste Paasdag
30ste Strawberries Easter 
Tournament op de hockeyvel-
den van Driehuis. De wedstrij-
den starten om 10.30 uur.
Paasdienst geleid door ds. Ka-
trijne Bezemer in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Paaskip knutselen bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur. 
Optreden zanger Peter de Haas 
en dj Bas in Café IJmuiden, Wil-
lem Barendszstraat 21 IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
Concert zangeres Dorien 
Teeuwisse opent met Gladys 
Rules! het muziekseizoen bij 
Strandpaviljoen De Instuif in Wij 
k aan Zee. Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis.
High Tea bij Loeca, Kennemer-
laan IJmuiden. Van 15.00 tot 
17.00 uur.
Willy de Ville Tribute in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Eefje. 20.30 uur. Toe-
gang 7,50.

Maandag 25 april

Tweede Paasdag
Jan Smit en Zeeg Vlieland 
jeugdtoernooi op Sportpark 
Schoonenberg in Velsen-Zuid. 
Aanvang 09.00 uur.
Voorjaars Motor Toertocht. 
Start om 10.00 uur bij Zaanstad 
Motoren, Koedijkerstraat 29 Alk-
maar.
NPZK: Wilde Buitendag. Start 
Bezoekerscentrum De Zand-
waaier, Zeeweg in Overveen. Er 
kan gestart worden tussen 11.00 
en 15.00 uur. Aanmelden niet 
nodig. Kosten 7,50, leden Na-
tuurmonumenten 4,50 (ouder 
zijn gratis.
Paaskip knutselen bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur.

 Donderdag 21 april

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

Vrijdag 22 april
Paaskip knutselen bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur.
Eieren batikken in Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg 34d in Driehuis. Van 
13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 
tot 15.30 uur.
Stabat Mater van Pergolesi 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Susan Visser in ‘Dat Smoel’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Hotel Modern 
speelt ‘Vliegboot Moederschip’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: Blood for 
Blood, Hoods, No Turning Back. 
20.00 uur. Toegang 15,-. Kleine 
zaal: 23.00-04.00 uur: Haerlem-
sche dj contest finale. Toegang 
6,- vvk/8,- add. Vanaf 16 jaar. 
Café: Narrominded presenteert: 
Alright the Captain. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 23 april
Toertocht van Toerclub Excel-
sior. Zie ook www.toerclub-ex-
celsior.nl.
Oude spullenmarkt in het So-
lidariteitesgebouw, Eenhoorn-
straat 4 in IJmuiden. Aanvang 
09.30 tot 12.30 uur.
Stoere Kidsdag bij SnowPla-
net in Velsen-Zuid. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
30ste Strawberries Eas-
ter Tournament op de hockey-
velden van Driehuis. Om 10.00 
uur vindt de opening plaats. De 
wedstrijden starten om 10.30 
uur.
Rommelmarkt de Regenboog, 
Planetenweg/Schiplaan van 
10.00 tot 15.00 uur.
Zaden-, planten- en stekjes-
beurs bij Santpoorts Belang 
van 10.30 tot 12.00 uur op het 
terras voor ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 

Muziekoptreden live Jel-
le v/d Windt van 15.00 tot 18.00 
uur. Toegang gratis. Fort-Zuid, 
Spaarndam.
Beltiukova Sisters in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
NPZK: Lange nachtegalentocht 
voor volwassenen 04.30-ca. 
18.00 uur. Deelname gratis. Zie 
ook www.npzk.nl.

Dinsdag 26 april
 

NPZK: Nachtegalenavond in 
Duin en Kruidberg. Van 19.30 tot 
22.00 uur. Toegang 2,50 volwas-
senen, 1,50 voor kinderen. Zie 
ook www.npzk.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Tournée’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 27 april

Informatieavond over de mo-
gelijkheden van gebruik van 
een wade op een draagbaar bij 
Alice Loeters in de tuin van kapi-
tein Rommel 2 in Castricum. Van 
19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Lebbis. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Tournée’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Kleine zaal: Feelin Radio. 
20.30 tot 03.00 uur. Toegang 5,- 
vvk/7,50 add. Vanaf 18 jaar.

Donderdag 28 april

Klaverjassen bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht, Eksterlaan 8 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Toneelmakerij met 
‘Clyde en Bonni’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Kleine zaal: LOS! Van 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis. Café: Two 
Cow Garage. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Velsen - Van 2 tot en met 7 mei 
2011 vindt de jaarlijkse collec-
te van de Stichting Dierenambu-
lance Velsen plaats. De collecte 
is de grootste inkomstenbron van 
Stichting Dierenambulance Vel-
sen. Om het werk voort te zetten 
en uit te breiden, is het van be-
lang dat deze collecte gesteund 
blijft door vrijwilligers. Er wor-
den daarom collectanten gezocht. 
Heeftt u een paar uurtjes over? 
Meldt u nu aan als collectant en 
‘doneer’ de Stichting Dierenam-
bulance Velsen een uurtje van uw 
tijd. En u kunt er veel mee beteke-
nen voor de Stichting Dierenam-
bulance Velsen. Aanmeld: com-
municatie@dierenambulancevel-
sen.nl of bel met 0255-533239.

Collecteren 
voor Dieren-
ambulance

Mooi concert Felisenum
Velsen-Zuid – Onder grote be-
langstelling vond vrijdag in de 
aula van Gymnasium Felisenum 
het slotconcert van de eindexa-
menklas plaats. Het had als titel: 
‘Van romantiek tot pop’ en dat 
dekte aardig de lading. Er waren 
zowel klassieke als hedendaag-
se nummers te horen. Het pu-
bliek genoot van hetgeen er ge-
boden werd.
Drie jaar geleden werd het mo-
gelijk om het vak muziek als 
eindexamenvak te kiezen en de 
eerste lichting studeerde nu af. 
Er waren negen leerlingen, die 
drie jaar geleden voor muziek 
kozen: Boaz, Kirsten, Saskia, Ter-
ry, Salomé, David, Tom, Sil en 
Merel. Zij kozen om diverse re-
denen voor muziek: Boaz drumt 
al vanaf zijn twaalfde, Salomé 
wordt van zingen enorm vrolijk, 
Merel speelt dwarsfluit en wilde 
graag met anderen samenspelen 
en voor Sil was het een sprong 
in het diepe, want hij had geen 
ervaring met muziek. Nu is het 
voor hem het enige vak waarin 
hij zijn creativiteit kwijt kan. 
Aan het begin staat de hele 
groep op het podium om ‘I wish’ 
van Stevie Wonder te zingen. 

Het swingt de pan uit en klinkt 
mooi meerstemmig. Dan bijt Sa-
lomé het spits af als eerste so-
list. De spanning is in het be-
gin in haar stem te horen, maar 
dan krijgt ze meer zelfvertrou-
wen en klinkt het steeds krach-
tiger. Ze had ook niet het mak-
kelijkste lied gekozen: ‘Cry me 
a River’. Boaz laat op de drums 
een jazzsolo horen en er is een 
menuet van Mozart. Terry zorgt 
voor een kippenvelmoment met 
het lied ‘Nothing else matters’, 
Saskia heeft een heel bijzonde-
re zangstem. De uitvoering van 
‘Help’ van The Beatles, weer 
met de hele groep, klonk lekker 
snel en poppy en ook weer mooi 
meerstemmig. Het was een slot-
concert vol variatie, de deelne-
mers genoten zichtbaar, evenals 
het publiek. Muziekleraar Ruw-
ald Diderich: ,,Ik heb met ple-
zier muziekles gegeven aan de-
ze groep. We zijn van ver geko-
men. Na drie jaar praktijklessen 
zijn het vooral podiumdieren ge-
worden, waar het plezier vanaf 
spat tijdens het musiceren. Deze 
afsluiting is ook een nieuw be-
gin: een stap naar de grote po-
dia van het leven.’’ (Carla Zwart)

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

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



pagina 8 21 april 2011

Velsen - Het LICG (landelijk in-
formatiecentrum gezelschapdie-
ren) organiseert van zaterdag 14 
mei tot en met zondag 22 mei 
2011 de ‘Week van het Huisdie’. 
Het doel is om onder de aan-
dacht te brengen dat mensen op 
een verantwoorde manier om-
gaan met huisdieren en hen ook 
tips te geven over hoe dat kan. 
De Stichting Dierenambulance 
Velsen houdt in de ‘Week van het 
huisdier’ een actie waarbij huis-
dieren gechipt en geregistreerd 
kunnen worden voor maar 20 
euro. Niet alleen kunnen aller-
lei dierenwelzijnorganisaties uw 
huisdier identificeren maar dit is 
ook de ideale manier om wegge-
lopen en gevonden honden en 
katten weer terug te brengen bij 
hun baasjes! Als u uw huisdier 
bij de Stichting Dierenambulan-
ce Velsen laat chippen, steunt u 
daarmee ook nog eens het goe-
de doel! Voor het maken van een 
chipafspraak kunt u bellen met 
tel. 0255-533239 of communica-
tie@dierenambulancevelsen.nl.

‘Week van
het huisdier’

IJmuiden - Zondag 1 mei Is het 
Bunkermuseum weer geopend 
voor publiek. Inmiddels is de col-
lectie ook weer uitgebreid. In 
de nieuwe expositie is een im-
posante collectie munitie uitge-
stald. Dit betreft allerhande mu-
nitie, zoals dit gebruikt werd in 
de Atlantikwall. Uiteraard is er 
ook nog steeds de verrassen-
de wisselexpositie. Ditmaal is er 
een Duits officiersverblijf nage-
bouwd. In het verblijf kan men 
zelf achter de balie plaatsnemen, 
om een soldijboekje af te laten 
stempelen. De openingstijden 
zijn van 11.00 tot 16.00 uur, iede-
re eerste zondag van de maand 
van mei tot en met oktober. Het 
Bunker Museum is te vinden aan 
Badweg nr. 38 in IJmuiden, te-
genover Camping de Duindoorn. 
Toegangsprijs bedraagt 3 euro 
en is voor kinderen tot en met 
12 jaar gratis. Meer informatie 
over WN2000 vindt u op www.
WN2000.nl of via info@WN2000.
nl en www.BunkerMuseum.nl, 
voor informatie over het Bunker 
Museum.

Bunkermuseum 
1 mei open

IJmuiden - Zaterdag 23 april is 
er een gezellige rommelmarkt 
van 10.00 tot 15.00 uur in woon-
centrum en logeerhuis de Re-
genboog, op de hoek van de Pla-
netenweg met de Schiplaan. Be-
halve allerhande spulletjes die te 
koop zijn, wordt er ook gezorgd 
voor een lekker kopje koffie, en 
heerlijke gebakken vis. De op-
brengst wordt besteed aan een 
fijn dagje uit met de bewoners.

Rommelmarkt 
de Regenboog

Lekker zwemmen 
bij Watervrienden
IJmuiden - Of je nu een water-
rat of juist een angsthaas bent,  
zwemclub Water Vrienden IJmui-
den (WVIJ) biedt in De Heeren-
duinen zwemactiviteiten voor ie-
dereen in de leeftijd van 5 tot 100 
jaar. 
Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar 
zwemlessen volgen. Volwasse-
nen en senioren kunnen elke 
donderdagavond in een heerlijk 
extra verwarmd bad trimzwem-
men om aan hun conditie te wer-
ken. Of gewoon lekker recreatief 
badderen. De fanatiekelingen 
doen regelmatig mee aan wed-
strijden in heel Nederland en ze 
gaan één keer per jaar naar het 
buitenland om mee te doen aan 
internationale zwemwedstrijden.
Hiernaast wordt door speciaal 
getrainde en deskundige  vrij-
willigers zwemles gegeven aan 
bepaalde doelgroepen. Je kunt 
hierbij denken aan gehandi-
capten of volwassenen die om 
wat voor reden ook, nooit heb-
ben leren zwemmen. Dit kan ook 
te maken hebben met een trau-
matische ervaring of bepaalde 
angsten zoals dieptevrees.
‘‘Tot die laatste doelgroep re-
ken ik mijzelf. Inmiddels tel ik 
46 lentes en durfde ik nog al-
tijd niet verder  in het water dan 
tot sta-hoogte.  Nou ben ik met 
mijn 1.59 cm niet al te groot 
van stuk. Dus ging ik nooit ver-
der dan 1.40 cm in het water. Zo 
lang mijn voeten de bodem maar 
konden voelen, was er niets aan 
het handje! Maar hier komt lang-
zaam maar zeker eindelijk veran-
dering in.
Dankzij een vriendin uit IJmui-
den kwam ik terecht bij de Wa-

tervrienden. Ook zij was de 
zwemkunst niet machtig en 
durfde ook niet in het diepe. 
De ‘watervriendin’ van 58 jaar is 
bang omdat ze een keer in het 
water is geduwd, terwijl ze niet 
kon zwemmen. Zij wil graag le-
ren zwemmen, omdat ze in sep-
tember naar een badplaats in 
Turkije op vakantie gaat. Aange-
zien ons beider namen beginnen 
met een ‘J’ noem ik ons gemaks-
halve maar Jut en Juul.
De eerste zwemles was ik op 
van de zenuwen en wist niet wat 
mij te wachten stond. Maar een-
maal in het warme water werd ik 
steeds rustiger. De instructrices 
wisten  ons uitstekend op ons 
gemak te stellen. Deze vrijwilli-
gers geven heel intensief en één 
op één les. Hierdoor houden ze 
je goed in de gaten en ontstaat 
er vertrouwen. Dit is het allerbe-
langrijkste. 
Stapje voor stapje verkenden wij 
het water. Als kraanvogels met 
koudwatervrees. De les wordt 
heel geleidelijk opgebouwd. En 
na slechts drie lessen hebben 
zowel Jut als Juul al gezwom-
men in het diepe! Voor ons al-
lebei een overwinning op ons-
zelf. Nu het begin er is gaan wij 
zeker door met de zwemlessen. 
Hopelijk kunnen wij komen-
de zomer heerlijk genieten van 
een verkoelend bad. Wat ons be-
treft hebben de Watervrienden er 
twee watervriendinnen bij.’’
Mocht u na het lezen van dit 
stukje ook enthousiast zijn ge-
worden, dan kunt u voor meer 
informatie bellen naar de heer 
L. Jonker, 0255–521995. Zie ook 
www.watervriendenijmuiden.nl.

Gipsy en diner in het 
Thalia Theater IJmuiden
IJmuiden - Het Hongaarse or-
kest van Tomy Váradi speelt de 
oude, authentieke zigeunermu-
ziek zoals die al generaties lang 
wordt gespeeld in de restau-
rants van Boedapest. Alleen om 
die reden al is het Thalia Thea-
ter op zaterdag 21 mei dé ide-
ale locatie voor een sfeervol di-
nerconcert met de vrolijke, swin-
gende en romantische zigeu-
nermuziek van ‘Boedapest Bou-
levard’. De virtuoze violist Tomy 
Váradi begon al op heel jonge 
leeftijd met viool spelen en be-
schikt over een zeer uitgebreid 
repertoire authentieke Hongaar-
se zigeunermuziek. Ook voor de 
liefhebbers van gipsyjazz, tango 
en geïmproviseerde muziek valt 
er veel te genieten bij dit sma-

kelijke dinerconcert. De prachti-
ge melodieën worden, naast To-
my Váradi, licht en swingend uit-
gevoerd door altvioliste Laurens 
Moreno, bassist Gyuszi Résmu-
ves en cymbalist András Varadi. 
Uit de pers: ‘het orkest kan fluis-
teren als de wind, is licht als een 
veertje en warm als de zon’. Tij-
dens het dinerconcert wordt een 
heerlijk drie gangen diner ge-
serveerd. De optredens van het 
orkest vinden plaats tussen de 
gangen door zodat u optimaal 
van dit concert kunt genieten.
Aanvang aperitief: 19.00 uur. 
Aanvang dinerconcert: 19.30 
uur. Prijs dinerconcert: 35 euro 
inclusief drie gangen diner. Info 
en reserveren: Thalia Theater, te-
lefoon 0255-514217.

Tender zorgt voor Pasen 
Vliegende Hollander
IJmuiden - Donderdag 14 april  
was een gezamenlijke activiteit  
voor leerlingen van basisschool De 
Vliegende Hollander en het Tender 
College. Met een vertegenwoordi-
ging van 19 kinderen (groep 3/4) 
zijn juf Daniëlle en juf Elaine de-
ze donderdagmiddag aan Een-
hoornstraat 8 verschenen voor een 
paasproject. Aangekomen in het 
restaurant van school en na een 
kort welkomstwoord zijn de kinde-
ren  begonnen in de keuken. Met 
behulp van brooddeeg en eieren 
zijn er leuke paaskippen en  ha-
zenkoppen gemaakt. Terwijl er in 
de keuken druk gezwoegd werd, 
vond er in het restaurant een twee-
de activiteit plaats. Uit de keu-
ken vandaan werd elke keer een 
klein groepje leerlingen gehaald, 
die vervolgens geschminkt wer-
den als paashaas. Terwijl vanuit de 
ovens in de keuken de geur van 
gebakken brood opsteeg en de 
‘paashazen’ allemaal weer plaats 
hadden genomen in het restau-
rant, werd de laatste activiteit op-
gestart, het mooi maken van een 
lekker chocolade ei. Leerlingen uit 
klas 3/4/5 van  praktijkonderwijs, 
richting Consumptieve Technieken 
en Zorg & Welzijn hebben het pro-
ject begeleid. Vanuit de activitei-

tenbegeleiding is het project ont-
staan en heeft het langzaam vorm 
gekregen. Voor de leerlingen van 
het Tender College was dit project 
een stuk ontwikkeling, voorberei-
ding, samenwerken, begeleiding 
en uitvoeren natuurlijk  erg be-
langrijk. Zowel voor de leerlingen 
van de Vliegende Hollander als het 
Tender College,is het een zeer ge-
slaagde middag geweest. Foto’s 
van deze middag (gemaakt door 
R. van Veelen) zijn terug te vinden 
op de websites van beide scholen.

Jongens bezorgen vers 
brood in Santpoort
Santpoort-Zuid -  Twee jon-
gens van 13 jaar uit Santpoort- 
Zuid, Sjoerd Drontmann en Oli-
vier Weustink, zijn sinds een 
paar weken een broodbezor-
gingsservice begonnen. 
Nadat het tweetal zelf de web-
site www.bestelbrood.nl had 
gebouwd, kunnen de klanten 
elke week via deze site hun be-

stelling doen. Het brood wordt 
besteld bij warme bakker Ben 
Vreman en wordt door de jon-
gens zaterdagochtend vroeg 
bezorgd bij de klanten.
Wie wil er nu niet een vers 
croissantje zonder hiervoor de 
deur uit te hoeven? Sjoerd en 
Olivier leveren in en rondom 
Santpoort.
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‘Clyde en 
Bonnie’ in 
Witte Theater
IJmuiden - Ze zijn jong. Ze zijn 
verliefd. En ze beroven banken. 
Net als hun beroemde naamge-
noten, een eeuw geleden. Bon-
nie heet Bonnie. Clyde heet-
te eigenlijk Werner, maar Bon-
nie noemt hem Clyde. Het leven 
bracht hen weinig goeds. Hun 
ouders lieten hen zitten. Ze heb-
ben geen werk. Ze hebben geen 
geld. Dat gaat nu veranderen. 
Samen kunnen ze de hele we-
reld aan. Maar wie in de vuurli-
nie gaat staan, kan een kogel te-
rug verwachten. De voorstelling 
is te zien op donderdag 28 april 
om 20.30 uur in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257. De toegang 
bedraagt 11 euro en 9 euro. (fo-
to: Sanne Peper)

Witte Theater
wordt oranje
IJmuiden - Ook dit jaar is er 
Koninginnedansnacht in het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257. Waarom zou dit al-
leen voorbehouden zijn aan 
de grote steden? Dus stof die 
oranje stola af, zet je trompet 
op en haast je naar het Oran-
je Theater. Het stagecafé opent 
29 april om 22.00 uur haar deu-
ren en men kan tot in de he-
le kleine uurtjes dansen en ge-
nieten van de muziek De toe-
gang is gratis.

Vrije overtocht voor 
groep 5sb Rozenbeek
Velserbroek - Vorige week vrij-
dag is groep 5sb van de Ro-
zenbeek uit Velserbroek met de 
draagvleugelboot naar Amster-
dam geweest. Dit was niet zo 
maar een overtocht. Fleur Com-
mandeur had meegedaan aan 
een kleurwedstrijd van Con-
nexxion en won de eerste prijs. 

Deze prijs was een reisje met 
de boot van IJmuiden naar Am-
sterdam en weer terug. Natuur-
lijk werd deze gelegenheid di-
rect gebruikt voor een bezoek 
aan NEMO. De kinderen heb-
ben daar van alles op techniek-
gebied geleerd. Het was een fan-
tastische dag.

Keurslagerij Bert van 
der Linden gerestyled
IJmuiden - Bert van der Linden 
is alweer de derde generatie, die 
werkzaam is in het slagersvak. Zijn 
opa begon in 1953 in de Jacob 
van Heemskerkstraat, vader Kees 
maakte vervolgens naam aan de 
Kennemerlaan. Bert nam de zaak 
van zijn ouders over: ,,De tijd vliegt, 
want ik werk inmiddels al weer 22 
jaar in de zaak.’’
Twaalf jaar geleden werd de win-
kel grondig verbouwd. Het werd 
wel weer eens tijd voor een flinke 
opfrisser. Er kwamen nieuwe pla-
fonds, nieuwe verlichting en de 
kleurstelling werd aangepakt. Het 
ziet er prachtig uit en de zaak is 
weer helemaal up to date. Keur-
slagerij Bert van der Linden is een 
ambachtelijke slagerij, er wordt 
veel zelf gemaakt. Vleeswaren en 
salades hebben hierdoor hun ei-
gen smaak en zijn altijd vers. Dit 
geldt ook voor de soepen, beleg-
de broodjes en de kant en klare 

maaltijden, dit wordt door de klan-
ten erg gewaardeerd. Voeg daar-
bij het personeel, waarvan som-
migen al vele jaren in de keursla-
gerij werken. Zij zorgen voor een 
gezellige en vriendelijke sfeer in 
de winkel. ,,Dit alles is onze grote 
kracht ten opzichte van de super-
markten’’, aldus Bert van der Lin-
den. Niet alleen in de winkel is het 
mooi, buiten is het voorjaar. Het is 
weer tijd voor de barbecue. Keur-
slagerij Bert van der Linden ver-
zorgt de complete barbecue van 
a tot z, alles is mogelijk. Dit alles 
met uitsluitend zelfgemaakte pro-
ducten en dat proef je. Bel of kom 
langs en vraag naar de mogelijk-
heden. En kom rustig vrijblijvend 
eens een kijkje nemen in de mooie, 
vernieuwde winkel aan de Kenne-
merlaan 15. Telefonisch bereikbaar 
via 0255-514039. Vrijdag 22 en za-
terdag 23 april is er bovendien voor 
elke klant een leuke attentie.

IJmuiden - Het kersverse 
strandfeest ‘Turn up the Beach’ 
vindt op zaterdag 9 juli voor de 
eerste keer plaats op het strand 
van IJmuiden. Tussen 15.00 en 
23.00 uur zijn onder andere Af-
rojack, Sunnery James & Ryan 
Marciano, Ricky Rivaro, Quin-
tino en Hardwell aanwezig om 
hun beats over het strand te la-
ten rollen. Kaarten kosten 22,50 
euro en zijn verkrijgbaar op 
www.538ticketshop.nl en bij alle  
Primera-winkels in Nederland. 
Zie ook www.turnupthebeach.nl.

Kaartverkoop 
Turn up the 
Beach van start

‘Alpenzusjes’ gaan 
strijd aan tegen kanker
IJmuiden - Het idee werd gebo-
ren tijdens de jaarlijkse Haring-
party bij Restaurant IJmond in ju-
ni 2010. Directeur Gerfred Greve-
ling van Careworx, het sport- en 
orthopedisch beweeg- en zorg-
centrum onder de tribune van 
het Tata Steel Stadion, opperde 
om met een damesteam de Alp 
d’HuZus te gaan beklimmen. Hij 
was, samen met een vertegen-
woordiging van Stichting Te-
genkracht, in de IJmond aanwe-
zig omdat het geld dat geboden 
werd voor het eerste vaatje ha-
ring aan deze stichting zou wor-
den geschonken.
Stichting Tegenkracht stelt spor-
ten centraal in de strijd tegen 
kanker en stimuleert patiën-
ten tijdens de behandeling om 
toch maar vooral te gaan spor-
ten. Waarom? Om de onmacht 
die door kanker ontstaat om te 
zetten in fysieke kracht met als 
voornaamste doel: de kwaliteit 
van het leven voor zowel de pa-
tiënt als de omgeving zo hoog 
mogelijk te houden. In dit ka-
der heeft de Stichting een aan-
tal jaren geleden een fietsteam 
onder de naam ‘Olympisch Te-
genkracht’ opgezet. Een delega-
tie van dit team doet mee aan de 
jaarlijkse beklimming van de ver-
maarde alpenreus Alp d’Huez. 
Niet één keer, maar zes keer. 
Vandaar dat gesproken wordt 
over Alp d’HuZes.
Al snel slaagde Gerfred Greve-
ling erin een team van zes uiterst 
gemotiveerde dames samen te 

stellen. Onder professionele be-
geleiding trainen zij reeds van-
af het begin van dit jaar vier keer 
per week keihard om straks met 
succes hun ‘sportieve’ inspan-
ning een bijdrage te leveren in 
de strijd tegen kanker. Het zestal 
bestaat uit Gerda Vrolijk, Nel Hei-
lig, Pien Hammerstein, Joke van 
der Aar, Marry van der Aar en El-
len van Nispen tot Pannerden. Zij 
noemen zich de Alpenzusjes.
Even voor de goede orde: de da-
mes reizen af naar de Franse Al-
pen om de Alp d’HuZus te be-
klimmen. Het parcours is gelijk 
aan dat van de Alp d’HuZes, al-
leen zij hoeven de reus van 13 
supersteile kilometers maar één 
keer te beklimmen. En wel op 
woensdag 8 juni 2011, de dag dat 
in restaurant IJmond ook weer 
de haringparty wordt gehouden. 
Op zich al een prestatie van top-
niveau, wanneer u zich bedenkt 
dat de dames niet meer ‘piep-
jong’ zijn.
Maar de motivatie is er zeker niet 
minder om, want naast de spor-
tieve prestatie, staat voorname-
lijk de financiële bijdrage die de 
dames bij elkaar hopen te fietsen 
centraal. Ook u kunt uw waar-
dering tonen voor de ‘bergen 
werk’ die de dames reeds heb-
ben en nog gaan verzetten. Laat 
uw gevoel spreken. Iedere bijdra-
ge, groot of klein, is welkom op 
bankrekening RABO 122276280 
ten name van Goede Doelen Ca-
reworx. Graag onder vermelding 
van de Alpenzusjes.

Zee- en Havenmuseum 
verlengt expositie 
IJmuiden - Vanaf 4 februari jl. 
exposeert de Poolse kunstena-
res Iska Jarnicka met naald-
kunst in het Zee- en Havenmu-
seum aan de Havenkade 55, te-
lefoon 0255-538007.
Haar werk wordt bijzonder ge-
waardeerd en trekt veel bezoe-
kers. Heel veel vrouwen die ge-
interesseerd zijn ín en gefasci-
neerd zijn door haar bijzonde-
re naaldkunst zoals met een fij-
ne steek geborduurd werk met 

scènes uit Hollandse steden en 
mensen die uitrusten aan het 
strand of mosselen verzamelen.

Vanwege de grote belangstel-
ling heeft het museum besloten 
om de tentoonstelling te verlen-
gen tot en met 2 juli 2011. Het 
museum is elke woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Met Pasen en op Koninginne-
dag is het museum gesloten. 
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‘Burn the Floor’ met winnaars ‘So You Think You Can Dance’

Een nieuw           seizoen om in te lijsten
De Stadsschouwburg Velsen heeft de

plannen voor het nieuwe theaterseizoen
klaar! Het belooft een prachtseizoen te 

worden vol premières, feestelijke toeraf-
sluitingen en grote namen als Karin

Bloemen, Brigitte Kaandorp, Marc-Marie
Huijbregts, Anne-Wil Blankers, Arie

Koomen, Jip & Janneke, Wouter Hamel,
Plien & Bianca, Eric Koller en Huub

Stapel. De schouwburg is de
thuishaven van vele grote ster-
ren. In deze krant vertellen zij
u graag meer over hun nieuwe

voorstelling. Ook komt een aan-
tal Velsenaren aan het woord.

In het theater klopt een
gastvrij hart voor artiesten

én hun publiek. ‘UIT zijn
en THUIS voelen in de

Stadsschouwburg
Velsen’, daar draait

het om.FO
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‘IJmuidenaren hebben heerlijke humor!’
,,Er zijn plekken waar je als artiest
graag komt, voor mij is de Stads-
schouwburg Velsen zo’n plek.
IJmuidenaren hebben humor en zijn
enthousiast zonder reserves”, zegt
Tineke Schouten. ,,Onze slagwerker 
Fred van Opzeland zit al 25 jaar bij 
mij in de show en komt uit IJmuiden.
Hij is de grapjas achter de schermen 
en typerend voor het publiek in Velsen.
Heerlijk om er te komen en 
u straks weer met ‘LOL Inclusive’ 
een mooie avond te bezorgen!” 
Tineke Schouten, wo. 18 en do. 19 mei 2011
en vr. 6 en za. 7 april 2012.

‘Theater als reünie met vrienden en bekenden’ 

,,Een bezoek aan de schouwburg
is een echt uitje. En dat zo lek-
ker dichtbij”, zegt mevrouw Van
Es van de gelijknamige snackbar
om de hoek van het theater. 
De mooiste theaterherinnering
bewaart zij aan het concert van
ex-Rolling Stone Bill Wyman.
,,Geweldig al die oude rockers
op het podium. Die overjarige
hippies bezorgden ons mooi een
avond om nooit te vergeten. 
De hele zaal ging uit zijn dak op
lekkere oude nummers uit de
jaren ’60 en ’70. Dan wordt een
bezoekje aan het theater meteen
een reünie. Met allemaal mensen
van jouw leeftijd. Die je nog
kent van school of gewoon van
hier uit de buurt.” 
Enkele concerttips: ‘Stoned Again’
(wo. 28 september), ‘British Pop
Invasion’ (di. 22 november), 
‘The Cavern Beatles’ (za. 14 januari)
en ‘The Soul of Motown’ 
(wo. 7 maart). Het hele interview
met mevrouw Van Es is te lezen op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

‘Première in 
vertrouwde
schouwburgzaal
van Velsen’

,,Op kerstavond 2009 namen Diederik van Vleuten en ik afscheid van
elkaar en van ons publiek in de schouwburg van Velsen”, blikt Erik van
Muiswinkel terug. ,,Het was de vreemdste en mooiste theateravond die
ik ooit meemaakte, maar het betekende ook een nieuwe start. Diederik
maakte een schitterende, met niets te vergelijken solovoorstelling die
waarschijnlijk de Poelifinario-prijs gaat winnen. Ik smeedde met zeven
kameraden de VARA-Oudejaarsconference van 2010. Uitrusten dan
maar? Dacht het niet. Want de volgende halte staat alweer aan de

horizon te glimmen: de première van ‘4-8-’61’. Met muziek van mijn oude band Omnibuzz, scherp cabaret, histori-
sche toespraken en vreemde types. Op 4 november officieel in première in de vertrouwde grote zaal van Velsen. 
Ik kan niet wachten.” Erik van Muiswinkel, do. 3 en vr. 4 november. Diederik van Vleuten, za. 3 maart.

‘Blaze! is een live videoclip’
,,In het Kunstencentrum Velsen geef ik showdans, 
tap- en streetdance aan zeer enthousiaste leerlingen”,
vertelt Henry Schuurman. ,,Heerlijk expressieve dans-
stijlen.” Maar klassiek ballet vindt hij het mooist om 
naar te kijken. ,,Vanwege de elegante bewegingen en 
de romantische verhalen over de prins op het witte paard. 
De geliefde die je lift (optilt, red.). Omdat ik weet hoe-
veel discipline nodig is en zware trainingen er aan vooraf

gaan, is kijken naar klassiek ballet zeer inspirerend.” Hij raadt zijn leerlingen
verder ‘Blaze!’ aan. ,,Een spectaculaire streetdanceshow die ik in Carré heb
gezien. Met een gaaf decor, vol humor, licht- en theatereffecten. 
Eigenlijk is ‘Blaze!’ een videoclip, maar dan live in het theater.” 
‘Blaze’ (wo. 12 oktober), ‘De Notenkraker’ (do. 22 december), ‘Giselle’ (do. 12 april).
Het hele interview met Henry Schuurman is te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl
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‘The Soul of Motown’
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‘Grote namen komen naar Velsen’

,,De Stadsschouwburg Velsen is mijn
thuisadres geworden”, zegt de in
Haarlem woonachtige komiek. ,,Ik ben
helemaal verliefd geworden op dat
gekke, mooie, typische theater. Het is
altijd een feest om er te spelen. In het
nieuwe seizoen speel ik er mijn nieuwe
komedie ‘Kantje Boord’. En het zal u als
rechtgeaarde IJmuidenaar aanspreken
dat de golven overboord zullen slaan
van het lachen. Het zeezout zal van de
muren druipen. Zelfs de bonkigste zee-
man zal slap op zijn benen staan als hij
weer naar huis moet lopen. Ik beloof u
een zee van plezier, een bulderlach tot
aan de einder.”
Jon van Eerd - ‘Kantje Boord’, 
do. 8 maart.

,,Voor de professionele, afwisselende program-
mering van de schouwburg heb ik veel waardering”,
lovende woorden van Robert van Westerhoven,
eigenaar van Ursa Paint en Rigo Verf en sponsor
van het theater. ,,Grote namen uit de theaterwereld
komen toch maar naar IJmuiden. Als Velsense
ondernemer moet je daar zo goed mogelijk onder-
steuning aan geven. Wat verder erg leuk is aan
onze schouwburg is dat de theatermakers vaak na
afloop naar de foyer komen. Geweldig toch dat je
samen een biertje kunt drinken aan de bar?” Een keer heeft Van Westerhoven in
de theaterzaal een bijzonder gesprek gevoerd. ,,Dat was met Marc-Marie.” De
cabaretier die op ontwapenende wijze met zijn publiek kan kletsen. ,,Er ontspon
zich een typisch Marc-Marie-gesprek.” Marc-Marie Huijbregts, zo. 4 december. 
Het hele interview met Van Westerhoven is te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl
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‘Ik kom 
knallen op
het toneel’

Een zee van 
plezier bij 

Jon van Eerd

Liesbeth List wordt 70 jaar. Albert
Verlinde produceert voor die gele-
genheid een jubileumconcert dat
exclusief in een beperkt aantal
theaters te zien zal zijn. ,,Ik kijk
erg uit naar mijn concert in
IJmuiden. Dat is altijd een feest”,
blikt La List vooruit. ,,Het is echt
thuiskomen in IJmuiden. Het
publiek is erg fijn en ik kom er al
jaren. Dit keer geef ik er een con-
cert. Ik heb heel lang Piaf gedaan.
Ik speelde dus iemand anders. Nu
mag ik – zoals ik dat zelf graag
noem – knallen op het toneel. Met
een ontzettend goede band. Dat is
voor mij echt genieten.” 
Liesbeth List, vr. 20 januari.

‘Opera is het mooist 
denkbare muzikale vermaak’

,,In Velsen heb ik altijd ín de orkestbak gestaan, maar sinds kort sta
ik er alleen nog vóór”, vertelt André Kaart die talloze opera’s diri-
geerde voor Bel Canto. In het theater verzorgt hij sinds jaar en dag
ook de operavoorbeschouwingen. ,,Een half uur voor aanvang ga ik
met de bezoekers in gesprek. Omdat opera’s in een andere taal wor-
den gezongen, vertel ik altijd iets over de inhoud. Met geluidsfrag-
menten en door mij in te leven in de diverse operarollen probeer ik
verder de prachtige muziek over het voetlicht te brengen. Mijn meest
favoriete operarol is ‘Carmen’. Een femme fatale, een wat merkwaar-
dige zigeunerin waar alle mannen als een blok voor vallen. Dus man-
nen pas maar op! Maar als ik ooit als operafiguur terug mag keren
op deze wereld, dan toch wel als Escamillo, haar tegenspeler.”
‘Carmen’, vr. 11 november. Bel Canto, vr. 20 en za. 21 april. ‘De Barbier van
Sevilla’, di. 1 mei en ‘Die Lustige Witwe’, vr. 9 maart. Het hele interview met
André Kaart is terug te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl
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,,Een voorstelling is eigenlijk pas klaar bij de
laatste keer dat hij gespeeld wordt”, geeft
stand up-comedian Arie Koomen aan. ,,Om de
een of andere reden heeft iemand ooit besloten
de term ‘première’ te gaan gebruiken. Maar
eigenlijk wil première zo veel zeggen als: 
‘zo goed als klaar’. Nou wil ons impresariaat de
voorstelling ‘E&A is toch voordeliger’, die ik
samen met Edo Brunner maak en speel, ergens
in première laten gaan. Maar waar? IJmuiden it
is! Ik zeg nooit Velsen. Maar ja, ik kom ook uit
IJmuiden. Wij zijn al in 2010 begonnen met
schrijven en…nou ja… hij is… zo goed als
klaar! We zullen spelen alsof het de laatste
voorstelling is.”
‘E&A is toch voordeliger’, première vr. 14 oktober.

‘Wat nou première!’
,,Magie vind ik overal in Velsen
terug”, antwoordt wethouder
Westerman op de vraag wat ‘De
Magie van Velsen’ – het thema van
de Stadsschouwburg Velsen - voor
hem persoonlijk betekent. ,,Onze
samenleving is kleurrijk en ver-
schillend, maar toch een harmo-
nisch geheel. Even breed en kleur-

rijk is het aanbod van onze schouwburg. Van muziek, ballet,
toneel en cabaret tot opera- en jeugdproducties. Met naast
professionele makers volop ruimte voor amateurs en scholen.
Met enthousiasme denk ik terug aan Unidos, het VISgala en
het LEFproject ‘Jungle Book’. Ik vind het fantastisch dat de
schouwburg leerlingen een podium biedt. Ik hoop dat zij er
later te zien zijn als amateurspeler of professional.”
Unidos, vr. 10 en za. 11 februari. Het hele interview met wethouder
Westerman is terug te lezen op www.stadsschouwburgvelsen.nl

Kleurrijke samenleving vraagt
om een kleurrijk theater

Een feestelijke openingsavond met als thema 
‘De Magie van Velsen’ vormt het startschot van het
nieuwe theaterseizoen. Speciale gast is het Tata Steel
Symfonisch Blaasorkest. ,,Tata Steel draagt verschil-
lende verenigingen en evenementen op het gebied van
sport en cultuur een warm hart toe. Als economische
motor van de regio voelen wij ons zeer verbonden met
onze omgeving. Wij hopen dat wij door onze medewer-
king aan de openingsavond van het theaterseizoen
een stimulans kunnen geven aan de cultuur in de
IJmond,” vertelt Hans Goossens, manager regional
affairs Tata Steel in IJmuiden. ,,Wij zijn verheugd dat
het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest deze belangrijke
rol bij de openingsavond ‘De Magie van Velsen’ mag
vervullen. Voor deze avond wordt een speciaal 
muzikaal programma voorbereid, met als rode draad 
de ‘magische’ musicalmuziek. Het orkest viert dit jaar
haar 70-jarig bestaan en heeft in de loop der jaren al
vele concerten verzorgd bij diverse gelegenheden in
deze regio, zoals het Havenfestival.”
Seizoensopening ‘De Magie van Velsen’, za. 17 september.

Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest opent seizoen

‘Heb je hun weer…’
Plien & Bianca zijn terug in het theater
met de highlight-show ‘Heb je hun weer’.
De lachwekkendste, verrassendste en ont-
roerendste momenten uit veertien jaar
Plien & Bianca komen voorbij. Compleet
met de boerenmeiden Irma & Ingrid, de
safaridames Winifred & Ellemijn en broers
Jos & Wilbur. Net als hun vorige shows is
ook ‘Heb je hun weer’ in Velsen te zien.
,,Wij spelen altijd met groot plezier in
Velsen”, licht het komische meidenduo 
toe. ,,Omdat ’t publiek heel leuk is. Hulde!
Een lintje voor de schouwburg en een 
lintje voor de bevolking van Velsen. 
En een dikke zoen van Plien en Bianca!” 
Plien & Bianca, ma. 30 di 31 januari wo. 1 do 2 februari.
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Complete programma 21 april online

Vanaf donderdag 21 april kunt u het nieuwe 
programma bekijken op www.stadsschouwburg-
velsen.nl. Op vrijdag 22 april verschijnt de 
nieuwe theatergids. Deze is gratis aan te vragen
via info@stadsschouwburgvelsen.nl en 
tel. 0255 - 515789. Of af te halen in de theaters,
bibliotheken en buurtcentra van de gemeente
Velsen. Bezoekers krijgen de theatergids thuis-
gestuurd. De kaartverkoop voor het nieuwe 
seizoen start op vrijdag 29 april om 10.00 uur
via www.stadsschouwburgvelsen.nl of met het
inleveren van het bestelformulier uit de 
theatergids.
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Velsen - Vanaf zondag 1 mei 
worden dienstregelingen voor 
een aantal buslijnen aangepast. 
Provincie Noord-Holland laat 
weten dat op zondag voortaan 
minder bussen rijden. Ook zullen 
een aantal buslijnen op zondag 
helemaal stil liggen. Dat geldt 
in onze regio voor buslijn 81 
voor het gedeelte tussen Haar-
lem NS station en Santpoort-
Zuid. Ook de busverbinding van 
lijn 77 tussen Beverwijk NS sta-
tion en Velsen-Noord wordt op 
zondag stopgezet. Een overzicht 
van wijzigingen per lijn is te vin-
den op www.connexxion.nl on-
der het kopje Nieuws. Of men 
kan connexxion bellen via 0900-
2666399, op werkdagen van 8.00 
tot 19.00 uur. De aanpassingen 
zijn het gevolg van bezuinin-
gen op openbaar vervoer. Omdat 
op zondag gemiddeld het minst 
aantal reiziger van de bus ge-
bruik maakt is gekozen voor de-
ze dag.

Busdienst op 
zondag vervalt

Velsense kampioenen 
aangepast badminton
Velsen - Namens B.C. Velsen 
deden vijf badmintonners mee 
met het Nederlands Kampioen-
schap aangepast badminton op 
9 en 10 april in Culemborg. En zij 
waren zeer succesvol. BC Velsen 
heeft nu drie Nederlandse kam-
pioenen in vijf categorieën.
Bij de Heren Enkel behaalde Bart 
Beelen na een spannende strijd 
de tweede plaats. Bij de Heren-
dubbel behaalde Bart Beelen 
met zijn partner Theo Tijman ook 
de tweede plaats.
Bij de Dames Enkel behaalde 

Gerda Hondeveldt na een mooie 
partij de tweede  plaats. Bij de 
Dames Dubbel behaalde Gerda 
Hondeveldt met haar partner de 
eerste plaats en bereikten Joke 
en Heidi Beelen de derde plaats. 
Bij het gemengd dubbel behaal-
den Joke en Bart Beelen na een 
enerverende wedstrijd de eerste 
plaats.
Al met al een prachtig resultaat 
voor de spelers en de club. Bij 
B.C. Velsen kunnen sporters met 
een beperking meespelen. Zie 
ook www.bcvelsen.nl.

Stormvogels mist net 
aansluiting met de top
IJmuiden - Onder prachti-
ge weersomstandigheden, be-
zocht door circa vijfhonderd man 
publiek en geleid door oud top-
scheidsrechter Roelof Luinge, 
zag het publiek de mannen van 
D.E.M.- trainer Ron Bouman zon-
dag na het laatste fluitsignaal ju-
belend de kleedkamer opzoe-
ken. De kopjes van de Vogels hin-
gen echter naar beneden, want 
vlak na de thee had Joey Schoo, 
in een ongedekte positie, uit een 
corner, met een fraaie kopstoot de 
enige treffer in deze zo belangrij-
ke wedstrijd gescoord. Daarmee 
schakelde hij de Zeewijkbewoners 
uit voor de titel, zoals later bleek. 
Want met vier punten achterstand 
op de koplopers en nog drie wed-
strijden te spelen, tegen K.H.F.C uit 
en Purmersteijn thuis en als laat-
ste E.D.O uit, mag man geen hoop 
meer hebben. 
Het veldspel van de Vogels tegen 
D.E.M was zeker niet minder dan 
dat van de gasten, maar het gemis 
van een afmaker was overduidelijk 
zichtbaar, zoals ook in voorgaande 
wedstrijden na de winterstop. Ron 
Nolles wordt gemist maar zijn her-
stel is in een vergevorderd stadi-
um en misschien is hij voor de na-
competitie weer inzetbaar, indien 
hij nog wat wedstrijdritme op kan 
doen, hetgeen ook voor Ron Stel-
lingwerf te hopen is.
In het begin van de wedstrijd ca-
ramboleerde de bal tegen de 
staander, tot schrik van doelman 
Jan Ziere, en kwamen de gasthe-
ren goed weg. Een vijftal minuten 

later werd een verrassend schot 
van Floyd Hille op meesterlijke wij-
ze gekeerd door doelman Erwin 
Hoogland van D.E.M. en gingen 
schoten van Danny Blok, Cor Bal 
en Tim Binkhorst over en naast het 
doel. Lars de Kort en Jurjen Dikker 
ontvingen geel en de Vogels ver-
zuimden in de eerste helft toe te 
slaan. 
Na de thee viel, zoals reeds om-
schreven, het doelpunt voor 
D.E.M. Danny Blok werd gewis-
seld voor Kevin Sterling en doel-
man Jan Ziere wist door tijdig uit-
komen een doorbraak te voorko-
men. Tim Binkhorst moest met een 
lichte hersenschudding door 
een ongelukkige botsing het veld 
ruimen voor Rick Kluyskens. Lars 
de Kort zag zijn inzet na een leu-
ke combinatie tegen de paal be-
landen. Bij D.E.M werden ook en-
kele wissels gepleegd. En  Jurj-
en Dikker bij Stormvogels maakte 
plaats voor Erik Dekker. De ijveri-
ge Floyd Hille deed nog enkele po-
gingen om de gelijkmaker te ma-
ken maar ook dat lukte niet. Wel 
werd hij als man of the match uit-
geroepen. Aan het einde van de 
wedstrijd kwam Stormvogels nog 
goed weg .Onder spanning kwam 
het einde zonder te doelpunten en 
kon men stellen dat de Vogels voor 
de rust verzuimd hadden te scoren 
en D.E.M de gelukkige winnaar 
was geworden. Een vervolg, door 
het behaalde eerste periodekam-
pioenschap geeft de mannen van 
Van der Fits nog een mogelijkheid 
om zich te revancheren.

Peuters Humpie Dumpie 
ontmoeten Paashaas 
IJmuiden - De afgelopen weken 
zijn we op peuterspeelzaal Hum-
pie Dumpie bezig geweest met 
het thema ‘De kinderboerderij’. 
Als afsluiting zijn alle groepen 
naar de kinderboerderij in Vel-
serbeek geweest. Vorige week 
donderdag was de eerste groep 
aan de beurt. Met papa of ma-
ma gingen de peuters niet naar 
de peuterspeelzaal, maar naar 
de kinderboerderij. De ouders 
mochten er gezellig bij blijven. 
Met brood en schoongemaakt 
fruit gingen de kinderen bij de 
dieren langs. Er was een wit-
te pauw, konijnen, geitjes, lam-
metjes en nog veel meer. Alleen 
miste Rida het kuikentje. Rida 
zocht de hele kinderboerderij af, 

maar helaas geen kuikentje. Na 
het bezoekje aan de kinderboer-
derij gingen de peuters in het, nu 
nog droge, pierenbadje iets eten 
en drinken en er werden eieren 
versierd. Ook de peuters waren 
geschminkt als paashaas. 
En toen, wonder boven wonder, 
lagen er opeens allerlei chocola-
de eitjes verstopt in het gras en 
achter de bomen. Wie had die 
daar nu neergelegd? 
Samen met papa en mama werd 
er gezocht naar de eitjes en bij 
de paashaas in een mandje ge-
daan. Deze week zullen de ande-
re groepen ook nog een bezoek 
brengen aan de kinderboerderij 
en wie weet is de paashaas ook 
dan weer aanwezig.

Uitslagen dressuur-
wedstrijd HCV
Velsen-Zuid - In navolging van 
vorig jaar werd ook dit jaar be-
sloten om een grootse dres-
suurdag te organiseren op Hip-
pisch Centrum Velsen. Ruiter-
sportzaak Epplejeck in Heems-
kerk had zich bereid gevon-
den deze dag te sponsoren. 
Er schreven zich maar liefst 
55 deelnemers in die een FN-
RS proef reden vanaf F1 tot en 
met F14. De prachtige zonnige 
dag begon voor de vrijwilligers 
al om 10.30 uur. Alle spullen 
klaarzetten voor alle inschrijvin-
gen en de jury ontvangen, hel-
pen op stal met de voorberei-
dingen enzovoort. De beste rui-

ters van de ochtend en de bes-
te ruiters van de middag maak-
ten kans op mooie prijzen be-
schikbaar gesteld door Ruiter-
sportzaak Epplejeck en de wis-
selbeker. Om 17.45 uur konden 
we ook de punten van de mid-
dagproeven gaan tellen en ver-
gelijken en ook daar kwam een 
kanshebber uit voort. De pun-
ten vergelijkend kwamen we tot 
de conclusie dat uiteindelijk Ta-
tum van Geijtenbeek die haar 
F2 proef in de middag had ge-
reden de overtuigende winnaar 
was met 240 punten op de pony 
Mistral. Dus zij ging blij met de 
wisselbeker naar huis.

Oude spullenmarkt
IJmuiden – Komende zater-
dag is er weer een oude spul-
lenmarkt in het Solidariteitsge-
bouw aan de Eenhoornstraat. 
Deze keer niet de laatste zater-
dag van de maand, want dan is 
het Koninginnedag.
Stichting Velsen voor de Derde 
Wereld wil met de opbrengst 
twee projecten ondersteunen. 
Het project ‘Dokter komt zo’ 

van Stichting Nubra. Het twee-
de project is Mart Shikaro van 
Stichting Pequenita. In Washa-
bo, een Indiaans dorp in Su-
riname, is onlangs een markt 
gestart. Er zijn zeventien vrou-
wen bij betrokken, die hierdoor 
een zelfstandig bestaan kun-
nen opbouwen. Meer infor-
matie op www.velsen3dewe-
reld.tk.

IJmuiden - Op de Siriusstraat 
ontstond vorige week woens-
dagmorgen een aanrijding waar-
bij een auto en een scooter be-
trokken waren. De 17-jarige 
IJmuidense scooterbestuurster 
reed vanaf het trottoir de weg 
op, vanachter een geparkeerd 
staande auto. De 69-jarige au-
tomobiliste uit Driehuis kon de 
scooter niet meer ontwijken 
waarop een botsing volgde. Het 
meisje kwam ten val. Ze is door 
ambulancepersoneel uit voor-
zorg meegenomen naar een zie-
kenhuis.

Scooter-
bestuurster 
gewond

Santpoort-Zuid - Op de 
Wüstelaan ontstond vorige week 
donderdag om 10.30 uur een 
aanrijding tussen een auto en 
een fietsster. De 55-jarige au-
tomobiliste reed vanaf haar wo-
ning achteruit de weg op, waar-
bij zij de fietsster over het hoofd 
zag. De 81-jarige Bloemendaal-
se vrouw kwam ten val en met 
beide benen onder de auto te-
recht. De vrouw is naar een zie-
kenhuis vervoerd waar twee ge-
broken enkels werden geconsta-
teerd. De vrouw is opgenomen.

Bejaarde dame 
breekt enkels

IJmuiden - De politie heeft dins-
dagochtend bij een snelheids-
controle in de Lange Nieuw-
straat in totaal tien bestuurders 
bekeurd. 1009 Passanten reden 
voorbij de radarauto.  De hoogste 
snelheid was 64 km per uur waar 
50 km per uur is toegestaan. 

Te snel
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Buurtsport Velsen 
voorziet in behoefte
SWV - Op drie locaties in onze 
gemeente is Buurtsport van on-
ze stichting prominent aanwe-
zig. Op pleintjes in Velsen-Noord 
(maandag, dinsdag en woens-
dag), Velserbroek (dinsdag, 
woensdag en vrijdag)) en Zee- 
en Duinwijk (elke woensdagmid-
dag op het Cruijff Court) organi-
seren onze buurtsportwerkers 
sportactiviteiten voor de jeugd 
tussen 8 en 18 jaar. Deelname 
is gratis en iedereen is welkom. 
Daarnaast worden op de diverse 
locaties ook nog tal van evene-
menten georganiseerd.

In Zeewijk is kersverse vader 
Andres Kiekens degene die de 
sportactiviteiten in goede banen 
leidt. Kiekens: ,,De kerndoelstel-
ling is het stimuleren en bevor-
deren van de sportieve recreatie 
van kinderen en tieners in de ei-
gen woon- en leefomgeving met 
extra aandacht voor ‘sportkans-
arme’ tieners en jongeren. Het 
levert ons heel wat op en voor-
ziet duidelijk in een behoefte. 
We zoeken de jeugd op en gaan 
positief met ze aan de slag. De 
voordelen: de overlast wordt te-
gengegaan d.m.v. positieve ge-
dragsbeïnvloeding. Het bevor-
dert de integratie tussen buurt-
bewoners, de opvang van tieners 
met mentale beperkingen en het 

stimuleert ze tot deelname aan 
de georganiseerde sport.’’ 

Andres vervolgt: ,,Een bijkomend 
voordeel is dat de samenwerking 
tussen stedelijke diensten gesti-
muleerd en verbeterd wordt. Per-
soonlijk zie ik leuke ontwikkelin-
gen. De opkomst varieert tus-
sen 10 en 40 jongens. Vaak de-
zelfde jongens, maar ook regel-
matig nieuwkomers. Ze spelen 
onderlinge toernooitjes en krij-
gen limonade van ons. Een keer 
in de maand krijgt het winnend 
team een bal van ons. Dat wordt 
enorm gewaardeerd. Lastig ge-

drag pakken we direct aan en we 
zien wel degelijk vooruitgang. Ze 
zijn aanspreekbaar op hun ge-
drag’’, weet Andres die vanaf 
april op elke vrijdag bij het voet-
bal- en basketballcourt en het 
veldje achter de Schiplaan-flat 
met de tieners aan de gang gaat. 

Andres sluit af: ,,Buurtsport is 
niet meer weg te denken uit de 
buurt. Het voorziet duidelijk en 
een behoefte. Zien we een talen-
tje lopen, dan schromen we niet 
ze door te sturen naar een regu-
liere sportvereniging.’’ Zie ook 
www.welzijnvelsen.nl.

De Dwarsligger - Je zoekt een 
goed videomontage program-
ma? Vraag het ons. Want vra-
gen staat vrij en wij hebben 
een schat aan ervaring! Waar 
? Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Iedere donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur. Meer weten? 
Bel 0255-513019 (Wim Sukel).

Filmen en 
Monteren

De Dwarsligger - Zaterdag 26 
maart was het weer zover; de 
Soundmix/playbackshow van de 
Soos. Met 14 optredens werd 
het een spetterende avond met 
liedjes van Jan Smit, Willeke Al-
berti, Bruce Springsteen en ga 
zo maar door. Met een nummer 
van Andre van Duin heeft Rob 
Zeegers de eerste prijs gewon-
nen. Gefeliciteerd! In 1997 is op 
de zaterdagavond ‘Soos de Bab-
belaar’ gestart in Buurtcentrum 
de Dwarsligger, onder leiding 
van Ron de Boer. Komend sei-
zoen, 2011/2012, vieren we het 
15 jarig jubileum van de Soos en 
staan er allerlei leuke activitei-
ten gepland. De vaste grote acti-
viteiten zoals de Soundmix/play-
backshow en de kerstgourmet 
zullen dan ook weer druk be-
zocht worden. De vaste Soosbe-
zoekers, die trouw elke 2e en 4e 
zaterdag van de maand komen, 
wonen in verschillende woon-
voorzieningen. In de omgeving 
van Velsen zijn dit o.a. de Regen-
boog, de Duinpan, en de Ma-
rot. Het huidige Soosteam be-
staat uit Ron van Rhee, Ron de 
Boer, Coby Toele, Mary van Rhee, 
Dick Gnodde, Gerrit Spies, Jan-
ny de Boer, Maaike Scholder en 
bij grote activiteiten ook Wim en 
Yvonne van Erp.

De Babbelaar 
bestaat 15 jaar

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei kunt u donderdag 28 
april weer de gezelligste film-
avond van IJmuiden bijwonen. 
Gedraaid wordt ‘The Kilo Moa-
na’, een oceanisch onderzoek-
schip. Dit schip gebouwd vol-
gens de swath technologie blijft 
zelfs tijdens zware stormen met 
woeste zeeën zo stabiel dat zelfs 
wetenschappers aan boord niet 
zeeziek worden en hun werk 
kunnen blijven uitvoeren. Na 
de pauze ziet u ‘De geschiede-
nis van de KNRM’, een film over 
de historie van de Nederlandse 
reddingsboten, van eenvoudige 
sloepen tot de moderne schepen 
van nu. Kaarten kosten 2,50 eu-
ro per stuk en zijn verkrijgbaar 
bij het buurthuis. De eerste film 
start om 20.00 uur. Meer weten? 
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl.

IJmuiden, wat 
vertel je me nu

Paasfeest op de Rietvink
De Mel - Zaterdag 23 april van 
14.00 tot 16.00 uur zijn kinderen 
bij het paasfeest van Kinderboer-
derij de Rietvink in Velsen-Noord 
van harte welkom. Over de kin-
derboerderij zullen vele paas-
eieren verstopt worden en als 
het weer het toelaat kan er ook 
een leuke paasknutsel gemaakt 
worden. Kleine kinderen die nog 
niet zo handig zijn met scharen 

en lijm, moeten bij het knutse-
len geholpen worden door een 
ouder of begeleider. Deelnemen 
aan dit paasfeestje is gratis, om-
dat de dieren het ook leuk vin-
den als er kinderen op de boer-
derij komen. Kinderboerderij de 
Rietvink ligt naast Buurtcentrum 
de Mel aan de Wijkermeer 1 in 
Velsen-Noord, voor meer info: 
0251-210050.

De Brulboei - Buurthuis De 
Brulboei organiseert woens-
dag 25 mei een wokshop Bui-
ten schilderen. Deze work-
shop wordt gehouden aan 
de loswal met uitzicht op de 
Hoogovens. De uitdaging is 
om de fabriek, die er grauw en 
grijs uitziet, vanuit een ander 
perspectief te bekijken. U ge-
bruikt uw fantasie om er een 
kleurig geheel van te maken, 
dan ziet alles er opeens veel 
vrolijker uit! Het maakt hierbij 
niet uit met welke verfsoort u 
schildert. De workshop van 
10.00 tot 15.00 uur is inclusief 
een lunch en exclusief mate-
riaal. Kosten 25 euro. Aanwe-
zig in De Brulboei rond half 
tien voor een kopje koffie. U 
neemt zelf een stoel mee en 
eventueel een ezel. Meer we-
ten? Bel 0255- 510652 of kijk 
ook www.buurthuisdebrul-
boei.nl.

Buiten 
schilderen

De Spil - Tijdens de creatie-
ve cupcakes workshop deco-
reer je 12 cupcakes hoe je maar 
wilt, met fondant of botercre-
me en nog wat fondant bloe-
metjes, sprinkels of parels. Leef 
je helemaal uit en laat je fanta-
sie werken! Workshopleidster 
Lia Zonneveld leert je alle foef-
jes op cupcakegebied. Natuur-
lijk mag je na afloop de cakejes 
mee naar huis nemen! Op zater-
dag 14 mei ben je van harte wel-
kom van 10.15 tot 13.45 uur. Kos-
ten zijn 27,50 euro per persoon 
inclusief materiaal. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Cupcakes voor 
volwassenen

Branding - Capoeira is een Bra-
ziliaanse verdedigingskunst. 
Voor deze cursus kunnen zich 
nog tieners van 11 tot 14 jaar 
opgeven. De lessen worden ‘s 
maandags gegeven van 17.00 
tot 18.00 uur, vanaf 9 mei 2011. 
Maximaal 15 cursisten. Je hebt 
los zittende kleding nodig.  Lijkt 
het je leuk om les te krijgen in 
deze sierlijke verdedigingskunst 
van docent Caramelo, geef je 
dan snel op. Bel 0255-512725. of 
mail naar simone@bcdedwars-
ligger.nl. Tien lessen kosten 35 
euro. Een opgave is alleen geldig 
als je een formulier volledig is in-
gevuld en ondertekend.

Capoeira
voor tieners

De Spil - Op woensdag 4 mei 
van 10.00 tot 14.15 uur kunnen 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar 
meedoen met creatieve activitei-
ten. Vind je het leuk om te wer-
ken met hout, te vingerhaken 
of te koken? Kom dan gezellig 
langs. Kaartjes zijn te koop in de 
Spil en kosten 5 euro per kind. Dit 
is inclusief een 2 glaasjes limona-
de, patatje en kroket of frikadel. 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Kids gezocht!
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DCIJ–nieuws
IJmuiden - Nu het einde van 
de onderlinge competitie in 
zicht komt vallen de verras-
sende uitslagen als rijpe ap-
pelen uit de boom. Nico-
le Schouten zorgde daarvoor 
in de wedstrijd die ze speel-
de tegen Harrie van der Vos-
sen. Van der Vossen, een vas-
te waarde als speler van het 
eerste tiental, kampt de laat-
ste tijd met een wisselende 
vorm. Winsten worden snel af-
gewisseld met onverwachte 
nederlagen. Schouten profi-
teerde optimaal van het zwak-
ke spel van Van der Vossen en 
behaalde een verdiende remi-
se. Koop de Vries lijdt aan het 
zelfde euvel als Van der Vos-
sen. Zijn ambities voor een 
plaats in het eerste werden 
door de 17 jarige Berrie Bot-
telier hardhandig de grond in-
geboord. Bottelier speelde ge-
concentreerd en de revelatie 
van het tweede won afgete-
kend. De overwinning van Co-
nall Sleutel op Paul Smit kan 
niet tot de verrassingen ge-
rekend worden. Het gedegen 
spel van Sleutel werd beloond 
met een gestroomlijnde winst. 
Ook de winst van Casper Re-
meijer op Piet Kok was ver-
wacht. Met sterk spel voerde 
Remeijer de druk op en in het 
gevorderde middenspel be-
zweek Kok. Vince van der Wie-
le speelde tegen generatiege-
noot Jurrien Fischer. Na een 
pittig partijtje ging de winst 
naar Van der Wiele. Dana van 
der Wiele kwam vooral routine 
te kort om Cees van der Vlis 
goed partij te geven. Na een 
korte wedstrijd kon Dana het 
bord opruimen. Jan Apeldoorn 
won moeiteloos van een on-
geïnteresseerd spelende Stel-
la van Buuren. Jack van Buu-
ren, de vader van Stella, heeft 
naast een surplus aan kwali-
teiten tevens de beschikking 
over ausdauer en geduld. Wa-
pens waarmee hij menig ster-
ke dammer vloert. Rick Hart-
man moest na fel verzet zijn 
meerdere erkennen in Van 
Buuren.

IJmuiden - Korfbalvereniging 
DKV neemt na dit seizoen af-
scheid van trainer Johan Bax. 
Johan Bax heeft DKV 1 drie 
jaar getraind. Het bestuur van 
DKV is erg blij dat zij een nieu-
we trainer heeft gevonden. Vol-
gend seizoen zal Michael Frit-
zen de hoofdmacht van DKV 
onder zijn hoede gaan nemen. 
Michael Fritzen is een erva-
ren korfbaltrainer (onder an-
dere Zaandam Zuid en Heli-
os) die nu bij Furore zit. Met 
Fritzen hoopt DKV haar kam-
pioenaspiraties waar te gaan 
maken.

DKV neemt 
afscheid van 
trainer

Demonstratie-avond 
bij Videofilmers Velsen
IJmuiden - Tegenwoordig is er 
in bijna ieder huisgezin wel een 
videocamera aanwezig.
Met de lente in de lucht en de 
vakantie voor de deur, nemen 
veel camerabezitters zich weer 
voor om mooie filmopnames te-
maken van de kinderen, van de 
vakantie, feestjes en alles wat 
leuk is voor later. Om de vele op-
names in de juiste volgorde te 
plaatsen en er bijvoorbeeld een 
leuk muziekje achter te zetten, 
zal er gemonteerd moeten wor-
den. Een uitdagend werkje met 
vaak een prachtig resultaat!
Er zijn meerder montagesyste-
men te koop. Van heel eenvoudi-
ge tot heel ingewikkelde.
Van dure tot goedkope syste-
men. Voor elk wat wils.
Om wegwijs te worden in de hui-
dige mogelijkheden, zal Video-
filmers Velsen op donderdag 28 

april een demonstratie-avond 
houden voor iedereen die hier-
over meer wil weten.
Velsenleden zullen op vijf ver-
schillende systemen demonstre-
ren hoe bijvoorbeeld beelden uit 
de camera overgeschreven kun-
nen worden naar de pc, hoe ver-
rassende overgangen kunnen 
worden aangebracht.
Een veel gehoorde vraag is ook 
hoe smalfilms overgezet kunnen 
worden op een dvd. Ook dit zal 
worden gedemonstreerd.
Ter afwisseling zullen enke-
le korte films van leden worden 
vertoond.
De avond zal worden gehouden 
in zaal De Abeel, Abelenstraat 1 
en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Graag van tevo-
ren even aanmelden bij Ruud 
Besjes, telefoon 023-8913123 of 
r.f.besjes@snelnet.net.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - In de eredivisie 
gaat het er nog om spannen. Al-
bert Mol is Paul Blanken op vier 
punten genaderd terwijl Martin 
de Vreugd nog acht punten no-
dig heeft om langszij te komen.
Paul is nog steeds leider met 80 
punten uit 30 wedstrijden. Al-
bert heeft er 76 uit 25 en derde 
is Martin met 72 uit 26.
In de eerste divisie heeft Har-
rie de Vries de touwtjes stevig 
in handen met 81 punten uit 29 
wedstrijden. Tweede is Maurice 
Iskes met 63 uit 22 en op de der-
de plek vinden we Ronald Pomp 
met 58 uit 20.
In de tweede divisie staat And-
re van Duijvenboden ongenaak-
baar aan kop met 36 punten ver-
schil vergeleken met de tweede 
plek. Zie dat nog maar eens in te 
halen is zijn boodschap.
Andre heeft 84 punten uit 27 
wedstrijden. Op de tweede plek 
staat Ed van der Wel met 48 uit 
18 wedstrijden. Derde is Mai-
kel Plug met 41 uit 22. In de der-
de divisie is Martin van der Neut 

bezig met een gigantische in-
haalslag. Hij is de leider Eric Smit 
op 10 punten genaderd. Kan Eric 
Martin van zich af houden? Eric 
leid met 46 punten uit 15 wed-
strijden. Martin is tweede met 36 
uit 16 en Ilse Grau derde met 35 
uit 30 wedstrijden.
De hoogste finish staat steeds 
op 156 en staat op naam van 
Mascha ter Wolbeek. Er is op dit 
moment 14 keer 180 gegooid en 
staan op naam van Bas Jonker, 
Albert Mol met ieder drie maal. 
Maurice Iskes twee maal. John 
Roskam, Macha ter Wolbeek Pe-
ter Voetman Sander Roos, Ed van 
der Wel en Andre van Duijven-
boden met ieder één maal.
Ook darten bij Full Speed? Kom 
dan eens langs op dinsdag-
avond. Het Clubhuis de Voltreffer 
is geopend vanaf 19.30 uur en 
gelegen aan de Tolsduinerlaan in 
Velsen-Zuid, achter het clubhuis 
van VV IJmuiden. 
Meer informatie: Mark van Loon, 
telefoon 0255-534876 of full-
speeddarts@quicknet.nl.

Jeugdvoetbaltoernooi 
bij VV IJmuiden
IJmuiden - Op maandag 25 
april, Tweede Paasdag organi-
seert VV IJmuiden het jaarlijks 
terugkerende Jan Smit en Zeeg 
Vlieland jeugdtoernooi op Sport-
park Schoonenberg in Velsen-
Zuid.  Dit toernooi, vernoemd 
naar één van de voorzitters  van 
de voetbalvereniging IJmuiden 
en vrijwilliger sinds jaar en dag 
‘ome Zeeg’ staat compleet in het 
teken van de voetballende jeugd. 
Regionale deelnemende ama-
teurverenigingen zijn onder an-
dere; SVIJ, Waterloo, VSV, Vel-
sen, Bloemendaal, ADO’20, Jong 
Hercules, VV Assendelft, Scho-
ten, VEW en natuurlijk de gast-
heer zelf. Voor de E- en F-pupil-
len start het toernooi om 09.00 
uur en voor de D-pupillen om 
12.30 uur. 
Tussen beiden toernooien zit een 
prijsuitreiking. Buiten het voet-

bal zijn er ook activiteiten waar-
mee de toeschouwers een bij-
drage aan het goede doel kun-
nen leveren. 
Dit jaar vormgegeven door  Jan 
van Vliet, lid sponsor commissie, 
welke de Alpe d’huez zes maal 
gaat beklimmen op zijn racefiets. 
Zo wil van Vliet geld in zamelen 
voor de KWF Kankerbestrijding. 
Naast dit goede doel zijn een 
springkussen, een poffertjes-
kraam, een popcornstand en het 
stropdasschieten aanwezig. Te-
vens worden gedurende dag lo-
terijen gehouden.
De toegang is gratis en gezellig-
heid staat voorop dus komt al-
len naar dit Jeugdvoetbaltoer-
nooi bij VV IJmuiden op Sport-
park Schoonenberg (naast het 
Telstar Tata Steel Stadion). Meer 
informatie: Jack Zwart, telefoon 
06-30031278.

Goud voor Sterre Basjes
Regio - Tijdens de halve fina-
le van het NK turnen in Twel-
lo hebben de pupillen van turn-
vereniging TOSS uit Heems-
kerk het uitstekend gedaan. 
Na een nummer 1 score op de 
brug en een goede score op 
balk, vloer en sprong behaalde 
Sterre Basjes uit IJmuien een 
puntentotaal van 55.158. Ge-
noeg voor goud in de catego-
rie tweede dividie. Haar Club-
maatje Tessa Langendijk be-

haalde brons. TOSS draait in-
middels een uitstekend jaar, 
waardoor de prijzenkast inmid-
dels overvol is. Dit belooft wat. 
Op 14 mei zal in Waalwijk ge-
streden worden om de titel Ne-
derlands Kampioen.
Gezien hun uitstekende sco-
re per onderdeel, moeten ze 
ook aantreden bij de toestel-
finales op zondag 15 mei. Ho-
pelijk levert dat het nodige ere-
metaal op.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Het klinkt 
misschien raar, 
maar ik hou 
van mijn vak.”

Dick Meijer, Uitvaartleider
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Wishes for the World
Driehuis - Afgelopen week heb-
ben de kinderen van de Jan Cam-
pertschool meegedaan aan het 
project Wishes for the World. Dit 
fonds laat alle kinderen van groep 
1 tot en met 8 nadenken over hun 
wens voor de wereld! Deze wen-
sen zijn op een kaartje geschre-
ven en bevestigd aan een poppetje 
wat de kinderen zelf hebben ver-
sierd. Alle wenspoppetjes zijn via 
de handjes met elkaar verbonden, 
het resultaat is een unieke slinger 
die te bewonderen is op school.
De kinderen hebben erg hard ge-
werkt om hun wenspoppetje zo 
mooi mogelijk te maken. Ook heb-
ben zij goed nagedacht over hun 
wens voor de wereld. Zo vindt 
Tjeerd Kesting het heel belang-
rijk dat iedereen in vrede kan le-
ven en wenst Nathan Buis dat ie-
dereen een huis heeft om in te le-
ven. Via www.wishesfortheworld.
nl is de slinger van de school vir-
tueel verbonden met de wensslin-
gers van alle andere deelnemende 
scholen. De wenspoppetjes wor-
den door kinderen in Nederland 
en kinderen in Malawi gemaakt.
Kids Moving the World werkt aan 

bewustwording van schoolkinde-
ren in de groepen 1 tot en met 8 
van het basisonderwijs ten aan-
zien van bepaalde wereldvraag-
stukken. Via verschillende edu-
catieve modules maken kinderen 
spelenderwijs kennis met onder-
werpen als armoede, honger en 
klimaatverandering. Het uitgangs-
punt bij alle modules is dat de kin-
deren zelf op een actieve manier 
aan de slag gaan. Afgelopen 6 jaar 
hebben al meer dan 300.000 kin-
deren meegedaan met één van de 
lesmodules van Kids Moving the 
World!
Voor ieder ingezonden wens-
poppetje doneert Kids Moving 
the World één schoolmaaltijd ter 
waarde van € 0,20 aan het School 
Feeding project van het World 
Food Programme. Dit project zorgt 
ervoor dat kinderen naar school 
kunnen en daar minimaal één 
voedzame maaltijd per dag krij-
gen. 
Vorig jaar heeft Kids Moving the 
World 25.000 wenspoppetjes re-
tour ontvangen en daarmee 25.000 
schoolmaaltijden gedoneerd aan 
het WFP.

Leer de 
kneepjes van 
het kanovaren
Regio - Kanovereniging KVS in 
Spaarndam organiseert in mei 
een beginnerscursus Kanoën. 
Voor iedereen die graag recre-
atief wil kanoën maar opziet te-
gen het enge gewiebel bij het in- 
en uit  stappen. Wie graag bui-
ten vertoeft en daar actief wil 
zijn, moet eens aan kanoën den-
ken. Kanoën is een prettige ma-
nier van voortbewegen. Je gaat 
iets sneller dan wandelsnelheid, 
dus is er gelegenheid genoeg 
om ondertussen met medeka-
noërs te praten. Of om je heen 
te kijken en te genieten van ver-
gezichten, wolkenluchten en bij-
zondere achtertuinen. Het ped-
delen is niet zo moeilijk. Maar je 
moet wel je evenwicht bewaren 
en je staande houden tussen an-
dere watergebruikers. Dat kun je 
leren. Wie de beginselen van het 
kanoën onder de knie wil krij-
gen, kan daarvoor terecht bij Ka-
novereniging Spaarndam (KVS) 
in Fort-Zuid. Die biedt in mei een 
cursus van vijf dinsdagvonden 
aan, die onder leiding staat van 
een ervaren trainer en zijn assi-
stent. In een groep van hooguit 
tien leerlingen leert u in- en uit-
stappen, peddelhouding, boch-
ten nemen en de beginselen van 
veiligheid op het water. Dankzij 
de kleine groep is er gegaran-
deerd voldoende aandacht voor 
de individuele cursist. De cur-
sus is geheel vrijblijvend, u hoeft 
geen lid te worden van KVS. De 
vereniging stelt kano’s en ped-
dels ter beschikking en u krijgt al 
bij de eerste les een lesboek. Dat 
is, net als de koffie/thee, bij de 
cursusprijs van 25 euro inbegre-
pen. Opgeven kan bij Nico Witte-
brood, telefoon 023-5374934. De 
eerste cursusavond is op dins-
dag 10 mei. Zie www.kvspaarn-
dam.nl.

Loop-es-in op 
basisschool Het Anker
Velserbroek - Afgelopen don-
derdag was het eindelijk zover: 
de loop-es-in op basisschool Het 
Anker in Velserbroek. Vijf weken 
werkten de kinderen over duur-
zaamheid en milieubewust ge-
drag. Groep 1/2 leerde over het 
groeien en bloeien van bloemen 
en hoe je er goed voor kunt zor-
gen. Ze lieten het zien in een 
prachtige musical.
 Groep 3/4 leerde alles over wa-
ter en maakte een waterfol-
der met handige besparingstips. 
Groep 5/6 werkte over recyclen 
en verkocht zelf portemonnees 
van sappakken! Groep 7/8 werk-
te over fairtrade en liet een stoe-
re rap horen. Buiten was er –in 
het kader van hergebruik- een 
gezellige kleedjesmarkt en lie-
ten de kinderen een mooie dans 
zien. 
Ouders, opa’s en oma’s en an-
dere belangstellenden kwamen 
langs om onze tentoonstelling te 
bekijken en  de uitslag te horen 
van het meest wereldwijze idee. 
Rik had bedacht om de meter-
kast te laten piepen als je teveel 
energie gebruikt; groep 3/4 vond 

‘minder autorijden en meer fiet-
sen. Dus meer veilige fietspa-
den.’ De prijzen werden uitge-
reikt door Rita Poppe van Chris-
tenUnie Haarlem ‘Hier gaan we 
zeker aandacht aan besteden, 
het milieu is heel belangrijk!’ 
De opbrengst van 650 euro komt 
ten goede aan Tear die hiermee 
een milieuproject in Nepal on-
dersteunen. 

Tweede Paasdagconcert 
Santpoort-Noord - Op Goede 
Vrijdag, op 22 april om 20.00 uur 
zal in ’t Mosterdzaadje de Stabat 
Mater van Pergolesi worden uitge-
voerd. In handen van drie profes-
sionele musici belooft het een bij-
zonder mooie avond te worden. De 
uitvoerenden zijn Sabine Wüthrich, 
sopraan, Juliane Harberg, mezzo-
sopraan en Ermis Theodorakis, pi-
ano. Het concert opent in sfeer 
met toepasselijke aria’s en duetten 
van Bach en Händel. 
Op Tweede Paasdag, maandag 25 
april om 15.00 uur zijn in ‘t Mos-
terdzaadje drie grote talenten uit 
Belarus (Wit-Rusland) te horen 

die hun krachten hebben gebun-
deld in een  prachtig concert. Het 
zijn Dasha Beltiukova, fluit, Kse-
nia Beltiukova, viool en Vital Sta-
hievitch, piano. Het concert wordt 
in trio vorm met de Russische ro-
mantiek van Michael Glinka ge-
opend. Met dit concert wordt ook 
de spraakmakende expositie van 
de fotojournalist Alexander Sayen-
ko uit Belarus afgesloten.’ 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Velsen-Zuid - Vorige week vrij-
dagmiddag heeft de verkeerspo-
litie de snelheid van 1430 pas-
santen op de N202 gecontro-
leerd. Hierbij bleken 42 bestuur-
ders de maximum snelheid te 
hebben overschreden. Zij kun-
nen hun bekeuring binnen twee 
weken op de deurmat verwach-
ten.

Te hard

Dames 1 Smashing 
Velsen kampioen
IJmuiden - De volleybaldames 
van Smashing Velsen zijn vorige 
week kampioen geworden in de 
tweede klasse. Het hele seizoen 
stonden ze in de top drie en de 
laatste maanden steeds nummer 
1. Met twee punten voorsprong 
moesten ze de laatste wedstrijd 
winnen met minstens drie setten 
winst. De wedstrijd was tegen de 
nummer 3 Odin, die niet zonder 
slag of stoot wilde verliezen. 
Aangezien het hele seizoen al 
spannend was, was deze wed-
strijd het ook. In een volle Zee-
wijkhal was de eerste set van 
hoog niveau waarbij wel de set 
verloren ging door her en der wat 
persoonlijke foutjes. De tweede 
set ging ook zo waarbij lang tegen 
een achterstand werd gekeken. 
Op het laatst werd er via goede 
service wel gewonnen. In de der-

de set gingen de dames los, met 
name de midden aanvallen van 
Manon leverde veel punten op. 
De vierde set ging ten onder aan 
de zenuwen waar door de vijf-
de set uiteindelijk het kampioen-
schap moest opleveren. Bij de te-
genstander was de energie al een 
beetje op en de dames konden bij 
een goed begin al feest vieren. De 
set werd uiteindelijk gewonnen 
met 15-09. Het kampioenschap 
brengt promotie naar de eerste 
klasse die broodnodig voor de 
club. Met veel jeugd in de gelede-
ren kan deze stap veel voor hun 
in de toekomst betekenen zoals 
een goede doorstroming voor de 
talenten. Volgend seizoen zal er 
misschien al gebruik worden ge-
maakt van goede jeugdleden die 
het niveau al aankunnen. Zie ook 
www.smashingvelsen.nl.

Kruisstraat 56 te Heerlen.

4 kamer hoekappartement (Modelwoning).
Koopsom € 169.500,-- k.k.

OPEN HUIS: 
vrijdag 22 april 2011 van 15.00 tot 16.00 uur.

Santpoortse Dreef 24
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0900 - 563 83 00   www.stienstra.nl
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Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. Daarbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het 
lidmaatschap van een sportclub 
of een andere vereniging. Ook 
voor een dagje uit, een bezoek 
aan een museum, of het volgen 
van een cursus kan een tege-
moetkoming worden verkregen. 
De gemaakte kosten moeten 
wel aangetoond kunnen wor-
den met bonnetjes en/of entree-
kaartjes. Mensen van 65 jaar of 
ouder hoeven de kosten niet aan 
te tonen. De Formulierenbrigade 
Velsen kan kijken of iemand in 
aanmerking komt voor deze te-
gemoetkoming en helpen dit 
formulier in te vullen. De For-
mulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tus-
sen 09.00 en 17.00 uur op tele-
foonnummer 088-8876900 en 
via formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. Bij mensen die 
graag hulp willen maar niet mo-
biel zijn komt de Formulierenbri-
gade thuis.

Formulieren-
brigade

Paaskip maken 
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In het paasweek-
end kunnen kinderen op In-
formatieboerderij Zorgvrij een 
mooie paaskip knutselen. Van 
papier wordt een mandje en 
een kleurige kip gemaakt. In het 
mandje komt wat stro met een 
paar lekkere eitjes. Het is nu he-
lemaal leuk om naar de boer-
derij te komen want er zijn veel 
jonge dieren. In de speeltuin en 
het spinnenbos kan weer lekker 
worden gespeeld. Momenteel is 
in de boerderij een mooie ten-
toonstelling ‘Kraaienpootjes’ te 
zien. Op een speelse interactie-
ve manier wordt veel verteld over 
kraaiachtigen. De boerderij is in 
het paasweekend geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Het knutse-
len van de paaskip kan van vrij-
dag 22 april tot en met maan-
dag 25 april tussen 13.00 uur en 
16.00 uur. Kosten 2,50 euro. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Film in het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 26 en 
woensdag 27 april draait het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257, om 
20.30 uur, de film ‘Tournée.
Joachim Zand, een Franse tv-
producent, probeert zijn car-
rière en zijn privé-leven uit het 
slop te halen. Hij is impresa-
rio van een balletgroep die ‘bur-
lesque dance’ doet, een vaude-
villeachtige parodie op erotische 

dans. Zijn gezelschap is op tour-
nee door de provincie. Het pu-
bliek reageert enthousiast, maar 
achter de coulissen vertoont de 
samenhorigheid van het gezel-
schap barstjes als het hoogte-
punt van de tournee uitblijft. Ter-
wijl de tegenslagen zich opsta-
pelen, moet Joachim onder ogen 
zien dat zijn dromen wellicht 
overmoedig waren. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘tournée’ op 26 en 27

april 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Rondleiding in 
Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - De kinderen van 
groep 4a van Het Kompas West 
werken in de klas over het thema 
sport. Natuurlijk hoort daar ook 
voetbal bij. En waar kun je beter 
terecht om meer te weten te ko-
men over voetbal in de gemeen-
te Velsen dan bij Telstar?
De kinderen werden dan ook 
met open armen ontvangen en 
waren een hele middag te gast 
in het prachtige nieuwe stadion. 
Stagiair Remco van Telstar gaf 
een rondleiding waarbij hij heel 
veel vertelde en de kinderen van 
alles liet zien. Ze waren erg on-
der de indruk. Gelukkig was spe-

ler Edwin Gyasi in het spelers-
home aanwezig waardoor er in 
de meegebrachte blocnotes een 
handtekening kwam te staan. 
In de fysiotherapieruimte kwam 
ook de keeperstrainer Kees Kalk 
nog even kennismaken. Na-
dat de kinderen op de belang-
rijkste stoeltjes van de tribune 
hadden mogen zitten speelden 
ze nog een quiz en mochten ze 
in de perskamer met een grote 
beker op de foto. Met een ech-
te Telstarsjaal, een boekje en een 
kaartje voor de wedstrijd tegen 
Emmen gingen de kinderen dol-
gelukkig weer terug naar school.

Kerkelijke ontmoetingen 
met gemeenschap Taizé
IJmuiden - De voorgangers van 
de christelijke kerken uit Vel-
sen nodigen een ieder die be-
langstelling heeft uit om van-
af 19 april een half uur op vrij-
dagavond gezamenlijk te bidden, 
mediteren en zingen in de Adel-
bertuskerk. Dat gebeurt op de 
manier die in de wereldberoem-
de oecumenische gemeenschap 
van Taizé al jaren beproefd is. 
Met mooie liederen uit Taizé, 
meditaties over een korte gele-
zen bijbeltekst en gebeden.
Taizé is een klein dorpje in het 
Franse Bourgogne. Daar begon 
na de tweede wereldoorlog een 
jonge protestantse theologiestu-
dent, Roger Schütz, een opvang-
centrum voor oorlogswezen. Hij 
kocht een goedkoop stekje in 
een onooglijk Frans dorpje en 
wist geestverwanten bij zijn pro-
ject te betrekken. Samen wilden 
zij een manier van leven zoeken, 
die lijkt op de levensstijl van de 
Rooms-Katholieke kloosters. Ze 
spraken een gedisciplineerde 
levensstijl met elkaar af, waarin 
vooral de onvoorwaardelijke lief-
de van Christus het beeld is dat 

laat zien hoe mensen met elkaar 
zouden kunnen omgaan. Daar-
om kon een lid van de gemeen-
schap wel lid worden van dit oe-
cumenisch gekleurde kloos-
ter, maar dan moest hij ook be-
reid zijn ergens in de derde we-
reld hulp te bieden aan mensen 
in nood. Roger Schütz is jaren-
lang een bron van inspiratie ge-
weest voor vele mensen. Tot hij 
tijdens de dienst werd gedood 
door een verwarde vrouw. Op-
vallend veel jongeren komen tot 
op de dag van vandaag naar het 
kleine Franse dorpje. Zelf zei hij 
over zijn levenshouding: ,,Ik denk 
dat ik al sinds mijn jeugd intuïtief 
aanvoelde dat gemeenschapsle-
ven een teken kan zijn dat God 
liefde is, enkel liefde.’’   De ker-
kelijke ontmoetingen zijn in de 
Oud- Katholieke Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat 16 te IJmuiden om 
19.00 uur op de volgende avon-
den: 19 april, 6, 13, 20 en 27 mei, 
3 en 10 juni. Voor eventue-
le informatie wordt men verwe-
zen naar pastoor Robert Frede, 
H. Adelbertus parochie: 0255-
510771of 06-22920471.

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag speel-
de de E2 tegen ZKC’31 E3. DKV 
speelde niet scherp en had veel 
plaatsfouten. ZKC’31 wist hier-
door twee keer te scoren. Uit-
eindelijk verloor DKV met 1-2. 
Eva Z. scoorde met een mooi 
afstandschot voor DKV. De E1 
speelde tegen KZ. In de eerste 
minuut scoorde Meike een door-
loper, dat maakte KZ meteen 
wakker, ze scoorden er meteen 
twee. Na een matige eerste helft 
(4-2 met rust) speelde DKV een 
veel betere tweede helft. 
Beide ploegen waren aan elkaar 
gewaagd. Door in de laatste mi-
nuut nog te scoren wist Sver-
re de stand naar 5-5 te brengen. 
DKV D1 begon de wedstrijd ge-
spannen tegen de nummer 2 uit 
de competitie.In de eerste paar 
minuten was DKV niet gecon-

centreerd waardoor Argus de 
meeste kansen kreeg.
Gelukkig voor DKV werden de-
ze kansen niet benut. Hierdoor 
kreeg DKV vertrouwen en ston-
den zij met de rust 6-1 voor. In de 
tweede helft was DKV de betere 
ploeg. Iedereen scoorde wel een 
keer door het goede samenspel. 
De eindstand was 17-5.
De C1 wist niets van de tegen-
stander, Swift, behalve dat ze 
steeds ruim verloren. Gevaar 
voor onderschatting, dus. Dat 
bleek wel uit de eerste helft, 
waarbij DKV af en toe nog sliep. 
De tweede helft was veel betyer 
en DKV kwam eindelijk op gang. 
Na doelpunten van Jip, Joram, 
Esther, Matthé, Denise, Lotte, 
Bjarne en Maud won DKV met 
12-2. De A1 wist met 10-7 van 
Asonia te winnen. 

Arjan Croonen gaat solo
IJmuiden – Vijftien jaar maak-
te hij deel uit van de revuegroep 
Vat ’71, hij vond het tijd voor wat 
anders. Al tijden droomde Ar-
jan Croonen van een eigen so-
loprogramma en nu is het ein-
delijk zo ver. Op 14 mei staat 
hij op de planken met zijn al-
lereerste eigen programma 
‘It’s my time’. De show is ont-
staan na een moeilijke perio-
de. In een sobere setting zingt 
en vertelt Arjan over de afgelo-
pen vijftien jaar van zijn leven. 
Een tijd met hoogtepunten maar 
zeker ook met veel dieptepun-
ten. Elk nummer vertelt iets over 
de gebeurtenissen in die peri-
ode. Het wordt een show waar 
Arjan veel verschillende kan-
ten van zichzelf zal laten zien. 
Zonder schaamte, maar hier en 
daar wel met een gezonde dosis 
zelfspot. De voorstelling van 14 
mei wordt gehouden in het ver-
enigingsgebouw van de IJmui-
der Harmonie, aan de Tolsdui-

nerlaan te Velsen-Zuid. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar voor vijftien 
euro, dit is inclusief twee con-
sumpties, te bestellen via tele-
foonnummer 06-28429486, of 
via a_croonen@live.nl.

Politie zoekt verdachte
IJmuiden - Vorige week woens-
dag even na 22.00 uur kwam er 
een melding binnen dat er zo-
juist een ruit van een voordeur 
was vernield aan de Bestevaer-
straat. Enkele ogenblikken later 
bleek ook bij een andere woning 
in deze straat de voordeur ver-
nield te zijn.
Er werd het signalement door-
geven van blanke man, met een 

lang en slank postuur met ste-
keltjes haar. In de omgeving 
werd niemand aangetroffen die 
hieraan voldeed.
Indien er mensen zijn die iets ge-
zien hebben van de vernieling of 
die de mogelijke verdachte heb-
ben zien lopen, dan worden zij 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in IJmuiden via 
0900-8844.
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Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag was er voor de kloot-
schieters van Full Speed het 
PK gooien. Een andere groep 
pakte het gewoon gooien op. 
Van deze twee teams werden 
Jan, Ingrid en Cees winnaar 
met 92 schoten en 28 meter. 
Team 1 met Lia, Joke en Astrid 
werd tweede met 94–40. 
Van de PK gooiers op de 
straatbaan werd Nico eerste 
met 19–14, Jan St. tweede met 
22–16, Harm derde met 24–53. 
Op het bospad werd Nico ook 
eerste met 10–6. Jan St. twee-
de met 12–2 en Bertus derde 
met 13–50. 
Zondag was er het jaarlijks 
open voorjaarsklootschiet-
toernooi. Elk jaar is dit een he-
le happening. Er waren acht 
teams die stonden te pope-
len om het koeienparcours te 
nemen. Een drankje voor on-
derweg werd verzorgd door 
Dirk. Na afloop wachtte een 
koud buffet, verzorgd door 
keukenmeesters Rob en San-

der. Daarna een loterij met 
leuke prijzen. Team Jan St., 
Bertus en Nico werd eer-
ste met 51 schoten en 0 met 
een nieuw record. Team Wil-
lem B, Jordi en Willem D. werd 
tweede met 71–0. Team San-
der, Saskia en Gerda werd 
derde met 73–35. Team Rob, 
Harm Gert werd vierde met 
75–15. Team Dries, Bella, Ste-
fan, Gerite en Rene werd vijf-
de met 75–10. Team Richard, 
Arvid en Hendrik werd zes-
de met 77–8. Team Ton, As-
trid, Ingrid en Lia werd zeven-
de met 83–22. Team Remon, 
Roos en Carlie werden acht-
ste met 96–11. Jan St., Bertus 
en Nico waren een sterk team 
maar, zeer sportief, stelden ze 
de eerste prijs (een waarde-
bon) beschikbaar aan team 
Willem B. Er zijn twee nieu-
we leden bij gekomen: Gerda 
B. en Willem D. Voor info bel 
Harm Jongman, 0255-514780 
of Ton Boot, 0255-510085. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

Uitslagen dressuur-
wedstrijd HCV
Velsen-Zuid - In navolging van 
vorig jaar werd ook dit jaar be-
sloten om een grootse dressuur-
dag te organiseren op Hippisch 
Centrum Velsen. Ruitersport-
zaak Epplejeck in Heemskerk 
had zich bereid gevonden de-
ze dag te sponsoren. Er schre-
ven zich maar liefst 55 deelne-
mers in die een FNRS proef re-
den vanaf F1 tot en met F14. 
De prachtige zonnige dag be-
gon voor de vrijwilligers al om 
10.30 uur. Alle spullen klaar-
zetten voor alle inschrijvin-
gen en de jury ontvangen, hel-
pen op stal met de voorberei-
dingen enzovoort. De beste rui-

ters van de ochtend en de bes-
te ruiters van de middag maak-
ten kans op mooie prijzen be-
schikbaar gesteld door Ruiter-
sportzaak Epplejeck en de wis-
selbeker. Om 17.45 uur konden 
we ook de punten van de mid-
dagproeven gaan tellen en ver-
gelijken en ook daar kwam een 
kanshebber uit voort. 
De punten vergelijkend kwa-
men we tot de conclusie dat uit-
eindelijk Tatum van Geijtenbeek 
die haar F2 proef in de middag 
had gereden de overtuigende 
winnaar was met 240 punten op 
de pony Mistral. Dus zij ging blij 
met de wisselbeker naar huis.

Acteur van Huis van 
Anubis op De Duinroos
Velserbroek - In het kader van 
het project ‘De Duinroos’ Got Ta-
lent’, was er deze week een mys-
terieguest op school. Alle leerlin-
gen zijn deze maand druk bezig 
hun eigen talenten te ontdekken.
Deze mysterieguest heeft zijn 
talent al ontdekt. En wel in het 
Huis van Anubis. Alex Molenaar, 
beter bekend als Pim, was bij zijn 
oude school op bezoek.
Hij hoorde van het project en 
was onmiddellijk bereid te ko-
men om de kinderen te vertellen 

hoe leuk het is om je eigen ta-
lent te ontwikkelen. Vele vragen 
werden er gesteld zoals: Heb 
je een vriendin? Hoe is het om 
voor studio 100 te werken? Waar 
staat het Huis Anubis? Hoe is het 
om auditie te doen? Ben je in het 
echt ook verliefd op Sterre? En 
wat was je grootste blooper? 
Na alle antwoorden en vele 
handtekeningen en groepsfoto’s 
is hij na een paar gezellige uur-
tjes weer vertrokken. (foto: Bian-
ca Schol)

Velsen - Op dinsdag 3 mei, in de 
meivakantie, organiseert de Har-
tekamp Groep een sportdag ge-
naamd ‘Samen Sterk’. Hier kun-
nen 75 kinderen met een licha-
melijke of verstandelijke beper-
king samen met 75 leerlingen 
uit groepen 7 en 8 van verschil-
lende basisscholen allerlei spor-
ten en spellen doen. De kinde-
ren leren bijvoorbeeld bepaal-
de judotechnieken of hoe rol-
stoelbadminton werkt. Deze dag 
zal plaatsvinden op het terrein 
van voetbalclub OG in Haarlem-
Noord. De organisatie heeft de 
hulp van 25 gemotiveerde leer-
lingen nodig om op deze dag te 
helpen met opbouwen, klaarzet-
ten, spellen begeleiden en oprui-
men. Je kunt kiezen of je de he-
le dag komt helpen (zo’n 10 uur) 
of alleen de ochtend of middag 
(5 uur). Voor alle leerlingen uit de 
bovenbouw die denken dat ze dit 
schooljaar niet aan de voorge-
schreven 30 uur komen, of voor 
diegenen die wel wat extra uur-
tjes willen maken: meld je aan! 
Het is een leuke en nuttige be-
steding van een klein deel van je 
meivakantie. Mail je naam, tele-
foonnummer, leeftijd en wanneer 
je wilt komen: hele dag, ochtend 
of middag naar mas@welzijnvel-
sen.nl.

Hulp gezocht 
voor sportdag

IJmuiden - Een meisje uit IJmui-
den is zondag rond 13.50 uur 
aangereden door een automobi-
liste op de Dokweg. Het meisje 
stond met haar fiets te wachten 
voor de oversteekplaats en kreeg 
voorrang om over te steken van 
een automobilist. De auto remde, 
maar kennelijk had de bestuur-
ster van de achteropkomen-
de auto dit niet direct in de ga-
ten, waardoor deze moest uitwij-
ken om een aanrijding te voor-
komen. Het gevolg was dat de-

ze bestuurster in botsing kwam 
met het overstekende meisje op 
de fiets. De bestuurster van de 
auto reed vervolgens met haar 
auto tegen een lantaarpaal. Het 
meisje kwam als gevolg van deze 
aanrijding op de motorkap van 
een auto, die op de andere rij-
baan reed, terecht. Het meisje is 
met hoofdletsel naar het zieken-
huis vervoerd. De afdeling Ver-
keersondersteuning van de po-
litie heeft een onderzoek inge-
steld. (foto: Lucas Hazes)

Meisje aangereden

Velserbroek - Een 65-jarige 
fietser uit Velserbroek is zon-
dagmiddag gewond geraakt 
na een aanrijding met een au-
to. De man reed over het fiets-
pad van de Rijksweg, komen-
de uit de richting van IJmuiden. 
Op het kruispunt met de Roo-
sensteinweg kwam hij in aan-
rijding met een 53-jarige au-
tomobilist uit Velserbroek. De 
automobilist wilde rechtsaf 
slaan richting de Rijksweg en 
zag hier vermoedelijk de fiet-
ser bij over het hoofd. De fiet-
ser kwam lelijk ten val en hij is 
door een ambulance naar een 
ziekenhuis vervoerd om zich 
aan zijn verwondingen te laten 
behandelen.

65-Jarige 
fietser gewond

Santpoort-Noord - – De po-
litie hield dinsdagochtend een 
verkeerscontrole in de Hoofd-
straat. Hierbij zijn 16 bestuur-
ders bekeurd voor het niet dra-
gen van een autogordel.  Twee 
automobilisten kregen een boe-
te voor bellen in de auto en één 
bestuurder kreeg een bekeu-
ring omdat hij het nodig vond 
de agenten te beledigen. De be-
trokkenen kregen  hun bekeu-
ring direct mee.

Verkeers-
controles in 
Santpoort

Groengas-netwerk
in Kennemerland
Regio - Het OrangeGas-vulpunt 
bij het tankstation Texaco/BO-
HA in Velsen-Noord is sinds 4 
april volledig operationeel. Met 
de realisatie van dit vulpunt en 
de reeds bestaande vulpunten in 
Heemskerk en Haarlem, ontstaat 
een dekkend netwerk in de re-
gio Midden- en Zuid-Kennemer-
land.
Het nieuwe vulpunt is mede mo-
gelijk gemaakt door de Milieu-
dienst IJmond. Vele groengas-
rijders hebben hun weg naar het 
nieuwe vulpunt al weten te vin-
den, onder andere Simon Loos, 
Logistiekcentrum Stad Alkmaar 
en de gemeente Beverwijk. Ook 
Tata Steel overweegt hun wa-

genpark te ‘vergroenen’ met 
voertuigen op groengas.
De IJmond is een schone, leven-
dige en gezonde regio en wil dat 
in de toekomst ook graag blij-
ven. De werkgroep ‘IJmond rijdt 
alternatief’ zet zich actief in voor 
schoner rijden. Ondernemers 
(dealers, exploitanten van alter-
natieve brandstoffen en onder-
nemers die nog vandaag wil-
len overstappen op alternatieve 
brandstoffen) en overheid (vier 
IJmondgemeenten en Milieu-
dienst IJmond) vormen samen 
de werkgroep. Doelstelling van 
de werkgroep is om het gebruik 
van alternatieve brandstoffen, 
zoals groengas te stimuleren.
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Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Strawber-
ries heeft zondag promotie naar 
de derde klasse afgedwongen. 
De ploeg uit Driehuis moest win-
nen van Zwaluwen en dat deed 
de koploper vol overtuiging: 1-6. 
Op het droge veld van de studen-
tenclub (de sproeiers waren ka-
pot) kwam Strawberries niet al te 
best uit de startblokken. Zwalu-
wen nam de overhand en kreeg 
enkele kansen. Goed keepers-
werk van Wouter Rempt en een 
scherpe verdediging voorkwa-
men een treffer van de Utrech-
ters. Strawberries kreeg naarma-
te de eerste helft vorderde meer 
grip op de wedstrijd. Dit resul-
teerde in het openingsdoelpunt 
van Daan van Poorten. Even later 
maakte strafcornerkanon Erik van 
de Berg zijn status waar en poei-
erde de bal in het net: 2-0. Straw-
berries wist echter niet het der-
de doelpunt te maken en kwam 
steeds meer onder druk te staan. 
Mede door het chaotische flui-
ten van de scheidsrechters kreeg 
Zwaluwen een aantal strafcor-
ners. Na twee goede reddingen 
van keeper Rempt stond de spits 
van de thuisploeg op de goede 
plaats en sloeg de bal met zijn 
backhand het doel in. Opmerke-
lijk was dat de eerste helft lan-
ger duurde dan de gebruikelijke 
35 minuten. In de veertigste mi-
nuut kregen ‘de Aardbeien’ nog 
een strafcorner cadeau, die Van 
de Berg wist te verzilveren met 
een schijnsleep. Hierdoor was de 
ruststand 1-3.
In de tweede helft overklaste 
Strawberries de nummer vier van 
de 4e klasse A volledig. Dit ge-
beurde wel na een fenomenale 
verdedigende actie van voorstop-
per Finn van Leeuwen. Hij haal-
de een hard schot van de lijn en 
hield de marge daarmee op twee. 
Dankzij uitstekend samenspel 
wist de koploper nog driemaal te 
scoren en de wedstrijd winnend 
af te sluiten. Opvallend was ook 
dat linksachter Bart van Hofwe-
gen vrij voor de keeper kwam te 
staan na een uitstekende aanval-
lende actie. Hij scoorde zijn eer-
ste doelpunt van het seizoen. 
Even later volgde het mooiste 
doelpunt van de wedstrijd. Gijs 
Henfling stond aan het einde van 
een prachtige aanval. Een straf-
corner van Zwaluwen werd on-
gedaan gemaakt door Daan En-
sing, waarna hij de bal over de 
breedte van het veld naar Floris 
Welman speelde. Laatstgenoem-
de zag Bas van Faassen helemaal 
vrij staan op linksvoor, waarna 
de aanvaller de bal naar Hen-
fling speelde. Binnen vijf secon-
den was de bal van de ene cir-
kel naar de andere kant van het 
veld gespeeld en lag de bal in het 
doel van Zwaluwen: 1-5. Tien mi-
nuten voor tijd tekende Sebasti-
aan Wermenbol voor het zesde 
doelpunt.

Gordijnatelier Venice 
feestelijk geopend
IJmuiden – Al bijna twee maan-
den is speciaalzaak gordijnate-
lier Venice in bedrijf aan de Ken-
nemerlaan. Afgelopen zaterdag 
was er de officiële opening. On-
der het genot van een hapje en 
een drankje (met dank aan keur-
slagerij Arno Groenendaal en Vis 
van Kaatje) was er een open huis 
voor familie, bekenden en zake-
lijke relaties. Zij konden een kijk-
je nemen in de mooie nieuwe 
zaak en er waren uitsluitend po-
sitieve en lovende reacties.
Monique Venice was eerst voor 
anderen actief en later werkte zij 
vanuit huis, ze nam dus een ja-
renlange ervaring mee. Ze is heel 
blij met haar eigen zaak en voelt 
zich al helemaal thuis aan de 
Kennemerlaan. De winkel is heel 
ruim, de collecties staan er over-
zichtelijk opgesteld. Een fantas-
tische design voorbeeldenkast 
laat de talloze mogelijkheden 
van raamdecoraties zien. Lever-
baar in alle mogelijke kleuren en 
designs. Ook is er een leuke col-
lectie van stoffen voor de kinder-
kamer aanwezig, met een zeer 
ruime keuze. Naast overgordij-

nen en vitrages zijn er ook onder 
meer rol- en vouwgordijen en di-
verse soorten jaloezieën.
Achter de winkel bevindt zich 
het ruime, professioneel inge-
richte atelier. Doordat alles in dit 
eigen atelier wordt gemaakt is 
een snelle levering en een goe-
de, persoonlijke service gega-
randeerd. Alles is mogelijk bij 
gordijnatelier Venice: van het in-
meten tot het ophangen. 
Monique wil het heuglijke feit 
van de officiële opening graag 
met de klanten delen: de komen-
de twee maanden geeft zij een 
korting van vijftien procent op 
de eindfactuur. Kom rustig eens 
vrijblijvend een kijkje nemen bij 
speciaalzaak gordijnatelier Ve-
nice: Monique adviseert graag 
over de mogelijkheden voor elk 
interieur.
Venice is gevestigd aan de Ken-
nemerlaan 77a, open van woens-
dag tot en met zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Het is mo-
gelijk om buiten deze tijden een 
afspraak te maken via telefoon-
nummer 06-34633154. Zie ook 
www.gordijnateliervenice.nl.

Hockeyers 
Strawberries 
promoveren

Heerlijk Indiaas eten 
bij restaurant Delhi
IJmuiden – Delhi is het enige 
restaurant in de wijde omgeving 
dat heerlijke, originele gerech-
ten uit India serveert. De hechte 
klantenkring komt dan ook van 
heinde en verre.
Zij weten: het eten is goed bij 
Delhi, de bediening gastvrij en 
vriendelijk en de menukaart 
biedt een zeer ruime keuze. 
Gastheer Singh staat graag voor 
zijn gasten klaar: ,,Ik hou altijd 
rekening met mijn gasten, vraag 
bijvoorbeeld of zij het eten pit-
tig of mild gekruid willen.’’ Drie 
jaar geleden nam de heer Singh 
restaurant Delhi over. ,,De naam 
heb ik zo gelaten, die stond im-
mers goed bekend. Bovendien 
ben ik in Delhi geboren, dat is 
een leuke bijkomstigheid’’, ver-
telt hij. ,,Wel heb ik de kleioven 
gestookt op houtskool geïntro-
duceerd. De gerechten behou-
den daardoor beter hun traditi-
onele smaak, het voegt echt iets 
toe.’’
Er is een ruime keuze uit Tan-
doori gerechten, die geserveerd 
worden met aardappel-erwtjes-
curry. Alle gerechten worden 
geserveerd met basmatirijst of 
naan, Indiaas brood.

Ook zijn er diverse heerlij-
ke chicken en lams curry’s. Bij-
voorbeeld lamb butter: gemari-
neerde en in de tandoori oven 
geroosterde stukjes lamsvlees 
in een tomatensaus met bo-
ter, room, amandelen en India-
se kruiden. Dit gerecht is mild 
en ideaal voor de beginnende 
curryeter.  De curry’s zijn er ook 
met vis en garnalen. De biriyani 
gerechten zijn speciale rijstge-
rechten, gecombineerd met kip, 
lamsvlees of garnalen. Er is ook 
een vegetarische variatie. De 
menukaart van Delhi biedt een 
ruime keuze uit vegetarische ge-
rechten en dan zijn er nog diver-
se voor- en bijgerechten. Het is 
voor smulpapen soms lastig kie-
zen, zoveel smakelijke gerech-
ten zijn er. Maar wie eenmaal bij 
Delhi heeft gegeten, komt er te-
rug. Het is ook mogelijk om ge-
rechten af te halen of te laten 
bezorgen. 
Tevens is er een catering en par-
tyservice. Delhi is geopend van 
dinsdag tot en met zondag, van 
17.00 tot 22.00 uur. Het restau-
rant is gevestigd aan de Lo-
rentzstraat 6, telefonisch bereik-
baar via 0255-511333.

Pinokkio van Eigenwijs: Vrolijk en ongekunsteld
IJmuiden – Vrijdag en zaterdag 
stonden de musicalkids van Ei-
genwijs op het podium van de 
Stadsschouwburg met de mu-
sical Pinokkio. Onder regie van 
Marja Lindhout, muzikale lei-
ding had Olaf Windey en Pat-
ty Boeske verzorgde de chore-
ografie.
Gepetto (Danny Lieuwen) 
is poppenmaker. Zijn vrouw 
stierf tijdens de bevalling, sa-
men met hun eerste kind. Als 
Gepetto een vallende ster ziet, 
dan wenst hij zich een kind. De 
blauwe fee (Renée Kok) be-
zoekt die nacht zijn atelier en 
wekt Pinokkio (mooie rol van 
Rachel Korver) tot leven. Hij kan 
lopen en praten, maar blijft een 
pop. Als hij het verschil weet 
tussen kwaad en goed, dan 
wordt hij een jongen van vlees 
en bloed. De pop Nina Balleri-
na (Shanna Krijnen) zal tot die 

tijd zijn geweten zijn. Gepetto is 
dolblij met zijn nieuwe zoon. Pi-
nokkio wil de wijde wereld in, 
het avontuur tegemoet, maar 
hij moet gewoon gaan slapen 
en de volgende morgen naar 
school. De kinderen lachen 
hem uit op het schoolplein, ze 
vinden hem maar raar. Op de 
vraag, hoeveel scholen hij al 
bezocht werd, is het antwoord: 
,,Tien.’’ Een leugen en zijn neus 
gaat groeien. Een open doekje 
van het publiek, onnavolgbaar 
hoe dit ging. 
Pinokkio besluit dat school 
niets voor hem is. Nina pro-
beert hem op andere gedach-
ten te brengen, zonder resul-
taat. Het sluwe duo Fox (Nik-
ki Akerboom, de Velsense Ca-
ro Emmerald) en Trot (Jurre van 
der Linden) wil Pinokkio aan 
het circus verkopen. De circus-
baas Raoul (Mathijs Kuiper) is 

wanhopig: de weeskinderen 
die hij in dienst heeft, trekken 
geen volle zalen. Nina protes-
teert weer, maar Pinokkio denkt 
dat hij rijk en beroemd wordt in 
het circus. Hij verknalt het ech-
ter en het circus gaat failliet. 
De kinderen moeten terug naar 
het weeshuis. De fee Grimaldi-
ni (leuk neergezet door Veroni-
que Lindhout) komt ze redden: 
ze mogen mee naar Luilekker-
land. Daar mogen ze snoepen 
zoveel als ze willen. Ze mogen 
ook sigaren roken. Hier zit een 
stofje in, waardoor de kinderen 
ezelsoren krijgen en hun eigen 
wil kwijtraken. Ze moeten wer-
ken in de sigarenfabriek, ook 
Pinokkkio. Nina volgt het alle-
maal ongerust. Alleen Pinok-
kio kan haar zien. ,,Met wie 
praat die pop toch?’’, vraagt de 
fee aan de kinderen. Het ant-
woord: ,,Met zijn geweten.’’ Dan 

weet Nina Pinokkio toch mee te 
krijgen. Ze springen in de zee 
en spoelen aan op een onbe-
woond eiland. Gepetto komt 
ze redden in een boot. Vader 
en zoon zijn dolblij elkaar weer 
te zien, Gepetto wil naar huis. 
Maar Pinokkio wil eerst de an-
dere kinderen redden, bij Gri-
maldini vandaan. Dat lukt en 
Pinokkio wordt eindelijk een 
jongen van vlees en bloed: hij 
heeft een geweten.
Het was een fantastische mu-
sical waarvan het publiek ge-
noot. Mooi gezongen, leuke 
choreografie, zoals altijd een 
prachtig decor en ook de aan-
kleding was dik in orde. Leuke 
vondst: het orkest zat boven op 
het dak van het huis van Gepet-
to. Pinokkio was vrolijk en on-
gekunsteld: een feel good mu-
sical. De bezoekers werden er 
helmaal blij van. (Carla Zwart)
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Samenwerkingsovereenkomst
Kunstencentrum Velsen
en Stadsschouwburg
Velsen - Het Kunstencentrum 
Velsen en de Stadsschouwburg 
Velsen hebben een overeen-
komst gesloten waarin is vast-
gelegd dat zij nauw gaan sa-
menwerken. De inhoudelijke sa-
menwerking op het gebied van 
de cultuureducatie en cultuur-
participatie ging al eerder van 
start maar is in de afgelopen tijd 
behoorlijk toegenomen. Voor-
al op het gebied van de educa-
tie en participatie voor jonge-
ren slaan de beide instellingen 
gezamenlijk de vleugels uit. Nu 
het vertrek (vanwege vervroeg-
de pensionering) van de huidige 
Kunstencentrumdirecteur Dirk 
Out nadert, hebben de Stads-
schouwburg en het Kunsten-
centrum besloten met ingang 
van 1 oktober onder een geza-
menlijke directie verder te gaan. 
Per die datum wordt schouw-
burgdirecteur Jacob Bron ook 
directeur van het Kunstencen-
trum Velsen. Dirk Out, die in 
1976 als docent in dienst kwam 
van het Kunstencentrum (toen 
nog Muziekschool Velsen gehe-
ten) blijft zich nog een jaar part-
time inzetten voor de belangen 
van het instituut. Werkzaamhe-
den die hij nadrukkelijk achter 
de schermen zal verrichten. 
Met het onder één noemer bren-
gen van de directie verwach-
ten schouwburg en kunstencen-
trum de praktische mogelijkhe-
den van de samenwerking in de 
komende jaren te kunnen ver-

groten. Onder een gezamenlijke 
directie kan meer rendement uit 
de samenwerking gehaald wor-
den en kan een steviger verbin-
ding gelegd worden tussen de 
activiteiten op het gebied van de 
cultuureducatie en cultuurparti-
cipatie. Om de nieuwe directeur 
alle ruimte te geven om het al-
gemene beleid van de beide in-
stellingen te combineren en de 
samenwerking te intensiveren, 
passen zowel schouwburg als 
kunstencentrum in de komende 
tijd hun interne organisatie aan 
de nieuwe omstandigheden aan. 
De Stadsschouwburg Velsen en 
het Kunstencentrum Velsen be-
nadrukken dat er op dit moment 
geen fusie van beide instellin-
gen wordt nagestreefd. 
De personele unie voor de di-
recteursfunctie biedt voorlo-
pig voldoende garanties voor 
de gewenste intensieve samen-
werking. Die samenwerking 
zal zowel de bezoekers van de 
schouwburg als de cursisten van 
het Kunstencentrum ten goede 
komen. Van de positieve effec-
ten van de kruisbestuiving tus-
sen de amateurkunst en de pro-
fessionele kunst zijn in het land 
talrijke voorbeelden aanwezig. 
Voor informatie: Kunstencen-
trum Velsen, telefoon 0255–
510684 of info@kunstencen-
trumvelsen.nl, Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255–546146 
of info@stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Dertigste Strawberries 
Easter Tournament
Driehuis - Op de velden van 
KHC Strawberries vindt zater-
dag en zondag de dertigste edi-
tie plaats van het Strawberries 
Easter Tournament. De Velsense 
hockeyclub verwacht 350 hoc-
keyers uit binnen- en buitenland. 
De meeste buitenlandse deelne-
mers komen uit het Verenigd Ko-
ninkrijk. Zij arriveren in de loop 
van vrijdag en slapen op de tij-
delijke camping naast de velden.
Het Strawberries Easter Tour-
nament, traditiegetrouw een re-
creatief in plaats van een pres-
tatief toernooi, wordt zaterdag 
om 10.00 uur geopend met het 
traditionele ochtendgymnastiek. 
De wedstrijden starten beide da-
gen om 10.30 uur. De vrouwenfi-
nale wordt zondag om 16.00 uur 
gespeeld en de mannen strij-
den om 16.45 uur voor de titel. 
De prijsuitreiking volgt direct na 
de mannenfinale. De deelne-

mers aan het Strawberries Easter 
Tournament worden verwelkomd 
met een spectaculair openings-
feest op vrijdagavond. Zaterdag-
avond volgt een feest dat in het 
teken staat van ‘Christmas in Ti-
rol’. Een ludiek thema, zeker ge-
zien de weersverwachting. Za-
terdag en zondag wordt zonnig 
weer voorspeld met temperatu-
ren rond de 20 graden. Vanwege 
de vele deelnemers is het com-
plex na 17.00 uur alleen toegan-
kelijk voor deelnemers met een 
polsbandje.
De organisatie van het 30ste 
Strawberries Easter Tournament 
stelt alles in het werk om over-
last voor omwonenden te voor-
komen. 
Als u toch hinder ondervindt, 
dan kunt u bellen met het club-
huis Strawberries: 0255-511920. 
Zie ook www.khc-strawberries.
nl.

Europese hockeytop
te gast in Bloemendaal
Regio - De zestien beste hoc-
keyploegen van Europa strijden 
dit weekeinde in Bloemendaal 
om een plaats in de halve fina-
le van de Euro Hockey League 
(EHL). De thuisploeg speelt za-
terdag 23 april om 14.30 uur te-
gen de Duitse titelverdediger 
UHC Hamburg. Een dag eerder, 
op vrijdag 22 april, staat het top-
duel tussen Mannheimer HC uit 

Duitsland en het Spaanse Atlètic 
Terrassa op het programma. HGC 
speelt vrijdag om 14.30 uur tegen 
Glenanne uit Ierland en Oran-
je Zwart neemt het zaterdag om 
12.00 uur op tegen Polo de Bar-
celona. De winnaars strijden zon-
dag en maandag om een plek bij 
de laatste vier. Het speelschema 
staat op www.ehlhockey.tv. (foto: 
José van den Ende)

IJmuiden - Afgelopen week op 
donderdag en vrijdag vonden 
weer de jaarlijkse paaslessen 
plaats tijdens het baby-peuter-
zwemmen in zwembad De Hee-
renduinen. De kinderen mochten 
onder andere eieren duiken, bel-
len blazen, van de glijbaan glij-
den en niet te vergeten schilde-
ren op de ramen. Ook werden er 
onderwater foto’s gemaakt. Zelfs 
voor de allerkleinsten van circa 5 
tot 6 maanden was dit geen en-
kel probleem. Ze gaan lachend 
met papa of mama onder water 
of de juf begeleidt ze onder wa-
ter door een hoepel. Het was een 
waar feest en met na afloop een 
traktatie voor de kinderen.

Baby/peuter-
zwemmen
in paassfeer

Snorfietser zwaar-
gewond na botsing
IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag rond 16.10 uur is 
een 18-jarige inwoner van IJmui-
den zwaargewond geraakt bij 
een aanrijding. De man reed op 
een snorfiets op de Kromhout-
straat, waar hij in botsing kwam 
met een bestelbus die werd be-
stuurd door een 25-jarige plaats-
genoot. 
De snorfietser kwam in de berm 
terecht en liep ernstig hoofd-
letsel op. Zijn snorfiets raakte 

zwaar beschadigd. Ook de be-
stelbus liep aanzienlijke scha-
de op. Het slachtoffer is over-
gebracht naar een ziekenhuis. 
De politie is enige tijd bezig ge-
weest met een onderzoek naar 
het ongeval.
Mensen die getuige zijn geweest 
van de aanrijding en die nog niet 
met de politie gesproken heb-
ben, worden verzocht contact op 
te nemen via 0900-8844. (foto: 
Michel van Bergen)

Hotel Modern
in Witte Theater 
IJmuiden - Donderdag 21 en 
vrijdag 22 april, om 20.30 uur, 
speelt Hotel Modern het thea-
terstuk ‘Vliegboot Moederschip’ 
in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257. Een apocalyptische 
revue met oude boeken, beel-
den van Na De Bom, spelen-
de beren, kabouters en dichters! 
Ze vertonen een zelfgemaak-
te rampenfilm, een diaserie over 
de schoonheid van vergissingen 
en zij laten fragmenten horen uit 
het logboek van de kapitein van 
een ruimteschip dat al 500 jaar 
de weg kwijt is. Al met al een ge-
noeglijke avond over de kwets-
baarheid van de mens en de ver-
woesting van de wereld. De toe-
gang bedraagt 11 euro en 9 eu-
ro.

Aanrijding
IJmuiden - Zaterdag rond 
17.45 uur ontstond op de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden een 
aanrijding tussen een 51-ja-
rige automobilist uit IJmui-
den en een 16-jarig meisje op 
de fiets. Bij het afslaan had de 
automobilist het meisje op de 
fiets over het hoofd gezien. Het 
meisje werd voor onderzoek 
naar het ziekenhuis vervoerd, 
maar bleek geen letsel aan de 
aanrijding te hebben overge-
houden.
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Lake Side Store opent 
met spectaculaire actie
IJmuiden - Lake Side heeft 
nu ruim 70 winkels in Neder-
land en gaat de komende ja-
ren flink uitbreiden. Woensdag 
20 april opent de nieuwe Lake 
Side Store IJmuiden, gevestigd 
op Velserhof 71, haar deuren. 
De opening wordt gevierd met 
een spectaculaire openingsac-
tie: 20 procent korting op de 
gehele collectie! 
Karin van Hees is de trotste ei-
genaresse van de nieuwe La-
ke Side Store in IJmuiden. Van 
woensdag 20 tot en met vrijdag 
29 april geef zij iedere nieu-
we Vip-klant 20 procent kor-
ting op de gehele collectie. La-
ke Side volgt de modetrends op 
de voet. 
De eigentijdse Jeans Store 
voert een collectie inspirerende 
jeansfashion. ‘Lake Side is de-
dicated to denim: wij vertalen 

de laatste trends naar street-
wear voor de stoere, modebe-
wuste man en vrouw.’
Lake Side heeft speciaal voor 
haar klanten een eigen VIP-
Card. De houder kan daarmee 
profiteren van veel voordeel. 
Zo wordt 5 procent van alle be-
stedingen gespaard en twee 
keer per jaar met een Lake Si-
de waardecheque uitgekeerd. 
Lake Side houdt haar VIP’s op 
de hoogte van het laatste Lake 
Side News. Voor VIP’s worden 
speciale VIP-dagen gehouden 
met exclusieve, hoge kortin-
gen. Lake Side verkoopt exclu-
sief de kwaliteitsmerken Sen-
sation & Winck voor dames en 
Refill & Construction voor he-
ren. Daarnaast voert Lake Side 
onder andere de bekende mer-
ken Il Dolce, LTB, Twinlife en 
No Excess.

Visie ‘Kennisrijk werken 
in Velsen’ aangenomen
Velsen - Tijdens de raadsverga-
dering op donderdagavond, 14 
april, heeft de gemeenteraad uit 
de vier overgebleven visies met 
grote meerderheid gekozen voor 
de visie’ Kennisrijk werken in Vel-
sen’.
Tijdens de vorige raadsvergade-
ring op 31 maart was al duidelijk 
geworden dat een meerderheid 
van de fracties, Velsen Lokaal en 
de LGV op dat moment uitgezon-
derd, zou instemmen met deze 
door het college van B&W voor-
gestelde visie.
En zo bleek afgelopen donder-
dag dat een grote meerderheid 
van de fracties zich definitief ak-
koord verklaarde met deze vi-
sie die, na de vorige raadsverga-
dering en op verzoek van diver-
se raadsleden, nog op een aantal 
punten was aangepast en aange-
vuld. Ook de LGV kon zich nu vin-
den in de aangepaste versie maar 
Velsen Lokaal hield vast aan het 
eerder ingenomen standpunt en 
stemde dus als enige tegen. Tine-
ke van Ombergen: ,,In deze visie 
worden een heleboel zaken op-
gevoerd die haaks staan op het 
huidige collegebeleid. Er staat 
bijvoorbeeld in deze visie dat er 
overal eethuisjes moeten ko-
men, maar de huidige Turkse Piz-

zabakker aan de Lange Nieuw-
straat wordt weggestuurd.’’ Daar 
zit ook een beetje het probleem 
tussen de werkelijkheid van nu en 
een visie die een toekomstbeeld 
schets richting 2025. Henk Wijk-
huisen van Democraten 66 Velsen 
verwoordde het richting Velsen 
Lokaal als volgt: ,,U moet het zien 
als een stip aan de horizon waar 
we in de nabije toekomst probe-
ren uit te komen.’’ Maar deze red-
dingsboei bracht geen redding en 
ook na een door Velsen Lokaal 
aangevraagde schorsing voor na-
der onderling overleg, bleef men 
uiteindelijk het eerder ingenomen 
standpunt trouw en stemden dus 
als enige tegen.
Aan het begin van het debat 
kreeg Astrid Nienhuis, fractie-
lid van de VVD, desgevraagd de 
gelegenheid van de voorzitter 
om een belangrijke mededeling 
te doen en zij vervolgde:  ,,Ik heb 
van burgemeester Weerwind toe-
stemming gekregen om mijn te-
lefoon aan te laten staan en ik 
hoorde zojuist, dat ik ben voorge-
dragen als nieuwe burgemeester 
voor Landsmeer.” Applaus, felici-
taties en een grote bos bloemen 
(was het toch al bekend?) kon 
Astrid aansluitend in ontvangst 
nemen. (Joop Waijenberg).

Winnaar bij 
VanDeldenMode
IJmuiden – Dit voorjaar was 
er een ludieke actie voor de 
klanten van VanDeldenMode, 
waarbij een prachtige scooter 
gewonnen kon worden.
De winnaar is nu bekend: de 
heer Nijssen uit Santpoort. Op 
de foto zit hij al comfortabel 
op zijn nieuwe scooter. Rechts 
op de foto staat mevrouw Kor-
thouder, eveneens uit Sant-
poort, zij won een waarde-
cheque van 50 euro.

Links is de heer Houben uit 
Velserbroek te zien, hij werd 
de gelukkige bezitter van een 
waardecheque van 100 eu-
ro. Het is altijd goed slagen bij 
VanDeldenMode aan het Plein 
1945. 
Vlak voor de paasdagen is er 
weer een leuke actie, zie de 
advertentie in deze krant. Pie-
ter Geraedts staat voor de 
klanten klaar en heet ze graag 
welkom bij VanDeldenMode.

High Tea op 
Eerste Paasdag
bij Loeca
IJmuiden - Op zondag 24 
april organiseert Loeca| 
eten & drinken een High Tea 
met alle traditinele ingredi-
enten, zoals de Engelsen 
hun afternoon tea hebben. 

Volgens een overlevering 
kreeg Anna, de zevende her-
togin van Bedford, Engeland, 
rond 1840 tegen 16.00 uur 
honger en kon, of wilde, zij niet 
wachten tot haar avondmaal-
tijd. Er werd een lichte maaltijd 
voor haar bereid met verschil-
lende theesoorten erbij, die de 
naamtea kreeg. De oorsprong 
van deze aangeklede thee, zo-
als we tegenwoordig veelvul-
dig zien in Nederland, ligt dus 
in Engeland en wordt traditio-
neel Afternoon Tea genoemd. 
In Nederland noemt men deze 
gezellige bijeenkomsten vaak 
een High Tea en is dus ook 
als zodanig herkenbaar. Bij 
de high tea van Loeca eten & 
drinken zullen op een etagère 
verschillende sandwiches met 
filet americain, gerookte zalm 
en kruidenkaas, hartige qui-
che, zoetige taartjes, koekjes, 
bonbons en uiteraard scones 
geserveerd worden. 
Van 15.00 tot 17.00 uur kan 
men gezellig met familie of 
vrienden en vriendinnen ge-
nieten van onbeperkt ver-
schillende soorten thee en alle 
heerlijkheden. Men kan hier-
van in een warme en huise-
lijke, sfeervolle en kleurrijke, 
maar bovenal gezellige sfeer 
genieten. De high tea zal in 
Loeca in twee varianten mo-
gelijk zijn. Vanaf 17,90 euro 
per persoon geniet u van de-
ze high tea. Voor 21,90 euro 
kunt u genieten van onze High 
Tea de Luxe, waarbij u voor af 
eerst een heerlijk glas Spaan-
se Proyecto Cu4ttro Cava nut-
tigt. 
Loeca eten & drinken is geves-
tigd aan Kennemerlaan 93b in 
IJmuiden. Eerste Paasdag kunt 
u ook gewoon lunchen of à 
la carte komen eten. Loeca is 
van woensdag tot en met zon-
dag geopend vanaf 11.00 uur 
voor een heerlijke verse koffie, 
lunch, borrel of diner. Zie ook 
www.loeca.nl.

Ruime keuze aan 
schoenen bij Just Shoes
Santpoort-Noord – Sinds be-
gin maart is de Hoofdstraat een 
nieuwe schoenenwinkel rijker: 
Just Shoes, enthousiaste eigena-
ren zijn broer en zus Raymond en 
Chantal. Dames, heren en kinde-
ren kunnen er terecht en er is 
een ruime keuze uit een breed 
assortiment: van een sportieve 
schoen van het merk Cruyff tot 
een nette, ambachtelijk handge-
maakt schoen van Van Lier. Ver-
der onder meer schoenen van 
het mooie merk Converse All Star 
in diverse kleuren. Raymond was 
eerder werkzaam in een schoe-
nenwinkel in IJmuiden, Chan-
tal verruilde het bankwezen voor 
Just Shoes. Ze kozen bewust 
voor Santpoort-Noord, omdat 
daar nog geen enkele schoenen-

winkel was. Het bleek een gat in 
de markt, er is al veel belangstel-
ling. Just Shoes is een mooie, 
ruime en overzichtelijke winkel. 
Voeg daarbij de klantvriende-
lijkheid en de goede service die 
Raymond en Chantal bieden: de-
ze schoenenwinkel gaat een uit-
stekende toekomst tegemoet. 
Het bevalt broer en zus prima in 
het Santpoortse, ze voelen zich er 
al helemaal thuis. Komende da-
gen is er een leuke aanbieding: 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 
krijgen klanten tien procent kor-
ting op hun aankoop, geldig voor 
de gehele collectie. Loop rus-
tig eens vrijblijvend naar binnen 
bij Just Shoes. Gevestigd aan de 
Hoofdstraat 195, telefonisch be-
reikbaar via 023-5384487.
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Steek van Wal: droom 
van een breiwerkplaats
IJmuiden - Met de nieuwe brei-
werkplaats en internetwinkel 
Steek van Wal hebben de drie 
vriendinnen Hannie de Man, Li-
lian van Gulick en Rita Diepen-
daal niet alleen zichzelf maar 
ook duizenden hobbyisten in de 
regio blij gemaakt.  
De drie vriendinnen zijn vak-
vrouwen op handwerkgebied 
en hadden ooit als gezamenlij-
ke droom een wolwinkel te be-
ginnen. Steek van Wal is dan 
ook een droom van een werk-
plaats geworden: ruim, licht en 
goed voorzien. Door in zee te 
gaan met de garens van Drops-
Design hebben zij meteen een 
enorme markt aangeboord. Op 
www.garnstudio.com staan dui-
zenden brei- en haakpatronen. 
Steek van Wal levert niet alleen 
garens van Drops Design uit 
Scandinavië, maar ook de mooie 
Phildar garens uit Frankrijk en 
Rico katoenen garens uit Duits-
land. Bij Steek van Wal kun je via 
internet bestellen, de materialen 
zijn dan binnen enkele dagen bij 
de klant. Veel klanten hebben 
echter een voorkeur om langs 
te komen in de breiwerkplaats, 
zodat zij de kleuren en materia-
len beter kunnen beoordelen. En 
daar is bij Steek van Wal alle ge-
legenheid voor.
Aan de grote vierkante tafel 
schuif je gemakkelijk aan om 
patroonbladen door te kijken, 
garens uit te kiezen of een pa-
troonprobleem op te lossen. En 
dan komt de hulp van de da-
mes goed van pas. Zij nemen al-
le tijd voor hun klanten en het 
kopje thee of koffie met wat lek-
kers erbij is nu al een goede ge-

woonte. Langs de wanden staan 
grote kasten vol inspirerende en 
kleurrijke garens in diverse soor-
ten van goede kwaliteit en heel 
betaalbaar. Ook zijn er diverse 
voorbeelden te zien van wat je 
kunt maken met al dat moois. 
Breien en haken is weer hele-
maal in, dat zie je aan de toena-
me van handwerktijdschriften, 
beurzen en nieuwe materialen. 
Zo hebben de printgarens (veel 
kleur in één bolletje) het sokken 
breien leuk gemaakt en zijn er 
netgarens waarmee je heel een-
voudig ingewikkelde sjaals kunt 
breien. Jonge mensen hebben 
het wildbreien ontdekt en kleden 
stad en land aan met ‘wilde brei-
sels’. Zie hiervoor het boek van 
Francien Oomen.
Steek van Wal is gelegen in het 
havengebied van IJmuiden op 
de eerste verdieping van een be-
drijfspand. Er is geen lift, maar 
op verzoek komt Steek van Wal 
graag bij wooncentra, op jaar-
markten en bij speciale evene-
menten. En natuurlijk is alles te 
bestellen via de website. 
U vindt Steek van Wal zondag, 
eerste paasdag, ook op de Lam-
metjesdag bij de Koningshoe-
ve in Spaarndam, van 11.00 tot 
16.00 uur, met veel katoenen ga-
rens en een leuke workshop voor 
kinderen. Op 7 mei zijn ze met 
babywolletjes op de babykraam-
markt in de centrale bibliotheek 
in IJmuiden. 
En natuurlijk vindt u ze op www.
steekvanwal.nl. Elke vrijdagmid-
dag en zaterdagmiddag is Steek 
van Wal aan de Industriestraat 
60e geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. 

Nieuw Verkeersdorp 
opent in Linnaeushof
Regio - Het Verkeersdorp in Lin-
naeushof opent woensdag 27 
april op feestelijke wijze. De offi-
ciële opening wordt verricht door 
de heer Bos, plaatsvervangend 
teamchef Politie Kennemerkust. 
Het bekende kinderkoor Net-
4Kids zingt liedjes over het ver-
keer.
Met de feestelijke opening van 
het vernieuwde Verkeersdorp 
gaat ook het seizoen 2011 voor 
Linnaeushof officieel van start. 
De uitstekende kwaliteitsstan-
daard is verder verhoogd. Be-
staande attracties zijn nog toe-
gankelijker en spelvriendelij-
ker. Aan de allerkleinsten is ex-
tra aandacht gegeven. Dreumes-
land en de Kleuterspeeltuin heb-
ben nieuwe, kleine speeltoestel-
len zoals een miniglijbaan, een 
minikruiproute, een zandspeelta-
fel, een kleurrijk luchtkussen en 
een speelkoets voor prinsen en 
prinsessen.
Het geheel vernieuwde Verkeers-
dorp is niet alleen een geweldig 
leuke, maar ook een educatie-
ve attractie. Peuters en kleuters 
leren er op een speelse manier 
omgaan met bijvoorbeeld zebra-
paden, voorrangswegen en een-
richtingsverkeer. Midden in het 
kleurrijke Verkeersdorp staat 
een nieuw politiebureau met een 
aangiftebalie, een alarmcentrale 
en een heuse boevencel.
In 2011 is Linnaeushof sponsor 
van het Unicefproject Kids4Kids. 
Op 2 mei 2011 vertrekken vier 
studenten met een Amerikaan-
se schoolbus vanuit Linnaeushof 
langs de oude Zijderoute naar 
China. Tijdens de maandenlan-
ge reis doen ze verslag van de 
leefomstandigheden en het on-
derwijs van de kinderen in diver-
se landen. In Europa’s grootste 
speeltuin is er maandelijks een 
speciaal Unicefweekend. Dan 

wordt de busreis gevolgd en krij-
gen bezoekers de kans op een 
speelse manier kennis te maken 
met het goede werk van Unicef. 
Doel van Linnaeushof is om zo 
veel mogelijk geld voor Unicef in 
te zamelen.
Linnaeushof heeft ruim 350 
speeltoestellen en attracties. 
Voor kleine en grote, voor vali-
de en minder valide kinderen. 
Er zijn kabelbanen, een tram-
poline- en luchtkussencentrum, 
waterfietsen, motorskelters, fun-
ny-wheels, hobbelfietsen, mini-
golfbanen en een superglijbaan. 
Spectaculair zijn het elf meter 
hoge Piratennest, de negen me-
ter hoge Toffe Toren, het Pio-
niersdorp en waterspeeltuin De 
Oase. De grootste speeltuin van 
Europa is behalve een ideaal fa-
miliepark ook een geschikte lo-
catie voor verjaardagspartijtjes, 
groeps- en schoolreizen en be-
drijfsuitjes. Linnaeushof besteedt 
veel zorg aan de veiligheid. Ge-
traind personeel let op de kinde-
ren. Linnaeushof, Rijksstraatweg 
4, Bennebroek. Zie ook www. 
linnaeushof.nl.

G-Star Event bij Patrick 
van Keulen Casual/jeans
IJmuiden - Deze week staat de 
Arc-pant van G-star in de spot-
lights bij Patrick van Keulen aan 
de Lange Nieuwstraat 787.
Elke klant die in deze week een 
Arc-pant (jeans) past, krijgt een 
leuk cadeautje. Tevens staat er 
op Goede Vrijdag en paaszater-
dag een gigantische Raw De-
fender voor de deur bij Patrick 

van Keulen. Zaterdag lopen er 
drie G-Star-meiden rond met fly-
ers. Als klap op de vuurpijl is er 
nog een fotowedstrijd. Degene 
die de leukste foto maakt bij de 
Raw Defender en inlevert bij Pa-
trick van Keulen, maakt kans dat 
zijn/haar foto in de etalage komt 
te hangen en krijgt dan een ex-
tra cadeau!

Splendid met DJ Jean
IJmuiden - Op 23 april organi-
seert JL Productions in samen-
werking met het Witte Theater 
het dance event Splendid. De-
ze avond staat volledig in het te-
ken van de muziekstijlen house, 
electro en club. Deze stijlen mu-
ziek worden gebracht door DJ 
Jean (foto), Jefferson le Freak 
& Mitch,  Why2k, Mike Tierra 
en MC Ambush (die optredens 
heeft met onder andere David 
Guetta).   Ook is er deze avond 
een geweldige lichtshow en 
wordt er vanaf het podium flink 
uitgepakt.
Er komen twee meisjes uit de 
clip van DJ Jean foto’s maken 
van de dansers en ook met het 
publiek op de foto gaan. Een 
filmploeg zal dit spektakel vast-
leggen en mogelijk komt dit dan 
in de promofilm van de volgen-
de editie. Zie ook www.jl-pro-
ductions.nl. Slendid is zaterdag 
23 april van 22.00 tot 04.00 uur 
in het Witte Theater in IJmuiden. 

Kaarten kosten in de voorver-
koop 13 euro en zijn verkrijgbaar 
bij het Witte Theater, telefoon 
0255-521972, via JL Productions 
of bij Free Record Shop. Kaarten 
kosten aan de deur 16 euro.

Loopbaan-
coach, 
dat werkt
In een organisatie krijg je in je 
eentje vrijwel niets voor elkaar. 
Altijd is er wel een collega die 
je nodig hebt voor een bijdrage. 
Het maakt niets uit of je manager 
bent of medewerker: je bent af-
hankelijk van samenwerking met 
anderen. En dat is ook de bedoe-
ling! Want we zijn gaan samen-
werken in organisaties om elkaar 
aan te vullen met ideeën, ken-
nis en ervaring. Door onze spe-
cialiteiten te combineren kun-
nen we meer bereiken dan ie-
der van ons alleen kan. Een eis 
in veel functies is dan ook: “Moet 
kunnen samenwerken in een di-
vers team”. Of: “Moet beschik-
ken over goede communicatieve 
vaardigheden”. Maar in de mees-
te organisaties bestaat onvre-
de over de kwaliteit van de sa-
menwerking. Medewerkers spre-
ken over ‘muren tussen afdelin-
gen” of over leidinggevenden die 
“het werkoverleg hebben afge-
schaft”. En managers klagen over 
medewerkers “die hun mond niet 
opendoen”. Iedereen kent de ge-
volgen hiervan: irritaties, een ge-
spannen werksfeer, projecten die 
het budget en de planning niet 
halen, en klanten die niet hele-
maal tevreden zijn. Als de scha-
de de pan uit rijst wordt er soms 
gereorganiseerd. Een medewer-
ker of manager wordt verplaatst. 
Soms helpt dit even, maar later 
blijkt dat de cultuur van de orga-
nisatie niet veranderd is, en dat 
de kwaliteit van de samenwer-
king onbevredigend blijft. Wat te 
doen? Om dat te ontdekken is 
het nodig om met collega’s te kij-
ken naar de methode van over-
leggen en samenwerken die ge-
hanteerd wordt. Niet theoretisch, 
maar aan de hand van hele prak-
tische vraagstukken. Vaak zijn 
mensen zich helemaal niet be-
wust van die methode, terwijl ze 
wel veel invloed heeft op de re-
sultaten. Wanneer het gezamen-
lijk inzicht groeit wordt ook dui-
delijk wat nodig is voor verbete-
ring. Bent u leidinggevende en 
wilt u deze aanpak ervaren? Kom 
dan naar onze gratis demo-bij-
eenkomst op 26 mei. Meer info 
en aanmelding via de website. 

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingij-
mond.nl
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Nationale en religieuze feestdagen

Stadhuis aantal dagen 
dicht in april, mei en juni
In april, mei en juni zijn er meer-
dere feestdagen, zowel religieu-
ze als nationale. Het stadhuis is 
in deze maanden een aantal da-
gen gesloten. 

In april is het stadhuis dicht op vrij-
dag 22 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 25 april (Tweede Paas-
dag).

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

In juni is het stadhuis dicht op don-
derdag 2 juni (Hemelvaartsdag), 
vrijdag 3 juni (verplichte vrije dag) 
en maandag 13 juni (Tweede Pink-
sterdag)

Nieuwe huisstijl Velsen
Deze infopagina is opgemaakt 
in de nieuwe huisstijl. Deze is in 
de week van 18 april geïntrodu-
ceerd. Kenmerken zijn herken-
baarheid en efficiëntie. De hui-
dige huisstijl van de gemeente 
sloot niet meer aan bij de eisen 
van de (digitale) tijd.

De hele gemeentelijke organisatie 
werkt aan een betere en klantge-
richte dienstverlening voor haar in-
woners. Een goed moment om ook 
te kijken naar de vormgeving van de 
‘uitingen’. 

De gemeente wil eenduidig en her-
kenbaar zijn. Daar moet de nieuwe 
huisstijl aan bijdragen. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een andere stijl 
van werken en denken in de organi-
satie. Er is dus ook sprake van een 
kwaliteitsslag als het gaat om de in-

houd van brieven en brochures. Het 
gemeentebestuur heeft haar kijk op 
de toekomst verwoord in de Visie op 
Velsen 2025 en wil deze ambities 
met de nieuwe huisstijl bekrach-
tigen. Daarbij is de historie, overi-
gens op verzoek van de ambtenaren 
zelf, niet vergeten. Bureau Koewei-
den Postma, de ontwerpers van het 
nieuwe logo, heeft de historie wel 
moderne draai gegeven.

Tot slot levert de standaardisering 
van de nieuwe huisstijl een efficiën-
tieslag op. Veel materiaal kan voort-
aan in eigen beheer worden gepro-
duceerd. De huidige huisstijl wordt 
stap voor stap vervangen. Zo wor-
den de materialen als briefpapier, 
brochures en dergelijke gewoon ‘op-
gebruikt’. De verwachting is dat aan 
het eind van dit jaar de nieuwe huis-
stijl helemaal is doorgevoerd.

Gemeenteraad stelt 
Visie op Velsen 2025 vast
‘Kennisrijk Werken in Velsen’ 
– dat is de visie die de gemeen-
teraad met grote meerderheid 
koos tijdens de raadsvergade-
ring van 14 april 2011. Zij kregen 
vier mogelijke visies voorgelegd. 
Hiermee stelt de gemeenteraad 
de Visie op Velsen 2025 vast. 

De Visie op Velsen 2025 is leidend 
voor het gemeentelijk beleid voor de 
komende jaren. De vier visies die de 
raad waren voorgelegd zijn: In Vel-
sen wil je wonen, Dynamisch wer-
ken in Velsen, Kennisrijk werken in 
Velsen en Actief en avontuurlijk in 
Velsen. 

De nadruk in de visie ‘Kennisrijk 
werken in Velsen’ ligt op werken en 
ondernemen binnen de kennisrij-
ke industrie, zowel de doorontwik-
kelde huidige industrieën als nieu-
we initiatieven en kenniscentra op 
deze terreinen. Innovatie en ken-
nisverspreiding spelen een grote rol. 
Belangrijk is de ontwikkeling van 
IJmuiden tot een stad met een me-
tropool karakter, aantrekkelijk als 
dynamische haven en avontuurlijke 
kustplaats. 
Verder zijn behoud van het huidi-
ge karakter van de andere kernen, 
behoud van de groene gebieden en 
aandacht voor sociale cohesie be-
langrijke punten.
De bevolking is gegroeid en is an-
ders van samenstelling. Werken, 
ondernemen, mobiliteit, ruimtege-

bruik en onderwijs zijn belangrij-
ke thema’s. Hieruit volgen thema’s 
als wonen en samenleven (met na-
me IJmuiden), toerisme en recrea-
tie, sport, kunst en cultuur. Verster-
king van de bestuurskracht door sa-
menwerking en mogelijk fusie is een 
streven. De rol van de gemeente is 
die van faciliteerder: de gemeente 
brengt partijen bijeen, legt relaties 
en verbindingen, initieert overleg-
gen en zet zich in voor nauwe regio-
nale samenwerking.

Op 8 september 2010 werd het tra-
ject Visie op Velsen 2025 gestart. 
Burgers, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties zijn gedurende 
de analyse- en de ontwerpfase inter-
actief bij het traject betrokken ge-
weest. De tussentijdse uitkomsten 
zijn telkens naar hen teruggekop-
peld. Ook is gebruik gemaakt van het 
burgerpanel. Tijdens dit hele tra-
ject werden er twee kunstprojecten 
uitgevoerd, één met leerlingen van 
de basisscholen in de gemeente en 
één met ouderen in combinatie met 
leerlingen van het voortgezet onder-
wijs.

De opbrengsten van deze projec-
ten – een filmpresentatie met teke-
ningen van basisschoolleerlingen 
en een fotoboek met interviews tus-
sen ouderen en leerlingen voortge-
zet onderwijs – geven inzicht wat 
de volwassenen van 2025 nu, 14 jaar 
voor die tijd, belangrijk vinden.

Verkeersexamens gestart
Donderdag 14 april zijn de lande-
lijke verkeersexamens weer van 
start gegaan. De komende twee 
weken zullen scholieren uit al-
le groepen 7 van de Velsense ba-
sisscholen zich ook storten op de 
verkeersexamens. 

De afgelopen dagen is er al flink ge-
oefend op de routes. Maandag 18 en 
woensdag 20 april zijn de fietsexa-
mens in IJmuiden, Driehuis, Vel-
sen-Zuid en Velsen-Noord. Donder-
dag 21 en woensdag 27 april is het 
de beurt aan Velserbroek en Sant-
poort.

De examens worden georganiseerd 
door vrijwilligers samen met de ge-
meente Velsen. De route die wordt 
gereden is ongeveer 6,5 km lang en 
bevat elementen die kinderen in de 
dagelijkse praktijk op de fiets tegen-
komen. De kinderen worden op di-
verse punten langs de route beoor-
deeld door ouders van de deelne-
mende scholen. Met de resultaten 
kunnen de leerkrachten en de ou-
ders extra aandacht besteden aan de 
zwakke punten in het rijgedrag. 

Kinderen hebben veel baat bij ver-
keerservaring; het komt hun ver-
keersveiligheid zeer ten goede. Het 

is vooral een taak van de ouders de 
kinderen daarin te steunen. Heel 
veel (samen) oefenen op de fiets is 
de beste methode. Daardoor kun-
nen kinderen uiteindelijk verant-
woord zelfstandig op pad. De dage-
lijkse gang naar school kan daarom 
het best zo jong en zo veel mogelijk 
op de fiets plaatsvinden – niet op de 
achterbank van de auto.

De opzet van het verkeersexamen  is 
in overeenstemming met de hand-
leiding van Veilig Verkeer Neder-
land. (foto: Reinder Weidijk)
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De eerste stadslezing samengevat

Onbeholpen samenleving
Burgers zijn tevreden over hun 
leven, maar ontevreden over de 
samenleving. Zij willen best ac-
tief zijn, maar weten vaak niet 
hoe. Er zijn oplossingen mogelijk 
– burgers actief uitnodigen om 
mee te doen, bijvoorbeeld. Hier-
onder een weergave van de pro-
blemen, de oorzaken en de moge-
lijke oplossingen. 

Veel mensen hebben het gevoel dat 
de samenleving niet van hen is; zij 
zijn tevreden over hun eigen leven, 
maar niet over de samenleving. Die 
vinden ze hufterig of onherbergzaam. 
Tegelijkertijd zijn er miljoenen bur-
gers dagelijks actief en betrokken bij 
de verbetering van hun leefomgeving. 
Ongeveer een derde van de Nederlan-
ders is actief als vrijwilliger en een 
kwart is actief als mantelzorger.

De overheid probeert al jaren ac-
tief burgerschap te stimuleren om de 
kloof tussen burger en bestuur klei-
ner te maken. In de praktijk blijkt dit 
niet zo te werken. Veel mensen heb-
ben niet alleen het gevoel dat de sa-
menleving niet van hen is, maar ook 
dat zij geen enkele invloed hebben 
op de koers ervan. Dat verandert niet 
door vrijwilligerswerk. 

Uit onderzoek van o.a. mevrouw Ton-
kens blijkt dat burgers in drie groe-
pen zijn in te delen: in zorgzamen, 
argwanenden en praters. Zorgzamen 
zijn praktisch en willen graag han-
delen; argwanenden zijn niet soci-
aal of politiek actief en willen graag 
met rust gelaten worden, en praters 
menen dat praten over verschillen 
of hufterig gedrag tot een oplossing 
kan leiden. Helaas vinden de argwa-
nenden en zorgzamen dat vaak niet. 
Zij zijn niet zo goed gebekt en winnen 
vaak niet op argumenten. Met ande-
re woorden: burgers zijn niet lui of 
kwaadwillend, maar wel onhandig, 
verlegen, afwachtend en soms lomp. 
Al met al: onbeholpen. Zorgzamen en 
argwanenden willen best iets doen 
maar weten vaak niet hoe. Praters 
willen vooral overleggen en zijn snel 
teleurgesteld of boos als anderen hun 
passie daarvoor niet delen. 

Het politiek wantrouwen en de kloof 
tussen sociaal en politiek activisme 
worden volgens mevrouw Tonkens 
door drie factoren veroorzaakt. In de 
eerste plaats is het publieke vertrou-
wen dat mensen iets ‘voor anderen’ 
doen sterk gedaald in de afgelopen 

decennia. In de tweede plaats missen 
veel mensen de verbinding tussen 
grote maatschappelijke processen als 
globalisering en hun eigen dagelijks 
leven – het verband tussen  ‘daar’ en 
‘hier’. En in de derde plaats is de bu-
reaucratie een grote ergernis, waar-
door mensen zich van de politiek af-
keren. 

Oplossingen zijn er wel. Mevrouw 
Tonkens zag er meerdere, waaron-
der de versterking van het burger-
schap, vermindering van bureaucra-
tie en het makkelijker maken van in-
vloed en zeggenschap. Versterking 
van burgerschap, oftewel deelne-
men aan de maatschappij, is een am-
bacht dat je kunt leren; het moet be-
ter geleerd en (uit)geoefend worden, 
op school en daarbuiten. Verminde-
ring van de bureaucratische over-
last kan worden bereikt door meer 
regels te stellen en minder verant-
woording te eisen. De overheid moet 
wel zelf de verantwoordelijkheid ne-
men voor de controle. Makkelijker 
maken van invloed en zeggen-
schap. Mensen worden vooral actief 
als ze daarvoor gevraagd worden. En 
meedoen aan een burgerforum wordt 
interessanter als dat ook tot actie kan 
overgaan.

Mevrouw Tonkens sloot haar toe-
spraak af door het vertrouwen uit te 
spreken in de vormgeving van am-
bachtelijk burgerschap in Velsen, 
met zijn rijke traditie van de handen 
uit de mouwen steken en de zeer di-
verse bewoners.

Samenvatting van de eerste Vel-
sense lezing door Prof. Dr. E. Ton-
kens. Gehouden op donderdag 7 
april 2011 in het stadhuis van Vel-
sen.

Weekmarkt Velsen-Noord 
Na een jaar heeft de weekmarkt 
haar bestaansrecht bewezen. De 
inwoners van Velsen-Noord ma-
ken op dinsdag graag een rondje 
over de markt, maar ook werkne-
mers uit de directe omgeving zijn 
er tijdens hun lunchwandeling te 
vinden.

Dat de weekmarkt er gekomen is, is 
te danken aan een initiatief van een 
ondernemer uit Velsen-Noord: Fred 
van Zijl. Samen met de voorzitter van 
de winkeliersvereniging, Leo Aar-
denburg, heeft hij er de schouders 
onder gezet om van de weekmarkt 

een succes te maken. De marktkoop-
lieden lieten het eenjarig bestaan 
niet ongemerkt voorbij gaan. Zij or-
ganiseerden een leuke actie: tegen 
inlevering van een bon uit de krant 
kon een tas gevuld met producten 
van de markt worden gewonnen.

De markt in Velsen-Noord is elke 
dinsdag van 10.00 – 16.00 uur op de 
Wijkerstraatweg. Bezoekers kunnen 
er terecht voor verse groenten, fruit, 
brood, kaas, noten, verse kip en zoet-
waren, of een bezoekje aan de fiets-
reparatiebus.. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Brochure geeft uitleg

Paarden in de buurt 
In Velsen wonen veel paarden-
liefhebbers. Je komt dan ook op 
vele plaatsen paarden tegen. Om 
de veiligheid voor alle verkeers-
deelnemers zo veel mogelijk te 
waarborgen, heeft de gemeen-
te vele ruiterpaden aangelegd en 
regels opgesteld.

Paarden die buiten rijden moeten 
op de ruiterpaden lopen of – als er 
geen ruiterpad is – op de openba-
re weg. Ze mogen niet op de stoep of 
op het fietspad lopen, of in het open-
bare groen. Helaas houden niet al-
le ruiters zich aan deze regels. Velen 
maken ten onrechte gebruik van het 
openbaar groen, waardoor veel scha-
de wordt aangericht.
Om de overlast te beperken is het 
van groot belang dat ruiters gebruik 
(blijven) maken van de ruiterpaden. 

Deze worden door de gemeente on-
derhouden. Als ruiters zich niet aan 
de regels houden, zijn zij in overtre-
ding en kan de politie optreden. Wie 
met paarden in parken wil rijden, 
heeft een ruiterbewijs nodig.

De gemeente doet een dringend be-
roep op alle ruiters in Velsen om met 
hun paarden gebruik te maken van 
de ruiterpaden en geen andere rou-
tes te volgen. Het is de verantwoor-
delijkheid van de gemeente om erop 
toe te zien dat Velsen voor iedereen 
een fijne gemeente is om te verblij-
ven en niet alleen voor paardenlief-
hebbers. De regels staan genoemd in 
de brochure: ‘Paarden in Velsen, vei-
lig op pad!’ De brochure is te krijgen 
bij alle maneges en paardenhoude-
rijen in Velsen en op het stadhuis in 
IJmuiden.



Infopagina Gemeente Velsen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl21 april 2011

Nieuwe dienstregeling: Minder bussen op zondag 
Met ingang van zondag 1 mei 
worden in de gebieden Haar-
lem-IJmond de dienstregelingen 
voor de bussen aangepast. Er rij-
den voortaan op zondag minder 
bussen; er maken te weinig rei-
zigers gebruik van. Enkele lijnen 
komen geheel te vervallen. 

De lijnen die in onze regio niet meer 
rijden op zondag zijn:

• lijn 77 (Beverwijk NS – Velsen 
Noord)

• lijn 81 op het gedeelte tussen Haar-
lem NS en Santpoort Zuid. 

Een overzicht van alle wijzigingen 
per lijn is te vinden op de website 
van Connexxion: www.connexxion.
nl (onder het kopje Nieuws) of via 
de Klantenservice van Connexxion, 
telefoon 0900-266 63 99 (lokaal ta-
rief ), op werkdagen bereikbaar van 
08.00 tot 19.00 uur.

Deze aanpassingen zijn het gevolg 
van bezuinigingen op openbaar ver-
voer. De provincie Noord-Holland 
heeft gekozen voor de aanpassing 
van de busdienstregeling op zondag, 
omdat er op deze dag gemiddeld het 
minste aantal reizigers van de bus 
gebruik maken. 

Veiligheid en gezelligheid 

Vrijmarkten 
Koninginnedag 2011
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spulle-
tjes aan. De gemeente stelt daar 
een aantal voorwaarden aan 
om ervoor te zorgen dat er geen 
brandgevaarlijke en onveilige 
situaties ontstaan en dat ook 
de hulpdiensten goed hun werk 
kunnen doen.

Ook aan de belangen van onderne-
mers die hun winkels willen openen 
wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens 
Koninginnedag is bedoeld voor kin-
deren en volwassenen en niet be-
stemd voor commerciële doelein-
den. Daarom heeft de gemeente een 
aantal voorwaarden opgesteld, zo-
dat de vrijmarkt voor iedereen een 
leuke belevenis wordt.

De voorwaarden zijn na te lezen op 
www.velsen.nl en op de mededelin-
genpagina elders in deze krant.

Team is bevoegd om te bekeuren

Toezicht en Handhaving
Wie fietst op de stoep? Wie laat 
zijn hond los lopen of ruimt de 
uitwerpselen van het dier niet 
op? Toezichthouders en handha-
vers van de gemeente Velsen let-
ten er, samen met de politie, op 
dat de burgers zich aan de plaat-
selijke regels houden. Zij hebben 
een aantal bevoegdheden; die 
staan hieronder. 

Leden van het team Toezicht en 
Handhaving van de gemeente Vel-
sen – de vroegere stadswachten – 
mogen burgers van Velsen niet al-
leen aanspreken op hun gedrag, 
maar ook aanhouden en een be-
keuring geven. Zij hebben meer be-
voegdheden dan de vroegere stads-
wachten; daar vergissen inwoners 
van Velsen zich nog wel eens in. Zij 
spreken burgers aan op de regels die 
staan in de Algemeen Plaatselijke 
Verordeningen – zeg maar: de loka-
le wet.

Aanspreken betekent: wijzen op de 
regels, bijvoorbeeld dat alle honden in 
de gemeente aan de lijn moeten lopen. 
Een bekeuring aanzeggen en uitde-
len mogen zij ook. Als een lid van het 
team u aanspreekt met die medede-
ling, kunt u ervan uitgaan dat zij daar-
toe bevoegd zijn. Tot slot mogen zij 
ook burgers staande houden, oftewel 
vragen naar hun identiteitsgegevens. 
Iedere burger boven de 14 jaar moet 
zich desgevraagd kunnen legitimeren. 
Wie geen identificatie kan laten zien, 
kan daar op zich al een bekeuring voor 
krijgen en worden aangehouden. Dat 
betekent dat die persoon wordt over-
gebracht naar het politiebureau.

De leden van het team Toezicht en 
Handhaving werken vaak in tweetal-
len en zijn herkenbaar aan hun uni-
form. Ze werken soms ook in burger; 
in dat geval zullen zij zich altijd legi-
timeren als zij iemand aanspreken. Ze 
werken nauw samen met de politie.
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Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak 

maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.

  

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

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

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de 
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verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid








































 



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

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945
-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 

hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A)
- Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 
de volgende voorwaarden:
1.   U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 

rekening met omwonenden en winkeliers. 
2.   Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 

winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare oranje poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers 
en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
5.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 

altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

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

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

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, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

13.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

14. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
15.  Iedere deelnemer dient na afloop de overgeble-

ven spullen mee te nemen 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 zullen controles gehou-
den worden met betrekking tot de opgelegde voor-
waarden. 

VRIJMARKT KONINGINNEDAG 2011

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, 21 april 2011

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

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid








































 



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

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945
-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 

hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A)
- Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 
de volgende voorwaarden:
1.   U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 

rekening met omwonenden en winkeliers. 
2.   Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 

winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare oranje poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers 
en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
5.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 

altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

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

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

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, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

13.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

14. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
15.  Iedere deelnemer dient na afloop de overgeble-

ven spullen mee te nemen 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 zullen controles gehou-
den worden met betrekking tot de opgelegde voor-
waarden. 

VRIJMARKT KONINGINNEDAG 2011
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VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE

Dinsdag 26 april 2011 vanaf 20.00 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 2 op het 
Stadhuis. Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 26 april, 16.00 uur aanmel-
den bij de Griffie, telefoon (0255) 567 502 of via email: 
griffier@velsen.nl .

Agenda
1. Opening en mededelingen
2.  Bespreking jaarrekening 2010 en het rapport van 

bevindingen
3. Ingekomen stukken
4. Rondvraag

MEDEDELING

In de raadsvergadering van 14 april 2011 is de volgen-
de belastingverordening 2011 vastgesteld:

Eerste wijziging legesverordening 2011

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het 
register “gepubliceerde belastingverordeningen 2011”. 
De verordening treedt in werking op 1 mei 2011.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen 
kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van boven-
genoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt 
u ook raadplegen op de website van de gemeente 
Velsen (www.velsen.nl).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 567 322. 

VERKEERSMAATREGEL

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

Dotterbloem 51, te Velserbroek

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie Publieke 
Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
 
HUISVESTINGSVERORDENING 2011

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 van de Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
14 april 2011 heeft besloten:
- de Huisvestingsverordening 2011 vast te stellen;
- de Huisvestingsverordening 2011 in werking te laten 

treden in de week volgend bekendmaking;
- per gelijke datum de Huisvestingsverordening 2008 

in te trekken;
- per gelijke datum de Toewijzingsverordening 

Woonwagenstandplaatsen Velsen 2007 in te trekken.
 
Inwerkingtreding
De Huisvestingsverordening 2011 treedt in werking op 
1 mei 2011.

 Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Economische 
zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid. Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 
 
Toelichting
In de Huisvestingswet is geregeld dat de gemeente-
raad het betrekken van woonruimte aan een vergun-
ning kan binden. In Velsen is dat geregeld in de 
Huisvestingsverordening. 
 
Een huisvestingsvergunning is voorgeschreven voor 
huurwoningen met een huurprijs lager dan € 652,52 en 
voor koopwoningen met een koopprijs lager dan 
€ 170.225. Kandidaten moeten wonen in de regio 
IJmond of maatschappelijk of economisch aan de 
regio gebonden zijn. 
 
De Europese regelgeving en de normalisatie van het 
woonwagenbeleid waren de aanleiding om de verorde-
ning op twee punten te wijzigen.
 
De Europese regelgeving
De Europese Commissie heeft de regels voor het 
verkrijgen van een sociale huurwoning tot een netto 
huurprijs van € 652,52 aangepast. Vanaf 1 januari 2011 
zijn de corporaties verplicht deze woningen voor 90% 
toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen 
tot € 33.614. 10% van de woningen kan worden toege-
wezen aan meerverdienende huishoudens. Hiervoor 
wordt prioriteit gelegd bij personen die urgent zijn, die 
hun woning moeten verlaten wegens herstructurering 
of een indicatie hebben voor een zorg- op aangepast 
appartement. De bestaande verordening maakt het 
niet mogelijk het inkomen van de woningzoekende te 
toetsen. Dit wordt nu vastgelegd in artikel 7.
 
Normalisatie van het woonwagenbeleid
Het toewijzen van standplaatsen voor woonwagens is 
op dit moment geregeld in de Toewijzingsverordening 
Woonwagenstandplaatsen 2007. Deze verordening 
gaat uit van het afstammingsbeginsel. Personen die 
wonen in een woonwagencentrum en leden van hun 
familie komen als eersten voor een standplaats in 
aanmerking. Dit principe is strijdig met de 
Huisvestingswet en is in strijd met het beleid om 
woonwagenbewoners gelijk te stellen aan andere 
inwoners van de gemeente. De specifieke verordening 
wordt ingetrokken. In de artikelen 10 en 11 van de 
Huisvestingsverordening wordt bepaald, dat voor een 
huurstandplaats evenals voor een huurwoning, een 
huisvestingsvergunning nodig is. Iedere inwoner 
van Velsen kan zich inschrijven als woningzoekende, 
maar ook als standplaatszoekende. Toewijzing van 
huurwoningen en standplaatsen vindt plaats op 
volgorde van inschrijving.
 
BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester van de gemeente Velsen, ieder voor 
zover het hun/ zijn bevoegdheid betreft, maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat zij/ hij, gelet op het bepaalde in afdeling 5.2 van 
de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 6:2, 
tweede lid van de gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009;

hebben/ heeft besloten de opsporingsambtenaren in 
dienst van Natuurmonumenten Noord-Holland 
Midden categoriaal onder voorwaarden aan te wijzen 
als toezichthouders en te belasten met het toezicht op 
de naleving van de gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009.

Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang 
van de dag na publicatie van dit besluit.

Ter inzage
Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende twaalf weken ter 
inzage bij de afdeling Algemene Zaken.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode
van 11 april tot en met 15 april 2011 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvragen voor een om-
gevingsvergunning betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand, telefoon (0255) 567 424.

w11.000274   Westerhoevelaan 35 Santpoort-Noord 
het vergroten van een dakterras 
(11/04/2011)

w11.000273   Vareniusstraat 7 IJmuiden 
het realiseren van een dakopbouw 
(11/04/2011)

w11.000272   Kerkenmaaijerskamp 2 Velserbroek
het vervangen van een erfafscheiding 
(11/04/2011)

w11.000271   de Savornin Lohmanlaan 17 Velsen Zuid  
het vernieuwen en vergroten van een 
erker (11/04/2011)

w11.000270   Kaarweg ong. en Loggerstraat ong 
IJmuiden 
het plaatsen van hekwerken tbv 
afsluiten kadeterrein (11/04/2011)

w11.000269   Hugaardskamp 6 Velserbroek 
het vergroten van een woning met een 
uitbouw (11/04/2011)

w11.000280   Van Dalenlaan 17 Santpoort-Zuid 
het vergroten van de 1ste verdieping 
van een woning (12/04/2011)

w11.000279   Grote Hout of Koningsweg 32 Velsen-
Noord 
het kappen van een boom 
(12/04/2011)

w11.000278   Kruidbergerweg 59 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(12/04/2011)

w11.000277   Wolff en Dekenlaan 1 A Driehuis 
het slopen van een dienstwoning 
(12/04/2011)

w11.000276   Stelling 40 Velsen-Zuid 
vervangen oude woonark voor een 
nieuwe (12/04/2011)

w11.000275    Kennemerstrand ong. IJmuiden 
het gebruiken van het strand voor 
evenement Turn up the beach 
(12/04/2011)

w11.000288   Aletta Jacobsstraat 22 Velserbroek 
het vestigen van een logeerhuis 
(13/04/2011)

w11.000287   Wijkeroogstraat ong., Velsen-Noord 
het kappen van 3 bomen (13/04/2011)

w11.000286   Van den Vondellaan 7 Driehuis 
het kappen van 7 bomen (13/04/2011)

w11.000285   Torenstraat 11 Velsen-Zuid 
het oprichten van een berging met 
veranda (13/04/2011)

w11.000284   P.C. Hooftlaan 17 Driehuis 
het vergroten van de bestaande 
dakopbouw (13/04/2011)

w11.000283   Rijksweg 134, Velsen-Zuid 
melding brandveilig gebruik 
(13/04/2011)
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verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid








































 



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

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945
-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 

hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A)
- Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 
de volgende voorwaarden:
1.   U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 

rekening met omwonenden en winkeliers. 
2.   Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 

winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare oranje poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers 
en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
5.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 

altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

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

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

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, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

13.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

14. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
15.  Iedere deelnemer dient na afloop de overgeble-

ven spullen mee te nemen 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 zullen controles gehou-
den worden met betrekking tot de opgelegde voor-
waarden. 

VRIJMARKT KONINGINNEDAG 2011
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w11.000282   Zadelmakerstraat 44 Velserbroek 
het legaliseren van reclame 
(13/04/2011)

w11.000281   Lindenstraat 33 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(13/04/2011)

w11.000290   Duin en Kruidbergerweg 2 
herstel van metsel- en voegwerk 
zijmuren columbarium en lood aan-
brengen aansluiting dak (14/04/2011)

w11.000289   Narcissenstraat 18 Santpoort-Noord 
het veranderen van opslagruimte tot 
behandelkamers (14/04/2011)

w11.000292   Waalstraat 101 IJmuiden 
het slopen van een pergola 
(15/04/2011)

w11.000291   Van Lenneplaan 66 Driehuis 
het kappen van 1 boom (15/04/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

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

w11.000195   Schoener 15 Velserbroek
het verhogen van een bestaande 
rookgasafvoer (08/03/2011)

w11.000196   Schoener 17 Velserbroek
het verhogen van een bestaande 
rookgasafvoer (08/03/2011)

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGS-
PROCEDURE – TER INZAGE 
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING 
EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN 
BEDENKINGEN 

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken inge-
volge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij 
het voornemen hebben een omgevingsvergunning te 
verlenen voor: 

i10.006576   Hofgeesterweg nabij nr. 28 te 
Velserbroek, 
het bouwen van een burgerwoning

i10.006994   Hofgeesterweg nabij nr. 28 te 
Velserbroek,
het bouwen van een bijgebouw

Beide aanvragen om omgevingsvergunning hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: het bouwen 
van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of 
een voorbereidingsbesluit. Ten einde medewerking te 
kunnen verlenen is men voornemens toepassing te 
geven aan een buitenplanse afwijking als bedoeld in 
artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo. 

De aanvragen, de ontwerpverklaringen van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad van Velsen, de 
ontwerpomgevingsvergunningen, de ruimtelijke 
onderbouwing en de overige bijbehorende stukken 

liggen gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 
26 april tot 7 juni 2011. 

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schrif-
telijke of mondelinge zienswijze indienen of kenbaar 
maken bij Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
afdeling Vergunningen en Uitvoering, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw 
naam en adres, de datum, de ontwerpvergunning 
waarop de zienswijze betrekking heeft en de redenen 
van uw zienswijze. Voor het kenbaar maken van een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen 
met het afdeling Vergunning en Uitvoering, telefoon 
(0255) 567 200.

BESLUITEN

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

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen
w11.000069   Kriemhildestraat 3 Driehuis 

het vergroten van de 2e verdieping 
van een woning (15/04/2011)

w11.000084   Loggerstraat 27 IJmuiden 
het vergroten van een bedrijfsgebouw 
(12/04/2011)

w11.000131   Kruidbergerweg 12 Santpoort-Noord 
het vergroten van de 2e verdieping 
van een woning (11/04/2011)

w11.000151   Surinamestraat 1 9000 Santpoort-
Noord 
het kappen van een esdoorn 
(11/04/2011)

w11.000157   Rembrandtlaan 36, IJmuiden 
het gewijzigd uitvoeren van een 
verleende bouwvergunning B2-5-2005 
(12/04/2011)

w11.000159   Bosbeeklaan 11, Santpoort-Noord 
het plaatsen van een dakkapel 
(12/04/2011)

w11.000163   Middenduinerweg 42, Santpoort-
Noord 
het kappen van 2 bomen (15/04/2011)

w11.000165   Amsterdamseweg 25, Velsen-Zuid 
Constructieve ondersteuning 
verdiepingsvloer (12/04/2011)

w11.000166   De Zeiler 90 Velserbroek, Velserbroek 
het vergroten van de 2e verdieping 
van een woning (12/04/2011)

w11.000169   Van Dalenlaan ong. Santpoort-Zuid 
het kappen van een wilg (12/04/2011)

w11.000178   Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
het kappen van 2 bomen (12/04/2011)

w11.000194   Charlotte de Bourbonlaan 27 
Santpoort-Zuid 
het kappen van 4 bomen (12/04/2011)

w11.000201   Trawlerkade 33 en 35 IJmuiden
het veranderen van 2 bedrijfsunits 
(18/04/2011)

w11.000213   Duin en Kruidbergerweg 89 
het gebruiken van een weiland als 
parkeerterrein op 13 juni 2011 
(14/04/2011)

w11.000214   Heidestraat ong. IJmuiden 
het kappen van 4 coniferen 
(12/04/2011)

w11.000216   Dokter de Grootlaan 3 Santpoort-
Noord 
het plaatsen van een groendrager 
(12/04/2011)

w11.000254   Dr. Kuyperlaan 28 Velsen-Zuid 
het plaatsen van 2 dakkapellen op 
voor- en achtergevel (14/04/2011)

w11.000260   Zandhoornbloem 7 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde (14/04/2011

Verleende evenementenvergunning
De Burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel 
2:17 Algemene Plaatselijke Verordening voor het 
organiseren van een evenement de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld): 

i11.002187   voor café Kennemerlaan 93 IJmuiden
koninginnedagviering op 30 april 
2011, (12/04/2011).

i11.001689   centrale veld Burgemeester 
Rijkenspark Santpoort Zuid 
muziekfestival Koninginnepop op 
30 april 2011 (12/04/2011).

Drank en horeca
De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Drank- 
en Horecawet ontheffing verleend voor de onderstaan-
de dag en locatie:

i11.002002    Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid 
koninginnedagviering op 30 april 2011 
(13/04/2011).

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
op grond van art 2.12 Algemene plaatselijke 
Verordening een vergunning verleend voor het maken 
van film en/of foto opnamen:

i11.003319    omgeving Oud - Velsen 
film foto-opnamen op 27 april 2011 
(15/04/2011)
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verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

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

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

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

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

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

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 
wethouder Robert te Beest

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

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid








































 



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

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945
-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 

hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A)
- Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 
de volgende voorwaarden:
1.   U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 

rekening met omwonenden en winkeliers. 
2.   Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 

winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare oranje poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers 
en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
5.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 

altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij 
te blijven voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 

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

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

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, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

13.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

14. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
15.  Iedere deelnemer dient na afloop de overgeble-

ven spullen mee te nemen 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 zullen controles gehou-
den worden met betrekking tot de opgelegde voor-
waarden. 
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