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Afzien in het zonnetje
IJmuiden - Zaterdagmorgen
was het een drukte van belang
bij de Loswal in IJmuiden. Onder grote belangstelling werden
ruim 60 sloepen te water gelaten om deel te gaan nemen aan
de IJmuider Noordzeekanaal
Sloepenrace, oftewel de 10 Mijl
van IJmuiden.
Om half een klonk voor de eerste
drie deelnemers het startsein,
nadat wethouder Annette Baer-

veldt alle deelnemers veel succes en behouden vaart had toegewenst. Voor de grotere boten
vormde de harde tegenwind op
de heenvaart een geduchte tegenstander, maar afgezien daarvan was het een prachtige, zonnige race.
Bij de Loswal was voor de toeschouwers van alles georganiseerd, waaronder optredens van
DJ Kees en de band Rebellies.

Onder het genot van een biertje
kon de uitslag van deze geslaagde sloepenrace aan de deelnemers bekend worden gemaakt.
Bij de dames eindigde de sloep
Hjoed ’n makkie 1-8D op de eerste plaats. Bij de heren ging de
zege naar de sloep Mercator. Op
www.10mijlvanijmuiden.nl wordt
uitgelegd hoe de einduitslag is
berekend. (Joop Waijenberg, foto: Ko van Leeuwen)

Op 10 mei
alle moeders
in het zonnetje
zetten!

www.groenrijksantpoort.nl
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Controle aarding?
Heeft ook een brief van het
PWN ontvangen? Wilt u uw
aarding laten controleren?

Bel dan Spiering
Installatie techniek!
De heer M. Janssen
023 513 33 33
Of mail info@spiering.nl

e65.Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

Verwarde man van dak gehaald

Bouwvakkers gewond
IJmuiden - Op het bedrijventerrein IJmuider Delta zijn woensdag
omstreeks 10.35 uur bij een bedrijfsongeval twee bouwvakkers gewond geraakt. De mannen waren aan het werk op het dak van een
nieuwbouwpand toen zij door een miscommunicatie met de kraandrijver enkele meters naar beneden vielen. Diverse hulpdiensten zijn
ter plaatse geweest om eerste hulp te verlenen. De slachtoffers, 35
en 25 jaar oud, zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - De politie heeft vorige week donderdag omstreeks
19.00 uur een man van het dak
van een woning aan de Reinier
Claeszenstraat gehaald. De man,
een 26-jarige IJmuidenaar, was
rond 15.30 uur in verwarde toestand het dak opgeklommen en
weigerde ervan af te komen. Pogingen van een politieonderhandelaar liepen op niets uit. Speciaal getrainde politiemensen
hebben de man uren later onder grote belangstelling van het
dak gehaald. Hij is daarna opgevangen door hulpverleners. (foto: Reinder Weidijk)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Drukke Open Dag Westerveld

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Driehuis - Afgelopen zondag
hield Begraafplaats & Crematorium Westerveld haar jaarlijkse Open Dag. Net als vorig jaar was hier was belangstelling voor. Er waren rondleidingen en alle ruimten waren toegankelijk voor het publiek.

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

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp.
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143

‘Dood hoort bij ’t leven’

Een echtpaar uit Driehuis, dat
een wandeling kwam maken,
ontdekte dit tot hun verrassing.
Even later lopen ze door het columbarium. In deze overdekte
ruimte worden de asresten van
overledenen bewaard. Dat gebeurt in vakjes boven elkaar, de
vertaling van het Latijnse columbarium is daarom duiventil. In de
aula staat een groep rondom een
kist te luisteren naar uitleg van
de begeleider. ,,Mag de familie
ook zelf de kist laten zakken?’’,
wil een vrouw weten. ,,Nee, maar
het kan wel andersom’’, vertelt
de medewerker. ,,Dan gaat de
familie samen met de overledene mee door de achteringang en
laten zij de kist stijgen, naar de

aula.’’ Bij een pas gedolven graf
laat een medewerker van de Afdeling Groen zien hoe dit in zijn
werk gaat. Het graven gebeurd
met een machine, die speciaal
voor het glooiende terrein van
Westerveld gemaakt is.
Villa Westerveld is het eindpunt
van de rondleiding. Een medewerkster vraagt bezoekers om
hun mening over de open dag
in een daarvoor bestemd schrift
te schrijven. ,,Ik vond het heel
interessant’’, schrijft Jenz Overeem (9) uit Santpoort. ,,Ik wist
niet dat de ovens zo heet worden: wel 800 graden, dat is vier
keer zo heet als de oven bij ons
thuis.’’ Zijn moeder vertelt: ,,Twee
jaar geleden stierf zijn opa, dat
maakte veel indruk en hij was
daar heel verdrietig over. Dit is
de gelegenheid om te laten zien
hoe het verder in zijn werk gaat.’’
Ze vervolgt: ,,De dood hoort bij
het leven. Toen mijn oma stierf,
werd ik er als kind bij weggehouden. Oma was er gewoon
opeens niet meer.’’ (Carla Zwart,
foto: Reinder Weidijk)

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Flatbrand snel geblust
IJmuiden - De hulpdiensten werden maandagavond even na 19.00
uur gealarmeerd vanwege een brand in de Kruisbergflat. Op de negende etage was brand uitgebroken in een keuken van een woning.
Direct werden er diverse eenheden uit Haarlem en Velsen naar de
flat gestuurd. Bij aankomst bleek het vuur reeds te zijn gedoofd en
hoefde de brandweer de keuken alleen nog maar te controleren. Na
de brand zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om de bewoners te controleren op eventuele rookvergiftiging. Veel buurtbewoners kwamen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Bij
de brand is niemand gewond geraakt. (foto: Michel van Bergen)

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel.
0255-515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 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
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Weer eerste prijs
voor Technisch College

Grote
belangstelling
voor inspraak
Gijzenvelt
IJmuiden - Zo’n 75 omwonenden waren op 15 april aanwezig
bij een informatie- en inspraakavond over de herinrichting van
het Gijzenveltplantsoen. Tal van
omwonenden maakten gebruik
van de gelegenheid om hun mening te geven over de plannen.
De geplande inprikker vanaf de
Heerenduinweg naar de rotonde/
Lange Nieuwstraat wordt een 50
km/uur-weg waar zo’n 6000 auto’s per etmaal zullen passeren.
Deze weg grenst precies aan
het trottoir van het Gijzenveltplantsoen. De bewoners vinden
dit onacceptabel. Ook het recht
doortrekken van deze weg naar
de Herenduinweg, waarbij onder
andere een prachtig stukje duin
met eikenhakhout het veld moet
ruimen, valt bij de omwonenden
in verkeerde aarde. Verder is er
ook veel commentaar op de afsluiting van de verbinding van de
Dolfijnstraat en de Waalstraat en
het doortrekken van de verbinding Maasstraat en Grote Beerstraat. Kortom, de omwonenden
zijn van mening dat in de voorgenomen plannen totaal geen
rekening is gehouden met hun
belangen van leefbaarheid en
verkeersveiligheid. Daar zijn ze
behoorlijk boos over! Bovendien
is het in tegenspraak met het Lokale Verkeers- en Vervoersplan,
waarin wel degelijk een belangrijke plaats is ingeruimd voor het
thema ‘Leefbaarheid’.
De omwonenden, verenigd in
het bewonerscomité
Gijzenveltplantsoen, eisen van de gemeente dat er rekening wordt
gehouden met hun belangen. Zij
bieden aan om met de gemeente samen een alternatief plan te
ontwikkelen, dat recht doet aan
deze belangen.
Uiterlijk 29 april as. zal het bewonerscomité een officiële schriftelijke inspraakreactie indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Omwonenden die graag hun ideeën in deze inspraakreactie willen inbrengen worden van harte uitgenodigd om zich in verbinding te
stellen met het bewonerscomité via 0255-510085 of snelboot@
planet.nl.

Winkeldief
aangehouden
Regio - Bij een winkel op de Paul
Krugerkade in Haarlem heeft de
politie zaterdag om 20.00 uur
een 39-jarige man uit IJmuiden
aangehouden vanwege winkeldiefstal. De man had zonder te
betalen voor een bedrag van 60
euro spullen meegenomen, had
vervolgens een valse naam opgegeven en kon zich niet legitimeren. Hij is overgebracht naar
het bureau. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Dennis Beekema
volgt Zwan Hutten op
IJmuiden – Vorige week donderdag vond tijdens de gemeenteraadsvergadering de
installatie plaats van Dennis Beekema, die Zwan Hutten opvolgt als raadslid voor
de VVD.
Nadat de commissie de geloofsbrieven in orde had bevonden,
legde hij de belofte af. Beekema
woont in Velserbroek, is getrouwd met Susan en vader van
Henry (8). Hij is werkzaam als
verzekerings- en arbo-arts voor
zijn eigen bedrijf: re-integratiebedrijf Reactiva B.V. Sinds zeven jaar is Dennis Beekema lid
van de VVD, sinds drie jaar is hij
al actief als steunfractielid. Hij
hoopt een eigen liberaal geluid
te ontwikkelen en te laten horen
binnen de gemeenteraad. ,,Het
is best lastig om een icoon zoals
Zwan Hutten op te volgen’’, aldus
Beekema. ,,We zullen hard moeten werken nu hij als steunpilaar
binnen de fractie is weggeval-

len.’’ Zijn persoonlijke doel is om
klaar te staan voor de inwoners
en het bedrijfsleven van Velsen, met als oogpunt de vrijheid
en hiermee de kansen op ontplooiing van een ieder te vergroten. Vanuit zijn werkzaamheden
heeft Beekema vele voorbeelden
waarbij deze insteek op individueel niveau goed werkt. ,,Een zieke werknemer heeft vaak meer
aan begeleiding waarbij richting
wordt gegeven om zelf de eigen
verantwoordelijkheid op te pakken’’, aldus het nieuwe raadslid.
,,Daar hebben ze meer aan dan
ziek houden en eventueel het
verstrekken van een uitkering.
Mensen zullen zich dan aanpassen en weer zelfstandig en onafhankelijk, ook financieel, verder
kunnen.’’
Binnen de VVD wordt gekeken
naar een herverdeling van portefeuilles en wordt er gewerkt aan
een liberaal verkiezingsprogramma, waarin de achterban zich
kan vinden. (Carla Zwart)

Groen licht voor zorgboulevard Binnenhaven
IJmuiden – Op het voormalige Zeewegziekenhuisterrein
moet De Binnenhaven verschijnen, een multifunctionele accommodatie (MFA). De
bouw van de huizen vordert al
aardig, maar om het echt een
MFA te laten worden, moet
ook een begin gemaakt worden met de bouw van de zogenaamde zorgboulevard.
Hier zullen diverse instellingen
voor zorg en maatschappelijk
werk hun plek krijgen, evenals
de kinderopvang en buurtcentrum de Spil. In het raadsplein
van 2 april zou hierover een beslissing genomen worden, maar
de raadsleden stelden het twee
weken uit. Zij maakten zich zorgen over de betaalbaarheid en
wilden eerst weten of de deelnemende partijen kunnen voldoen
aan de financiële bijdrage en of
de provinciale subsidies op de

juiste manier ingezet zijn. Zij zijn
hier nader over geïnformeerd. Er
is een garantie voor de komende tien jaar. Als Zorgbalans, de
grootste afnemer, het niet redt in
die periode, dan stelt een derde
partij zich garant. Dat neemt dan
de rechten en de plichten over.
Diverse raadsleden verklaarden
dat zij er geruster op zouden zijn
als ze wisten wie die derde partij
was, maar dat werd niet prijsgegeven. Door de coalitiepartijen
werd tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een amendement ingediend. Zij stelden
voor om het nu al te voorziene
tekort vanaf 2022 te dekken vanuit de budgetten van de Maatschappelijke Zorg. Velsen Lokaal
en de SP waren tegen, de overige partijen gingen akkoord zodat het werd aangenomen. Hiermee is er nu groen licht om over
te gaan tot het bouwen van de
zorgboulevard. (Carla Zwart)

Velsen - Net als vorig jaar
heeft het Technisch College Velsen een aantal prijzen gewonnen van het project ‘Verlicht Milieu’ van de stichting Animo (zie
www.stichtinganimo.nl/verlichtmilieu/2009/deelname2009.htm.
Deze wedstrijd is voor scholieren van de lagere klassen van
vmbo-scholen. Hun opdracht
was: ‘maak de mooiste, duurzame lamp uit afval en restmaterialen’. Net als vorig jaar sponserde HVC dit project.
,,HVC sponsort dit initiatief omdat wij duurzaamheid belangrijk
vinden en dit ook willen stimuleren. En dat laatste wil de stichting Animo met dit project ook.”
In totaal hebben ongeveer 425
leerlingen van zeven scholen
aan deze wedstrijd meegedaan.
De lampen zijn gemaakt tijdens
het vak techniek. Na een eer-

ste selectie op de scholen streden in de finale circa 95 lampen
om de hoofdprijzen. Er waren zes
prijzen te verdelen en de TCV uit
won de eerste, tweede en vijfde
prijs.
De eerste prijs ging naar een
ontwerp dat automatisch de verlichting van een bushokje laat
aan en uitgaan als er mensen
(poppetjes) in en uit het bushokje stappen. Gemaakt door Robin,
Simon en Jordi uit klas 1C. De
tweede prijs ging naar een ontwerp dat straatverlichting aan
laat gaan als er een auto aan
komt. Gemaakt door Rens en Jeroen uit klas 2C.
De vijfde prijs was gewonnen
door een ontwerp met gevlochten metaal waar verschillende
LED-jes ingezet waren. Gemaakt
door Oscar, Mitchel en Mark uit
klas 2A.

Veste: Para of Normaal
Velserbroek – Toneelgroep De
Veste was zaterdag en zondag
in het Polderhuis te zien met het
toneelstuk ‘Para of Normaal’, geschreven door Peter van den Bijllaardt, onder regie van Hanneke
Schipper.
Dit stuk gaat over een groep
vriendinnen die samen in een
huis wonen en krap bij kas zitten. Sofie, een voormalige huisgenote, heeft een plan. Haar
minnaar is overleden en ze weet
dat zijn weduwe via een medium met haar overleden echtgenoot in contact wil komen. Ze
heeft hier een flinke som geld
voor over. Eén van de vriendinnen moet zich geloofwaardig als
medium voordoen en het leed is
geleden. Via heel veel ontwikkelingen lukt het uiteindelijk om de
weduwe geld afhandig te maken.
Het zaaltje in het Polderhuis werd
in voorgaande jaren omgetoverd
tot een klein theatertje met een
heus stoelenplan. De mensen op
de achterste rij zaten hierdoor
hoger en hadden een goed zicht
op de speelvloer. Dit keer stonden alle stoelen op de vlakke
vloer, waardoor de bezoekers op
de middelste en achterste rijen

weinig zagen van het spel.
De spelersgroep bracht de strekking en het plot van het toneelstuk goed over het voetlicht.
Jammer alleen dat De Veste, dat
al ruim tien jaar bezig is en ongetwijfeld vreselijk haar best
doet, zo weinig vooruitgang laat
zien. Het spel was af en toe redelijk, maar vaak ook matig tot zeer
matig. Teksten werden overdreven uitgesproken en hierdoor
was het niet meer geloofwaardig, soms zelfs lachwekkend. Er
werd regelmatig hard en schel
gesproken, hierdoor werd het
onverstaanbaar en deed het zeer
aan de oren. Eén speelster had
zich een accent aangemeten dat
het midden hield tussen Amsterdams en Utrechts, dit leek op
een slechte imitatie van Tineke
Schouten.
Chef Witte had een waardiger afscheid verdiend. Deze bezige bij
heeft De Veste tien jaar met raad
en daad ondersteund, maar wil
het nu rustiger aan gaan doen.
Hij gaf na de voorstelling symbolisch het stokje door aan voorzitter Ivonne Verduin en werd benoemd tot erelid. Daarna was er
voor iedereen champagne. (Carla Zwart)
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Inspirerend programma
Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden - Deze week presenteert
Stadsschouwburg
Velsen haar nieuwe theaterprogramma voor het seizoen
2009/2010. De programmagids wordt deze week verspreid. Het is een inspirerend
programma met voor elk wat
wils. Van peuterfestival tot
puur literatuur. En van volkszanger Frans Bauer tot opera.
Vanaf vrijdag tien uur kunnen
de kaarten worden besteld,
zowel bij de kassa als online.
Vanwege de verwachte drukte werkt men bij aanvang van
de kaartverkoop via internet met
een wachtlijst. Men ontvangt
een code per SMS en kan daarna zonder verder wachten inloggen om alle
voorstellingen
die men wil bezoeken direct te
boeken. Net als
vorig jaar kan
men zijn eigen
stoelen uitkiezen. Het maakt
niet uit of men
online of per
bestelformulier boekt. De
helft van het
aantal
stoelen is bestemd
voor online bestellers. Dus in
een slaapzak voor de deur liggen voor de beste plaatsen hoeft
echt niet.
Jacob Bron en Suzanne Verhoeven van Stadsschouwburg Velsen zijn apetrots op het nieuwe
en veelzijdige programma voor
het nieuwe seizoen. Jacob Bron:
,,Sleutelwoorden voor Stadsschouwburg Velsen zijn verrassend en vertrouwd, maar ook
bereikbaar. Een deel van het
programma is wat men mag verwachten van een stadsschouwburg, maar we willen de bezoekers ook verrassen en uitdagen
met voorstellingen zoals ope-

ra, literatuur, dans en cabaret.
Stadsschouwburg Velsen, het
Witte Theater en het Thalia Theater zijn goed bereikbaar, omdat
er hier geen parkeerproblemen
zijn. Het bereikbaar slaat bovendien ook op de entreeprijzen en
de inhoud van ons programma.’’
En dat programma is heel breed,
met grote shows zoals ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ en ‘Dorus’. Er komen publiekstrekkers als Youp
van ‘t Hek en zelfs Frans Bauer.
Maar er zijn ook kleine voorstellingen voor een select publiek in
het Thalia Theater, zoals Club Literair met Herman Koch en Jan
Mulder. Verrassende voorstellingen zijn er volop, zoals een Nederlandse musicalproductie over
Nelson Mandela die waarschijnlijk
de
hele
wereld
over zal gaan.
Baanbrekend is
de voorstelling
‘Anne & Goebbels’ op 6 april,
theater waarin de dagboeken van Anne Frank en Joseph Goebbels
naast
elkaar
worden gelegd.
Er zijn prachtige en verrassende voorstellingen op het
gebied van toneel, muziek en cabaret. Heel bijzonder zijn de allerlaatste voorstellingen van het
duo Van Muiswinkel & Van Vleuten in december, exclusief in
Velsen. Voor de jeugd is er ook
heel veel te beleven van het mini-peuterfestival tot opvolgers
van de voorstelling Zwanenmeer
Bijlmermeer. En heel leuk, in de
kerstvakantie, gaan Ezel en Os
hun kerstverhaal vertellen.
Het programmaboek van Stadsschouwburg Velsen verdient dus
alle aandacht voor men vrijdag
24 april vanaf tien uur kan gaan
boeken.

Vragen over
pand Schoorl

Bram Vergouw verlaat
Wijksteunpunt Watervliet
Velsen-Noord – Na 23 jaar
trouwe dienst neemt beheerder Bram Vergouw afscheid van
wijksteunpunt Watervliet. Vrijdag
1 mei tussen 15.00 en 17.00 uur
kan men hem de hand schudden
aan de Doelmanstraat.
Er was destijds niet veel voor de
ouderen, in Velsen-Noord. Wat
activiteiten in De Schouw, zoals
klaverjassen en biljarten. Bram
werkte als timmerman en elektricien in dienst van de gemeente Velsen. Hij wilde graag in zijn
eigen woonplaats werken. Geboren in Beverwijk maar opgegroeid in Velsen-Noord, was hij
verknocht aan het dorp en zijn
inwoners. Zoals hij later ook verknocht raakte aan Watervliet en
de bezoekers. ,,Hier zijn ze eerlijk en oprecht, de mensen nemen het voor elkaar op’’, is zijn
mening. Vriendin Ria, die hij jaren geleden in Watervliet leerde
kennen, komt uit IJmuiden, maar
wil nu niet meer weg uit VelsenNoord. Bram kwam net na de
opening van het wijksteunpunt
in dienst. Omdat hij handig was,
deed hij alle klussen aan het gebouw zelf. Er werd destijds gestart met klaverjassen en biljarten, maar er kwamen steeds
meer activiteiten bij. Zoals gym
en een zangkoor, de laatste jaren
gevolgd door bridge, line dance
en stijldansen. ,,Ouderen moeten
meer bewegen, we doen goed

mee met die trend. Maar ik heb
altijd goed geluisterd naar de
mensen, gekeken waar behoefte aan was. Je moet blijven ontwikkelen, niet stil blijven staan’’,
aldus de vertrekkende beheerder. ,,Maar het is ook een succes dankzij de vele actieve vrijwilligers, we doen het hier echt
samen’’.
Bram zou eigenlijk al per 1 april
stoppen. Hij stelde zijn vertrek
een maand uit, omdat hij hoopte in die maand zijn opvolger te
kunnen inwerken. Tot zijn teleurstelling is dat niet gelukt, de beheerder zal voorlopig vervangen worden. Bram maakte lange dagen, nam amper de tijd om
zijn vrije uren op te nemen. Hij
heeft er nu zoveel opgespaard,
dat hij een jaar eerder met pensioen kan.
Dat werd tijd ook, want tien jaar
geleden kreeg hij een waarschuwing: hij kreeg een hartstilstand.
De dokter had hem net doorgestuurd naar het ziekenhuis, hij
was al op de juiste plek. Sindsdien slikt hij medicijnen. Bram
gaat voorlopig genieten van zijn
stacaravan in Limburg met uitzicht over het Geuldal. Ria blijft
nog actief als vrijwilliger in Watervliet. ,,Ik ga eerst een half jaar
genieten en uitrusten, ik laat het
op me af komen. Daarna zie ik
wel weer verder’’, besluit Bram
Vergouw. (Carla Zwart)

Janus Makelaardij opent Info Point in Les Halles
IJmuiden – Aan de Halkade, in
het pand London dat onderdeel
is van Les Halles, opende makelaar Janus afgelopen vrijdag een
Info Point. Hier is alle informatie
te vinden over de nieuwbouwprojecten in oud-IJmuiden.
De panden in Les Halles hebben mooie gevels en klinkende
namen als Bilbao, Porto en Dover. Achter de gevels is verrassend veel ruimte. De bedoeling
is het een soort versboulevard
gaat worden met horeca.
Achter Les Halles wordt het project IJmuider Delta steeds zichtbaarder. Dat biedt ruimte aan
bedrijfs- en kantoorruimten en
horeca. Er zal veel parkeergelegenheid komen en binnenkort
wordt gestart met de sloop van

het vervallen gebouw van Henk
Schoorl.
,,Dit is de goed nieuws show’’,
aldus Peter van de Meerakker,
voorzitter van Zeehaven BV. ,,Jaren lang was dit gedeelte van de
Halkade een opvangpunt voor
zwerfvuil en het gebied hier achter, de voormalige spoorwegdriehoek, een hondenuitlaatterrein. En kijk nu eens wat een geweldige gebouwen hier verrijzen.
De vernieuwing van oud-IJmuiden krijgt steeds meer vorm. Het
wordt weer echt op de kaart gezet. Hier liggen de kansen en de
mogelijkheden.’’ Het Info Point
is elke donderdag van 19.00 tot
21.00 uur geopend en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. De
koffie staat klaar. (Carla Zwart)

Velsen - Velsen Lokaal vraagt
het college het verkrotte bedrijfspand van voormalig viszaak
Henk Schoorl aan te pakken met
het toepassen van een bouwverordening of de Welstandswet.
Het pand staat al jaren leeg en
heeft een enorme aantrekkingskracht voor vandalisme. Naast
dit afgetuigde pand staan schitterend nieuwe bedrijfspanden.
Het lijkt de lokale partij niet erg
aanlokkelijk om naast een dergelijke pand een nieuwe zaak
te openen. Daarnaast vreest VL
dat vandalen zich aangemoedigd voelen om ook deze prachtige panden te vernielen.

Slimmer dan
hangjongeren
Velserbroek - ,,Pas 5 en 8 jaar
en al slimmer dan hangjongeren’’, zegt Liselotte Croon over
haar dochter Estelle en diens
vriendinnetje Sterre Bakker. Zij
bezocht zaterdag samen met een
groepje kinderen de speelplaats
aan de Galle Promenade en troffen daar een enorme bende aan.
Lege bierflesjes, gebroken glas,
peuken en afval, niet echt een fijne plek voor jonge kinderen om
te spelen. En dat terwijl de speeltuin pas opnieuw is aangelegd.
Zondag kregen Estelle en Sterre
een goed idee: opruimen. Gewapend met bezems, stoffer en blik
en vuilniszakken ruimden ze alle
troep op. Twee volle zakken met
afval waren het resultaat. Onder
toeziend oog van een vader en
moeder werden zelfs uitgerukte
plantjes weer keurig terug gezet
en ook nog de glijbaan schoongemaakt. Nu kunnen alle kinderen in de buurt weer prettig spelen op deze speelplaats. Als dat
niet slim is van deze kanjers.

Val van ladder
IJmuiden - Zondagmiddag is
een 38-jarige IJmuidenaar van
een ladder gevallen. De man was
rond 15.45 uur bezig met schilderwerk aan de dakkapel van
zijn huis in de Saturnusstraat. Hij
is gewond geraakt en voor behandeling naar een ziekenhuis
gebracht.
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Ondernemers
omarmen koopgoot

RON sluit jaar
af met winst
Regio - De negen aandeelhouders van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor het
Noordzeekanaalgebied N.V. hebben de jaarrekening 2008 van de
vennootschap vastgesteld. Het
financieel resultaat na belasting
over 2008 bedraagt ruim 170.000
euro. Met name de beperkte terreinuitgiftes veroorzaken deze
bescheiden winst. Een tweede
doel van de onderneming, uitbreiding van grondposities op
bedrijfsterreinen in de kanaalzone, is gerealiseerd. Zowel op de
Zaanse bedrijfsterreinen Achtersluispolder en Zuiderhout als in
het Beverwijkse havengebied De
Pijp werden bedrijfskavels verworven tot een totaal van 6 ha.
De aandeelhouders hebben tevens ingestemd met de herbenoeming van mevrouw drs. Nicoly Vermeulen als commissaris. De nieuwe grondposities op
oude terreinen passen in de herstructurering van oude terreinen,
welk onderwerp in 2008 is opgepakt door rijksoverheid en provincies. Dit laatste heeft geleid
tot het VROM-project Mooi Nederland, waarin onder meer de
bedrijfsterreinen in IJmond
Noord (gemeenten Beverwijk,
Velsen en Heemskerk) worden
aangewezen als pilot voor de
operationalisering van de door
de Commissie Noordanus aan de
regering voorgestelde maatregelen voor herstructurering oude
terreinen. De directie heeft naar
de aandeelhouders de verwachting uitgesproken dat dit in 2009
zal leiden tot verdere uitbreiding
van grondposities van de RON in
de Zaanstreek en IJmond. Voorts
verwacht de directie dat ook
over 2009 een positief financieel
resultaat kan worden bereikt.

Varen met
Vaarbewijs
Regio - Begin mei starten er
weer cursussen Vaarbewijs te
Alkmaar, Heemskerk en Haarlem. In drie lessen wordt men
klaargestoomd voor het examen.
Het examen, dat op afspraak
gaat in Hoofddorp, kan snel
daarna afgelegd worden. Toplicht realiseert een slaagkans van
97%. Zowel de dagcursus als de
avondcursus kost 110 euro. Voor
de kleine binnenwateren voldoet
Vaarbewijs 1. Voor IJsselmeer en
Waddenzee is Vaarbewijs 2 nodig. De cursist leert over veiligheid aan boord, navigeren, meteorologie, voorrangsregels, lichten, geluidsseinen, stroom, wind,
sluizen, bruggen, en meer. Wie
helemaal veilig wil varen doet
er ook meteen Marifonie bij. De
cursus doet men voor 70,00 euro.
De marifoon wordt gebruikt voor
overleg met sluis- en brugwachters en met andere schepen. Via
de marifoon ontvangt men waarschuwingen bij weerverslechtering. Zie ook www.toplicht.nl.

2Generations bijna vol
Velsen-Zuid - Zaterdag 16
mei vindt hét feest van de regio, 2Generations, weer plaats in
SnowPlanet. Met nog een kleine
maand te gaan is een groot deel
van de beschikbare tickets verkocht. Ook van deze editie wordt
verwacht dat deze volledig zal
uitverkopen. Bestel daarom tijdig tickets om teleurstellingen te
voorkomen.
Zoals men van 2Generations
mag verwachten, is er ook deze
keer weer een breed programma met voor ieder wat wils. Allereerst is er de band Jamento,
misschien wel de meest bijzondere partyband die er is. Uniek in
stijl en werkwijze, altijd met één
doel: het iedereen naar de zin
maken. De zanger/gitarist van
Jamento, Rene Kipuw werkte
onder andere met Lionel Ritchie,
Shakira, Trijntje Oosterhuis, Je-

roen van der Boom en dan hebben we het alleen maar over één
van de bandleden. Jamento zelf
heeft ook een aantal grote namen op het podium begeleid; zo
heeft Berget Lewis vorig jaar op
2Generations in de Philharmonie meegezongen met de partyband. Ook zal DJ Dennis van der
Geest op 2Generations een optreden verzorgen. In de discozaal
draaien The VideoKingz (Good
Old Dave en Rob Boskamp) en
treedt tevens de regionaal bekende Soulfull Esther op. Ook resident-DJ’s Bert en Jan Klinkenberg zijn weer van de partij. Genoeg ingrediënten dus voor een
knallende editie! Kijk voor het
bestellen van tickets, alle voorverkoopadressen,
informatie
over de buspendel en meer op
de website www.2generations.nl.
Tickets kosten 25 euro.

Sterrencast bij Folkerts
IJmuiden - Voor de nieuwe Carry Slee-verfilming Lover of Loser, naar een scenario van Maria Peters en regie
van Dave Schram (Radeloos,
Timboektoe) is uitgebreid gefilmd bij en in de winkel van
Folkerts.
De
opnamen
begonnen zondag 19 april om
zeven uur en
duurde tot half
negen. De gehele openingsscene van 5 minuten van de
speelfilm speelt
zich af in het
pand van Jeff
Folkerts. Vanaf
oktober is Lover
of Loser te zien
in de bioscoop.
Lover of Loser is
de vierde Carry
Slee verfilming
en is de opvolger van de succesvolle films Radeloos (2008) met ruim 340.000
bioscoopbezoekers, Timboektoe (2007 ) met ruim 300.000 bioscoopbezoekers, en Afblijven
(2006) met ruim 375.000 bioscoopbezoekers.
Susan Visser en Thomas Acda spelen de belangrijkste volwassen rollen in de nieuwe Car-

ry Slee-verfilming Lover of Loser,
naar een scenario van Maria Peters en regie van Dave Schram
(Radeloos, Timboektoe). Eerder
is al bekendgemaakt dat Martijn Lakemeier (Oorlogswinter),
Gaite Jansen (Coach, TV-series
De Co-Assistent, Spangas, Flikken Maastricht, Gaandeweg) en
Ruud Feltkamp
(TV-serie GTST,
Kees de Jongen, Kruimeltje)
de drie jeugdige hoofdrollen
voor hun rekening nemen.
De opnamen
voor Lover of
Loser zijn medio april gestart
en zullen tot
half juni duren.
Vanaf oktober
2009 is de film
in heel Nederland in de bioscoop te zien.
In oktober verschijnt bij FMB Uitgevers (imprint Carry Slee) rondom de bioscooprelease een speciale filmeditie van de bestseller Lover of
Loser. Glenn Folkerts, de oudste
zoon van Jeff en Miranda Folkerts, liet deze kans niet voorbij
gaan en ging met de twee hoofdrolspelers Martijn Lakemeier en
Gaite Jansen op de foto.

IJmuiden - Maandagavond
kwamen verschillende ondernemers van de Winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden
bij elkaar in zalencentrum Velserduin om te praten over het
nieuwste plan voor het centrum,
de zogenaamde koopgoot. De
heren Ruigrok en Driesen van
Multi Vastgoed, die het plan tekenden in opdracht van de gemeente, waren ook aanwezig om
uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Zij vertelden dat zij zeer beperkt
waren door verschillende randvoorwaarden. Het moest budgetneutraal zijn. Hierdoor kon er
geen vastgoed van derden gekocht worden. Daardoor sneuvelde het oorspronkelijke plan:
winkels aan beide zijden van de
Lange Nieuwstraat. Dan zouden
die flats gekocht moeten worden. Ook betaald parkeren bleek
niet mogelijk en het ontwerp
mocht niet ten koste gaan van
het oorspronkelijke basisplan
van Dudok. Daarom werd besloten om de diepte in te gaan.
Koopgoot is niet de juiste naam.
In Rotterdam is het een geuzennaam, hier krijgt het een negatieve bijklank. Liever spreken de
heren over een verdiepte winkelstraat. De kiosken verdwijnen, hiervoor in de plaats komt
een rij dagwinkels met af en toe
ruimte voor een terras. De verdiepte winkelstraat gaat bij het
Velserhof naar beneden, bereikbaar via een trap, roltrap of lift.
Bij het Velserduinplein komt hij

weer omhoog. De strook voor de
flats wordt autoluw gemaakt met
éénrichtingsverkeer en is alleen
onbeperkt begaanbaar voor bussen en fietsers. Het liefst ziet de
gemeente dat dit gedeelte helemaal autovrij wordt en dat het
verkeer om het centrum heen
gaat. De Lange Nieuwstraat
wordt dan weer bereikbaar door
zogenaamde ‘inprikkers’. Deze eerste fase van het plan levert 5000 extra winkelruimte op.
De ondernemers vroegen zich af
hoe dit gevuld kon worden, maar
er is via Multi Vastgoed contact
met de branche.
De mensen werden er van verzekerd, dat alles nog open ligt
en bespreekbaar is. Ook als er
straks gebouwd gaat worden,
dan gaat dit in fases en altijd in
overleg. Na de uitleg over het
plan en het beantwoorden van
veel vragen vertrokken de heren
Ruigrok en Driesen.
Door de winkeliers werd nog nagepraat over het plan. ,,Ik heb
me er behoorlijk negatief over
uitgelaten’’, zegt voorzitter Piet
Schouten. ,,Maar ik moet nu zeggen: het is een mooi plan. Dit is
een goede partij, de heren weten
heel goed wat wel en niet kan en
hebben alles behoorlijk op een
rijtje staan.’’ Daar waren de andere aanwezigen het over eens.
Ook zij lieten zich horen: ,,Beter
iets dan niets’’, ,,De kogel moet
waar eens door de kerk’’ en ,,Dit
plan heeft een bijzondere structuur met aantrekkingskracht.’’
(Carla Zwart)

Winkelwagenactie
World Servants Velsen
Velserbroek - Zaterdag 11
april heeft World Servants
Velsen een winkelwagenactie
gehouden in het winkelcentrum van Velserbroek.
Maarliefst twaalf uur lang
werden klanten van de Vomar en de Dekamarkt aangesproken en
konden
deze aan de actie
meewerken.
Hierna
werd
het wagentje,
door een World
Servant, naar
de auto gereden, werd geholpen met het
inladen van de
boodschappen
en werd het
wagentje
teruggebracht naar de stalling.
Ondertussen werd aan de
klanten verteld wat World Servants Velsen is, wat ze doen
en waarvoor ze het geld gaan

gebruiken. Dit geld wordt namelijk gebruikt om de ontwikkelingsprojecten van de
groep, die zij, deze zomer, zelf
gaan doen, te financieren.
De projecten zijn bouwprojecten in Jamaica, Malawi en Zambia
waar scholen
en een kliniek
zal worden gebouwd. Dankzij
de drukte, het
mooie weer en
de grote inzet
van de deelnemers werd
er een prachtig
bedrag van 650
euro
ingezameld. Naast de
steun van de
Vomar en Dekamarkt heeft
snackbar Driehoek Snack de
groep ook gesponsord door
de lunch, voor de deelnemers,
te schenken, een mooi gebaar! Zie ook www.worldservantsvelsen.nl.
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Afdelingsvergadering Particulieren

‘Achterban is de basis voor succes’
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken organiseerde maandag namens de ledenraad van
de afdeling Particulieren de afdelingsvergadering particulieren. Harry Scheeper, voorzitter
van de Raad van Commissarissen was voorzitter van de vergadering. Op de bijeenkomst in de
Zoete Inval in Haarlemmerliede
waren 157 aanwezigen.
De vergadering kende een aantal agendapunten. Allereerst
werd afscheid genomen van ledenraadslid Michael van Baekel.
Hij werd bedankt voor zijn inzet.
Michael was binnen de ledenraad een vertegenwoordiger van
de verenigingen en stichtingen,
maar gezien zijn leeftijd werd hij
ook gezien als vertegenwoordiger van de jonge leden. Als zijn
opvolger is René Rutte gekozen.
,,Ik neem met veel plezier de rol
van jongerenvertegenwoordiger
over’’, vertelt René. Vervolgens
vond de herkiezing van drie ledenraadsleden plaats. Herkozen
zijn mevrouw Margreet van der
Meer-Wortel, Hans Roseboom
en Johan van Ikelen. Ze werden
allen op een feestelijke wijze in
het zonnetje gezet. Na het officiële gedeelte gaf de heer Ron
van der Aar de leden een kijkje
in de keuken van de ledenraad.
Er werd stilgestaan bij wat de ledenraad het afgelopen jaar heeft

bereikt. De heer Edwin Abee, directeur Particulieren van Rabobank Velsen en Omstreken gaf
daarna een blik op de afdeling
Particulieren. Vervolgens vertelde Franca van Winkel, directievoorzitter, over het coöperatieve
dividend van de Rabobank. Hieronder vallen onder andere het
Coöperatiefonds, het Ambitiefonds, sponsoring en donatie.
Na een korte pauze sprak Emond
Öffner enthousiast over zijn expedities. Tijdens deze presentatie met schitterende dia- en videobeelden kwam naar voren dat
het bedwingen van de top van de
Mount Everest en het bereiken
van de geografische Noordpool

topprestaties zijn, gebaseerd op
een ongekende teamspirit. Een
stabiele achterban is de basis
voor succes. De leden toonden
zich na afloop enthousiast.
De ledenraad is een soort ‘parlement’, dat zich inzet voor het belang van de alle leden en daarbij
de grote lijnen in het oog houdt.
De ledenraad discussieert samen met de directie over belangrijke beleidsuitgangspunten en heeft een aantal eigen
bevoegdheden. Heeft u vragen
over of aan de ledenraad Particulieren? U kunt contact met ze
opnemen via ledenraad@velsen.
rabobank.nl. Zie ook www.rabobank.nl/velsen.

Defibrillator voor Strawberries
Driehuis - Veertien leden van
hockeyclub Strawberries weten
sinds deze week hoe ze een Automatische Externe Defibrillator (AED) moeten bedienen. Het
levensreddende apparaat werd
eind 2008 aan de vereniging geschonken door het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen en
Omstreken.
,,Wij zijn er erg blij met de defibrillator’’, aldus Kees Kuijt, voorzitter van de sterk groeiende
hockeyvereniging. ,,Strawberries
telt ruim 750 leden. Op ons complex zijn iedere dag veel mensen
aanwezig. Het is daarom belangrijk dat we over zo’n apparaat
kunnen beschikken. We hebben een aantal leden die vaak op
de club zijn bereid gevonden om
een AED-cursus te volgen. Want
met alleen het ophangen van
een defibrillator ben je er niet. Je
moet ook weten hoe je het apparaat bedient.’’
De AED-cursus werd afgelopen maandag gegeven door
Mark Schelvis Reanimatie Training. Velserbroeker Mark Schelvis werkt in het Kennemer Gasthuis en was een van de eerste
AED-instructeurs in Nederland.
Hij is tevens reanimatiecoördinator van het ziekenhuis. Schelvis:
,,Uit onderzoek blijkt dat de overlevingskans bij een hartstilstand
dankzij een AED stijgt naar bijna 50 procent. Zonder AED ligt
dit percentage rond 17 procent.

Als de AED binnen drie minuten
is aangesloten, dan kan de overlevingskans zelfs stijgen naar 70
procent. Het is dus een zeer goede zaak dat op heel veel plaatsen
AED’s komen te hangen.’’
De komst van de defibrillator valt
samen met de oprichting van de
medische commissie van Strawberries. Deze commissie, in het
leven geroepen om de medische activiteiten binnen de hockeyvereniging te stroomlijnen,
bestaat uit dr. J.P. Snellen, algemeen chirurg in het Kennemer Gasthuis, Cuun de Jongvan Rooijen, verpleegkundige en
coördinator bedrijfsopleidingen
van het Linneausinstituut, locatie Kennemer Gasthuis, en Pau-

line Duineveld, anesthesiemedewerker van het Kennemer Gasthuis en in opleiding tot physician assistant. De medische commissie verzorgt ieder seizoen een
EHBO-cursus voor de trainers
en coaches. Tevens controleren
zij regelmatig de verbandkoffers
van de vereniging. De commissieleden hockeyen allemaal bij
Strawberries. De AED werd twee
weken geleden officieel aan de
vereniging overhandigd door
Franca van Winkel, directievoorzitter van Rabobank Velsen en
Omstreken, en Margreet van der
Meer-Wortel, lid van de commissie van aanbeveling van het Coöperatiefonds en de ledenraad
van de Rabobank (zie foto).

Vis eten met een goed geweten

Week van de Zee
bij Waasdorp
IJmuiden – Van 16 tot en met
23 mei is het de Week van de
Zee, uitgeroepen door het Wereld Natuurfonds en Stichting
De Noordzee. Bij Zeevishandel
N. Waasdorp BV aan de Halkade
zullen er deze week diverse extra
activiteiten zijn.
Waasdorp is MSC gecertificeerd
en verkoopt alleen vis met dit
keurmerk. MSC staat voor Marine Stewardship Councel, deze organisatie heeft als doel
de overbevissing terug te dringen. Er werd een standaard
voor duurzame visserij ontwikkeld, met respect voor de natuur
die bijvoorbeeld geen schade
aan de zeebodem aanricht. Ook
zoekt de MSC uit welke vissoort
wel en niet gevangen mag worden. ,,Ik wil graag dat mijn kinderen later ook nog een lekker visje
kunnen eten’’, aldus Nico Waasdorp. ,,Verder is het goed dat de
visserij bewust met de natuur
omgaat, er worden steeds betere methodes ontwikkelt voor een

biologische vangst. Die gaat ook
de overbodige bijvangst tegen,
waardoor onder andere dolfijnen
onnodig sterven.’’
Vishandel Waasdorp startte onlangs een aparte tak van het bedrijf: Eco Seafood, dat ecologische vis aan de horeca levert.
Zie ook www.ecoseafood.nl
Terug naar de Week van de Zee.
‘Vis eten met een goed geweten’,
is dit jaar het thema. Bekendheid
geven aan duurzame vis, is het
doel. De nieuwe viswijzer komt
dan uit, die zal bij Waasdorp uitgedeeld worden. Hier staat in
wat duurzame vis precies is en
welke vissen bedreigde soorten
zijn. Ook worden er visrecepten uitgedeeld. Er zal een video
vertoond worden over het werk
van de MSC en er zal uiteraard
duurzame vis op het menu staan.
Want daar gaat het uiteindelijk
bij Waasdorp om: een lekker visje eten. Meer informatie over de
Week van de Zee op www.weekvandezee.nl

Moord in Hotel Augusta
IJmuiden - Hotel Augusta in IJmuiden vormde maandagmiddag het
decor voor een omvangrijke oefening van de politieacademie. Rechercheurs in opleiding speelden op zeer realistische wijze na dat er
in het hotel een vrouw op gruwelijke wijze was vermoord. Om sporen
veilig te stellen werd een deel van de Oranjestraat afgezet. ‘s Middags verhuisde het spektakel naar recreatiegebied Spaarnwoude,
waar ook een moordscene werd nagenootst. (foto: Reinder Weidijk)
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Grenzeloos
zakendoen
bij Rabobank
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken organiseerde op
maandag 20 april jl. een seminar
voor haar klanten met internationale ambities. Het onderwerp
van het seminar was Internationaal zakendoen en werd gehouden in Restaurant Graan voor
Visch in Spaarnwoude.
Nadat Peter Hussaarts, manager
Zakelijke Relaties Rabobank Velsen en Omstreken, de gasten van
harte welkom heette, werden er
presentaties gegeven door drie
specialisten van Rabobank International Corporate Clients.
Patrick Schaasberg, International Finance Manager, beet de
spits af en toonde de mogelijkheden van de Rabobank op het
gebied van internationaal financieren. Vervolgens liet Tom Molhoek, Consultant Financiële Logistiek, zien welke passende oplossingen Rabobank International Cash Management kan bieden voor ondernemers met internationale ambities. Tenslotte
maakte Coen Streefland, Specialist Treasury, via concrete voorbeelden de gasten bewust van
valutarisico’s en gaf mogelijkheden voor het afdekken hiervan.
Ondernemers met internationale ambities kunnen uitstekend
terecht bij de Rabobank. Rabobank Velsen en Omstreken beschikt over een wereldwijd netwerk dat accountmanagers ondersteunt bij het bedienen van
internationaal actieve klanten.
Ondernemers breiden hun activiteiten steeds vaker uit naar
het buitenland. Manager Zakelijke Relaties, Peter Hussaarts, van
Rabobank Velsen en Omstreken:
‘Wij willen onze klanten volgen
bij hun stap over de grens. Met
de International Desks in het buitenland kunnen wij onze klanten
met internationale ambities goed
bedienen’. De klant kan vertrouwen op de jarenlange aanwezigheid van Rabobankcollega’s in
het buitenland, waardoor kennis
is opgebouwd van financiële, juridische en fiscale zaken die in
de verschillende landen gelden.
De klant hoeft voor deze kennis niet zelf naar het buitenland,
want hij kan zich gewoon richten tot zijn eigen accountmanager. Die zorgt ervoor dat internationale dienstverlening mogelijk
is bij de eigen Rabobank. Interesse in internationale dienstverlening van de Rabobank? Neem
dan contact op met een accountmanager Zakelijke Relaties, telefoon 023-5133600.
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Ik loop al een aantal jaren met
het gevoel dat we met z’n allen het algemeen belang uit het
oog hebben verloren. Dat we
bij marktwerking en andere besluitvorming veel meer oog hebben voor (korte termijn) besparingen/winsten die we kunnen
realiseren en of de belangen
van de (grote) industrie.
Nu wordt dit gevoel bevestigd
door deze berichtgeving: ‘De
politiek heeft de afgelopen jaren bij de invoering van marktwerking in de publieke sector onvoldoende erkend dat het
algemeen belang terrein verliest ten opzichte van het maken
van winst. ,,Het algemeen belang wordt een randvoorwaarde’’, stelt vicepresident Herman
Tjeenk Willink van de Raad van
State bij de presentatie van het
jaarverslag van de Raad.’
Tjeenk Willink baseert zijn opmerkingen op zijn werk bij de
Raad van State. Ik baseer mijn
gevoel op mijn eigen praktijk ervaringen. Een paar voorbeelden:
Ik maak af en toe gebruik van
het openbaar vervoer (OV) en
op de dag dat ik bovenstaand
artikel over Tjeenk Willink lees,
lees ik ook een bericht op teletekst dat het reizen met het OV
sinds 2000 ongeveer 37% duurder is geworden. Is de dienstverlening dan misschien ook
37% beter geworden? Volgens
mij niet.
Een paar weken geleden heeft
de Hoge Raad het voorlopige
besluit genomen dat Corus zich
voorlopig niet aan de strengere milieu eisen hoeft te houden.
Corus hoeft bijvoorbeeld in 2010
geen proefinstallatie gereed te
hebben voor een doekfilter. Corus voert als argument aan dat
het een (te) grote investering is
en dat ze een tekort aan gekwalificeerde mensen hebben.
Ik vraag mij af of de zorgkosten
van de medewerkers en omwonenden van Corus en de scha-

de die aan het milieu wordt toegebracht uiteindelijk niet veel
groter zijn. Wat het tekort aan
personeel betreft; Corus ontslaat mensen en stuurt mensen
met verplicht verlof naar huis.
Zet deze mensen dan in op de
doekfilter installatie denk ik dan.
Nu is het wel heel makkelijk en
populistisch om achteraf te analyseren en te schrijven waarom bepaalde dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Het is
veel moeilijker om aan te geven wat het probleem is en wat
er anders gedaan moet worden om wel weer het algemeen
belang centraal te stellen. Toch
denk ik dat we dat wel moeten
doen. Ik zeg ‘we’ omdat ik ervan overtuigd ben dat geen enkele volksvertegenwoordiger, of
het een gemeenteraadslid is of
een parlementariër, in staat is
om zulke fundamentele verandering te bewerkstelligen zonder de steun of de druk vanuit de burgers. Als persoon kan
ik wel mijn analyse van het probleem geven: de afgelopen jaren is onze maatschappij, mede
door de grote welvaart, veranderd van een sociaal en solidair
geheel in miljoenen eenmansbedrijfjes. Wat ik daarmee bedoel is dat iedereen voor zijn eigen belang of voor die van een
bepaalde groep bezig is.
Wat zou er moeten veranderen
om het algemeen belang weer
centraal te stellen? Mijns inziens
zouden wij allemaal weer moeten ontdekken wat het belang
is van het sociaal en solidair zijn
en we zouden daar ook naar
moeten leven. Tevens zouden
we middels het democratische
proces onze volksvertegenwoordigers zo moeten aansturen dat
zij alle besluiten toetsen aan
een hoofdeis: het algemeen belang.Ik daag u uit. En begin op
lokaal niveau vooral bij mij.
Sedat Oraz, PvdA

Rarely Alive treedt
op in Villa Westend
Velserbroek - Even eruit op
zondagmiddag. En dan natuurlijk naar Villa Westend aan de
Westbroekerplas. Alleen, met z’n
tweetjes, met een groep vrienden of met het gezin. Lekker wat
drinken, praten en luisteren naar
aanstekelijke live-muziek in een
sfeervolle en prettige omgeving.
De kids kunnen onder de ogen
van hun ouders lekker spelen op
het strand. Wie wil gaat dansen
en aansluitend kan er smakelijk
worden gegeten in het restaurant. Alles mag, niets hoeft. Dit is
Live@Villa Westend.
Zondagmiddag 26 april speelt de
band Rarely Alive in Villa Westend. Deze pop/rock band uit
Velsen is finalist van de IJmond
Popprijs 2009. Bij een bandjes-

avond op het Mendel College
kwam de band bij elkaar. Sindsdien hebben ze opgetreden bij
onder andere Grand Café Montfort, het Witte Theater, de Zeewegbar, het Polderhuis en Koninginnedag op het Vestingplein.
Ze focussen zich vooral op eigen
muziek, maar spelen ook covers
van onder andere Queens Of The
Stone Age, Spin Doctors, The Police en Red Hot Chili Peppers. De
eigen nummers vallen onder pop
en rock. Rarely Alive is dé pop/
rockband uit Velsen.
Het optreden begint om 15.00
uur, de entree is gratis en iedereen is van harte welkom. Villa Westend ligt aan Westlaan in
Velserbroek. Zie ook www.villawestend.nl.

Marieke Berendsen aan
de slag op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Beeckestijn presenteert met een tijdelijke tentoonstelling de toekomstplannen van de buitenplaats. Voor de
organisatie van die manifestatie
heeft Stichting Projectrealisatie
Beeckestijn mevrouw drs Marieke Berendsen uit Amsterdam als
‘kwartiermaker’ aangetrokken.
Marieke Berendsen (41) heeft ruime ervaring opgedaan in het realiseren van vergelijkbare activiteiten. Eerder organiseerde ze
ondermeer de lustrumfeestelijkheden voor de Nederlandse Tuinenstichting, was ze betrokken bij de tentoonstelling Reclamehelden in de Beurs
van Berlage te Amsterdam en recent werkte ze als
projectleider voor Stichting Jaar
van de Molens 2007.
Opdrachtgever voor Marieke Berendsen is Stichting Projectrealisatie Beeckestijn, waarin de
nieuwe eigenaren van de buitenplaats Natuurmonumenten en

Hendrick de Keyser met Piet van
den Bos van Huize Waterland en
De Vrienden van Beeckestijn samenwerken aan de plannen om
het landgoed een nieuwe museale bestemming te geven.
De aanstelling van Marieke Berendsen als kwartiermaker is
mogelijk gemaakt door het VSBfonds. Dit fonds
heeft
financiële steun toegezegd
in de vorm van een
startsubsidie voor
de planvorming en
ontwikkeling van
Beeckestijn.
Tijdens de presentatietentoonstelling
van de toekomstplannen komen er
speciale
bijeenkomsten voor publiek, politiek, bedrijfsleven en potentiële sponsors. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat een
nieuw Beeckestijn kostendekkend wordt geëxploiteerd. Eenmalige donaties van fondsen
en overheden zijn bedoeld om
noodzakelijke investeringen te
kunnen doen.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Geraniums in de zon
Santpoort-Noord - De eerste Pelargoniums werden in
1710 met Hollandse schepen
van zuid-Afrika naar Europa gebracht. Er groeien daar meer dan
240 soorten Pelargoniums. De
meeste zijn bij ons kamer- of
kasplanten, maar een groot aantal echte zonminnaars heeft het
geweldig naar zijn zin in potten
en (hang)bakken op balkon of
terras.
Voor buiten zijn er omhoog
groeiende soorten en hangende.
Hangende Peltatum-geraniums
hebben kruipende of hangende,
meer dan een halve meter lange groeiende stengels. De bloemen hebben vaak zachte pasteltinten.
De Zonale-geraniums zijn de
planten die rechtop groeien en
zich bossig vertakken. Ze hebben fluweelachtige bladeren.
Vroeger hadden alle Zonale-geraniums een bruine kring op hun
bladeren. Dat is nu (door nieuwe kruisingen) niet altijd meer
het geval, maar nog wel een veel
voorkomend kenmerk. Zonale-geraniums hebben enkele of
gevulde bloemen, vaak in bolle
schermen. Behalve in wit, bloeien ze vooral in alle mogelijke rode tinten. Ze bloeien van eind

april tot ver in oktober.
De derde groep bestaat uit geurgeraniums. Die bloeien minder
sterk, maar het blad van de tientallen soorten kan buitengewoon
verrassend geuren, van rozengeur tot een sterke citroenlucht
die goed tegen muggen helpt.
Zonale-geraniums houden van
voedzame potgrond en een plek
in de volle zon. Erg windgevoelig zijn de planten niet, dus een
plek op het balkon of aan de reling is prima. Alleen droogt wind
potgrond net zo snel uit als zon,
dus blijf regelmatig water geven.
Na zes weken is het voedsel uit
de potgrond op en moet je wekelijks vloeibare voeding voor
bloeiende planten in het gietwater doen.
Pelargoniums zijn dus geen Geraniums. De echte Geraniums
zijn vaste tuinplanten (ooievaarsbekken).
Tips voor de verzorging: Haal regelmatig de uitgebloeide bloemen weg, dan bloeien ook Zonale-geraniums veel rijker door
omdat ze hun energie niet in de
zaadproductie stoppen (planten
gaan heel zuinig met hun energie om).
Kijk voor meer informatie op
www.groenrijk.nl.

Koninginnedag in Velsen
Geen programma bij
SVIJ en de Brulboei
Anders dan voorgaande jaren is er geen programma bij voetbalvereniging SVIJ. De vereniging bestaat dit jaar 80 jaar en men is druk
bezig met de organisatie van een feest op 30
mei, dan gaat dit heuglijke feit gevierd worden.
Ook bij buurtcentrum de Brulboei is er niets te
doen op 30 april. ,,Er waren niet voldoende vrijwilligers beschikbaar’’, aldus Daniëlla van Delft.
,,Dus wie volgend jaar weer voor een gezellige
middag wil zorgen bij de Brulboei, kan zich nu
alvast aanmelden als vrijwilliger.’’

ouders strijden om de wisselbokaal.

Driehuis
Om 9.45 uur samenzang bij de kerk, daarna
vertrekt de muzikale optocht van verklede
kinderen. Om 11.00 uur prijsuitreiking verklede
kinderen, daarna de kindervoorstelling ‘Als Je
Voor Kids Band’. Vanaf 12.00 uur inschrijven
voor de kinderspelen, op dat tijdstip start ook de
rommelmarkt voor kinderen. Van 13.00 tot 14.30
uur zijn de spelen. Van 14.30 tot 16.30 uur treedt
de band Rythm ’n Booze op. Om 15.00 uur volgt
de prijsuitreiking van de kinderspelen en start de
inschrijving voor de Bosloop, start is 16.00 uur en
om 16.50 uur is de prijsuitreiking. Van 17.00 tot
Koninginnepop
Koninginnepop in het Burgemeester Rijkerspark 20.30 uur is er muziek van de band Sponk.
wordt om 13.00 uur geopend door de jonge
Santpoortse band
Dimaryp. Dit doen ze
met melodieuze rock.
Verder staat onder
andere de band Togglehead uit IJmuiden
op het programma. Het
festival wordt afgesloten door de Britpopband Moonpilot.

Velsen-Zuid
Het thema is dit keer
‘Tovenaars en Trollen’.
Om 10.00 uur wordt er
in Oud-Velsen verzameld voor het voormalige raadhuis. Na het
zingen van het volkslied
vertrekken de kinderen
(verkleed) in optocht,
via Velserbeek, naar
het Van Tuylplein. Hier
worden om 11.15 uur
ballonnen opgelaten
en om 11.45 uur beginnen de kinderspelen: ‘Het
wordt weer dollen met tovenaars en trollen’. Dit
duurt tot 13.30 uur.
Velserbroek
Op het Vestingplein is het van 12.00 tot 17.00
uur feest. Dorpsvereniging Velserbroek hijst om
12.00 uur de vlag, daarna worden de ballonnen
opgelaten. Dan is het tijd voor de bibberspiraal,
eierkoek versieren en slootje springen. Om 15.30
uur staat ‘Popidols’ voor de jeugd van 8 tot 12
jaar op het programma.
Nieuw Velsen Makelaardij is voor de derde keer
hoofdsponsor van het toernooi voor de mini’s
en de F-pupillen van VSV. Er staat een enorme
stormbaan als springkussen en er zijn allerlei
spelletjes te doen. ’s Middags is er weer het 123Mixtoernooi. Teams van vier kinderen en vier

band Trees. Om 20.00 uur sluit de tap.

Santpoort-Zuid
Om 11.30 uur gaat op het Oranjeveldje (foto), tegenover de Dekamarkt, de vlag in top en de ballonnen de lucht in. Om 12.00 uur beginnen de
kinderspelen: onder andere een draaiende trap
die de kinderen moeten zien te beklimmen en
er wordt voetbal gespeeld op een opblaasbaar
voetbalveld. Om 14.00 uur speelt ‘de Pianoman’
en na de prijsuitreiking zal als afsluiting om
16.30 de regionale band Slammer een optreden
verzorgen.

IJmuiden
Op de Kennemerlaan komt ter hoogte van
Toedeloe en De Brug een podium waarop
StijlAchterover (14.00)
en Blues Six (15.30 uur)
optreden. Voor de kids
wordt een springkussen
opgeblazen. Het is ook
feest voor de deur van
Cheers en Seasons. Op
het buitenpodium zal
vanaf 15.00 uur de band
Verhage & Co optreden.
Rob de Visboer zorgt
voor een lekker visje en
ook Broodje Velserbroek
zal voor de inwendige
mens zorgen. Rond
19.00 uur zal het feest
zich van buiten naar
binnen verplaatsen.
Daar barst de Classic Night los, met een
optreden van DJ Kees
vanaf 19.00 uur. Bij café
’t Centrum treden vanaf
21.00 uur de Soulbrothers op en verzorgt DJ
Peter de muziek. Bij café
de Griffioen zingt Frans Zeilmaker vanaf 13.00
Santpoort-Noord
uur. Café IJmuiden heeft vanaf 15.00 uur DJ Bas
Vanaf 9.15 uur verzamelen de verklede kinderen en zanger Jill in huis. Het café is vanaf 12.00
zich bij de Naaldkerk, om 10.00 uur start de mu- uur geopend. In the Cuckoo’s Nest speelt vanaf
zikale optocht. Om 10.30 uur komt de stoet aan 15.00 uur de coverband Mother off Pearls.
bij het feestterrein. Om 10.45 uur gaat de vlag in
top, gevolgd door een ballonnenwedstrijd. Om
Kermis en vrijmarkt
11.15 uur is er voor de jongste kinderen een pop- Op het Kennemerplein kunnen de kinderen
penkastvoorstelling in de feesttent, deze is om tijdens de kermis weer rondjes draaien en zwie12.00 uur nogmaals te zien. Voor de wat oudere ren. In de vroege morgen kunnen zij een plekje
kinderen is er op hetzelfde tijdstip penaltyschie- zoeken op de vrijmarkt aan de Lange Nieuwten, panna en bal hooghouden. Vanaf 11.15 uur straat om hun spulletjes te verkopen.
inschrijven voor de puzzeltocht (start 13.30 uur)
en de skelterpulling om 15.30 uur, voor jongeren vanaf 16 jaar. Om 11.30 uur is er een dance
clinic in de feesttent, die later nog eens herhaald
wordt. Om 17.00 uur is er de prijsuitreiking voor
alle onderdelen, gevolgd door muziek van de
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 23 april
Openbare repetitie bij COV in
De Rank, Koningin Wilhelminakade 265 in IJmuiden. Van 20.00
tot 22.15 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Lenette van Dongen met ‘Nikè’.
Show is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Australia’. Aanvang 20.30 uur. Zie kortingsbon
in deze krant.
Patronaat Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! met dj Paullie en
Co. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,vanaf 18 jaar. Gratis met studentenkaart. Café: The Accelerators.
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 24 april
Circus Bongo op het Vestingplein in Velserbroek. Voorstelling begint om 19.00 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Amol Shende’s meezingconcert in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Van 20.00 tot
21.30 uur. Toegagn 7,50.
Swingsteesjun Feestje, 20.0001.00 uur, Station Haarlem,
Wachtkamer 2e Klasse.
Stadsschouwburg
Velsen:
Nederlandse versie van ‘Five
Guys Named Moe’. Aanvang
20.15 uur.
Beethovencyclus deel VIII in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Australia’. Aanvang 20.30 uur. Zie kortingsbon
in deze krant.
Patronaat Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: dommelsch zaal: Milow en Venus
Flames. Uitverkocht. Kleine zaal:
Storybox en Fabiana Dammers.
20.30 uur. Toegang 8,-. 23.0004.00 uur Yes! We Can’t! Toegang 8,- vanaf 18 jaar. Café: Reverend Deadeye. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 25 april
Bloemencorso in de bollenstreek en Haarlem. Info: zie :
www.bloemencorso-bollenstreek.nl.
Rommelmarkt bij woonvoorziening De Regenboog (hoek
Schiplaan) van 09.00 tot 15.00
uur.
Welvaartsmarkt De Roestige
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Pot, Eenhoornstraat 4 IJmuiden.
Van 09.30 tot 13.00 uur.
Speuren naar sporen van 10.00
tot 11.30 uur voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten 2,50 volwassenen/65+. Verzamelen bij infopaneel parkeerplaats Koevlak, Zeeweg in Overveen. Aanmelden
vooraf verplicht via www.npzk of
023-5411129.
Planten- en stekjesruilbeurs
in ‘t Brederode Huys in Santpoort-Zuid. Van 10.30 tot 12.00
uur.
Circus Bongo op het Vestingplein in Velserbroek. Voorstelling
14.00 uur.
Opening expositie ‘Hollandse
Landschappen’ in Galerie Gang,
IJsselstraat 16 in IJmuiden. Aanvang 16.30 uur.
Bingoavond Fauna Felisena,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Hollandseavond met Frans en
dj Frans in Cocomo, Kanaalstraat
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.
Rhythm & Juice in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Golden Music Moments II’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Veenfabriek/Touki
Delphine speelt ‘In de Lelijkheid’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Kyteman’s Hip Hop
Orkest. 21.00 uur. Toegang 15,. 23.00-04.00 uur Røring ft. Michel de Hey. Toegang 12,50 vanaf 18 jaar. Kleine zaal: (verplaatst
optreden, nieuwe concertdatum
volgt). zZz Daily Bread. 21.00 uur,
toegang 10,-.

uur.
Optreden band Van Kessel in
Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36 Santpoort. Van 17.00
tot 21.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Kleine
zaal: Puur Gelul. Aanvang 20.30
uur. Toegang 7,50. Café: Subbacultcha! met Agaskodo Teliverek en Eklin. 17.00 uur. Toegang
gratis.

Maandag 27 april

Oranjenacht in Rico’s
IJmuiden – Inmiddels weet de
uitgaande jeugd van Velsen waar
zij moeten zijn in het weekeinde. Iedere week weer vermaken
honderden jongeren zich in Rico’s. De avond voor Koninginnedag heeft Rico’s een themafeest
georganiseerd voor de jeugd
van Velsen. Het themafeest is
woensdag 29 april in Rico’s. Deze Nacht van Oranje staat in
het teken van het Hollandse le-

venslied en alles wat met oranje te maken heeft. De ‘dresscode’
is oranje, zoet en sappig. Uiteraard is dit niet verplicht, maar de
mensen die verkleed zijn, hebben voorrang bij de toegang.
Wie benieuwd is of alleen wil komen gluren, zorgt dat hij of zij
met vrienden en vriendinnen om
22.00 uur aanwezig is bij Rico’s.
Minimale leeftijd is 16 jaar, legitimatie is verplicht.

Straatvoetbaltoernooi op verschillende Haarlemse pleinen,
zie www.sportindewijk.nl.
Trainingsdag honkbal voor 8tot 15-jarigen in het Pim Mulierstadion, 10.00-16.00 uur. Aanmelden: www.knbsb.nl.
Muntenveiling in het Squashcentrum, Kleverlaan 204, vanaf
19.00 uur. Info: 023-5383754.
Paranormale avond bij het
Ethisch Paranormaal Centrum
Kennemerland in verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna
Kaulbachstraat 14A.

Dinsdag 28 april

Natuurkindermiddag Waterdiertjes. Voor kinderen van 6 t/m
12 jaar. Middag duurt van 14.00
tot 16.00 uur. Verzamelen bij de
balie van De Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. Kosten 1,50
per kind. Aanmelden vooraf verplicht via www.npzk.nl of 0235411129 (niet op ma.)
Nachtegalenavond van 19.30
tot 22.00 uur. Start bij ingang
Duin en Kruidberg, Duin en
Kruidbergerweg
SantpoortNoord t.h.v. nr. 74. Kosten 2,50,
kinderen 65+ 1,50. Aanmelden
verplicht via www.npzk.nl of 0235411129 (niet op ma.)
Stadsschouwburg
Velsen:
Religieuze bijeenkomst in De Danza Cuba. Aanvang 20.15 uur.
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein
over het staalbedrijfsterrein Corus. Vertrek 10.45 uur vanaf stati- Witte Theater, Kanaalstraat 257
on Velserbosch, terug 12.15 uur. IJmuiden:
KoninginnendansKinderfeest bij de Moskee in nacht. Aanvang 22.00 uur. ToeIJmuiden. Van 13.00 tot 16.00 gang gratis.
uur.
Patronaat Zijsingel 2 HaarCircus Bongo op het Vesting- lem, www.patronaat.nl: Domplein in Velserbroek. Voorstelling melsch zaal: Angie Stone. Aan14.00 uur.
vang 21.00 uur. Toegang 45,-.
Fandag met Sjaak Verkade en 23.00-04.00 uur The Beginning.
Sjon Eeltink vanaf 15.00 uur in Toegang 15,- vanaf 18 jaar. CaDe Griffioen, Frans Naerebout- fé: Popkwis. 21.00 uur. Toegang
straat in IJmuiden. Toegang gra- gratis.
tis.
Koninginnenacht. Zie programLive@Villa Westend, Westlaan ma in deze krant.
41 (tussen Haarlem en Spaarndam aan de Slaaperdijk). Optreden Rarely Alive. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis.
Eindexamenprogramma
in Koninginnedag. Zie program‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 ma in deze krant.
Santpoort-Noord.
Zanger Frans en dj Peter in
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra- café ‘t Centrum, Kennemerlaan
tis, bijdrage in de onkosten wen- IJmuiden. Vanaf 21.00 uur. Toeselijk.
gang gratis.
Polderjam in de kantine van het Patronaat Zijlsingel 2 Haarlem,
Polderhuis in Velserbroek. Aan- www.patronaat.nl: LOS! vs. Elecvang 15.30 uur.
tric Trash, The Proxy met dj PaulWitte Theater, Kanaalstraat 257 lie en Spliph. 23.00 tot 04.00 uur.
IJmuiden: Try-sessie You Can Toegang 10,- vanaf 18 jaar. 5,Make It, If You Try. Aanvang 17.00 met studentenkaart.

Zondag 26 april

Woensdag 29 april

Donderdag 30 april

Finale IJmond Popprijs
Regio - De finale van de tweede editie van de IJmond Popprijs
staat voor de deur. Op 29 april
strijden zes bands uit de IJmond
om fantastische prijzen in de
Nozem en de Non te Heemskerk. Via drie voorrondes wisten zij zich te plaatsen. De eerste voorronde vond plaats in de
Nozem en de Non en hier wonnen Het Brein dat kwam uit de
Ruimte en Skeletons of Society.
De tweede voorronde werd gehouden in het Witte Theater en
hier wisten Rarely Alive en We
Cook With Fire de jury te overtuigen. De laatste voorronde was in
de Lageweg alwaar Spine Echo
en Sweet Empire zich plaatsten
voor de finale. Zes finalisten die
allen hun eigen kwaliteiten hebben. Om alvast een voorproefje
te nemen van de bands kan er
geluisterd worden naar hun liedjes op www.ijmondpop.nl.
De band die eerste wordt krijgt
de volgende prijzen: Beeckestijnpop (13 juni) openen op het

hoofdpodium, studiotijd (J.P. v.d.
Meij) én een website gesponsord door Kingsquare en SLEM.
En voor de rest zijn er de volgende prijzen: optredens op het oxypodium van Beeckestijnpop, Visbakfestival (7 juni), Young Art
Festival (11 juli) en de Nozem en
de Non. Daarnaast is er nog een
keer studiotijd (bunkerstudio) te
winnen, en een fotosessie (Riet
Molenaar). Het spektakel vindt
traditiegetrouw plaats tijdens
Koninginnenacht op woensdag
29 april in de Nozem en de Non
te Heemkskerk. De deuren zullen open gaan om 21.00 en de
entree bedraagt 5 euro. Zie ook
www.ijmondpop.nl. De IJmond
Popprijs is mede mogelijk gemaakt door de gemeentes Velsen, Heemskerk en Beverwijk,
Kingsquare & SLEM, de Lageweg, de Nozem en de Non, het
Witte Theater, Beeckestijnpop,
het Visbak Festival het Young Art
Festival en de stichting Kunst en
Cultuur Beverwijk.

Bij Keurslager van Haaster

Spareribs met smaak
Velserbroek – De spareribs
van Keurslager van Haaster zijn
door een deskundige vakjury bekroond met een goudkeur certificaat. Deze prestatie bewijst
maar weer eens de betrouwbaarheid van de continue kwaliteit van Van Haaster.
De landelijke spareribs-keuring
werd georganiseerd door de Vereniging van Keurslagers. De onafhankelijke keurmeesters, onder leiding van vaktechnisch adviseur Paul van Trigt, keurden
de spareribs op uiterlijk, smaak
en ‘bite’. Bij de keuring behaalde Keurslager van Haaster een

score van 94 punten. Keurslager
van Haaster is zeer tevreden met
het behaalde resultaat, zeker
nu met de start van het barbecueseizoen de spareribsverkoop
flink toeneemt. De jaarlijkse keuring dient ook als stimulans om
de kwaliteit te handhaven en zo
nodig te verbeteren. Bij alle 560
Keurslagers vinden jaarlijks diverse keuringen plaats. Naast
de spareribs-keuring en andere
productkeuringen wordt Keurslager van Haaster eveneens gekeurd op het gebied van kwaliteit, versheid, presentatie, assortiment, hygiëne en service.
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Circusactie

Optredens van Jill en DJ’s

Velserbroek - Opa’s en oma’s
die van het circus houden kunnen deze week gratis naar circus Bongo. Elke opa of oma die
voor een kleinkind betaalt mag
zelf gratis mee naar binnen. Per
kleinkind mag een opa of oma
gratis. Circus Bongo staat van
vrijdag 24 april tot en met zondag 26 april op het Vestingplein
bij het centrum van Velserbroek.
Voorstellingen zijn vrijdag om
19.00 uur en zaterdag en zondag
om 14.00 uur. Kijk ook op www.
circusbongo.nl.

Bodemdiertjes
knutselen

Driehuis - Zondag 26 april gaat
de nieuwe tentoonstelling ‘Op
reis MoMo de mol’ van start in
het Pieter Vermeulen Museum.
Woensdag 29 april kunnen kinderen van 3 tot en met 8 jaar komen knutselen. De knutselmiddag staat in het teken van het leven onder de grond. Openingstijden woensdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Entree volwassenen 2,50, kinderen
2 euro. De knutselactiviteit kost
0,50 euro extra.

Van Kessel
in Halve Maan

Santpoort-Noord - Zondag 26
april speelt de band Van Kessel
in Café de Halve Maan aan Hagelingerweg 36, van half vijf tot
negen uur. Van Kessel speelt
stevige rock covers van onder
meer U2, The Cult, CCR en Steppenwolf. Er kan dus weer geswingd worden. Van Kessel bestaat uit zanger Patrick van Kessel, gitarist Ebe de Jong, bas Dave Bos en drums Max van Haassen. De toegang is gratis.

Rico’s
netwerkborrel

IJmuiden - Vrijdag is er vanaf
16.00 uur weer een Velser business netwerkborrel in Rico’s aan
Kennemerlaan 44. Ondernemers,
werknemers, raadsleden en alle
belangstellenden kunnen elkaar
bij een gezellig glaasje ontmoeten. Onderwerpen als koopgoot
of koopsloot zullen natuurlijk
niet worden gemeden. De winkeliers hebben zich uitgesproken voor de koopgoot. Dat is vrijdag het thema bij de borrel.

Oranjefeest in La Belle

Monuta geeft geld
aan Anton-Pieckhofje
Haarlem - Vrijdag heeft Edward
Kardol, teamleider van Monuta
uitvaartzorg Haarlem en ambassadeur van het Monuta Charity
Fund, een symbolische cheque
van 1725 euro overhandigd aan
het Anton Pieck-Hofje voor de
aanschaf van terrasmeubilair.
Het Anton Pieck-Hofje, onderdeel van Stichting SHDH, is een
wooncentrum voor 36 thuiswonende mensen met dementie
met een urgentieverklaring voor
opname in een psychogeriatrisch
verpleeghuis. Het is sinds 1989
gelegen aan de Anijsstraat 1 te
Haarlem. Het Anton Pieck-Hofje
is al jaren een voorbeeld voor vele zorginstellingen als kleinschalige woonvorm. Zowel nationaal
als internationaal is er veel belangstelling voor de bouw en hoe
ze hun visie op wonen en welzijn samen met de werknemers
vormgeven.
De binnentuin is in elk jaargetijde het kloppend hart van het
Anton Pieck-Hofje. Hier worden
verschillende activiteiten met cliënten, bewoners en vrijwilligers
georganiseerd zoals de jaarlijkse barbecue, het vieren van verjaardagen, het houden van het
werkoverleg en gezellige familiebezoekjes. Het gebeurt regelmatig dat er niet genoeg zit-

plaatsen zijn om te genieten van
de buitenlucht en dat bewoners
toch weer naar binnen moeten
en daarbij komt dat de zitplaatsen niet veilig zijn voor de bewoners. Dankzij Monuta uitvaartzorg, Uitvaartcentrum Kloppersingel te Haarlem, wordt met deze donatie de aanschaf van terrasmeubilair mogelijk gemaakt
en geven zij zo meer kleur aan
het leven van deze mensen!
Jaarlijks stelt Monuta een deel
van haar inkomsten beschikbaar voor liefdadigheidsprojecten die lokaal worden opgezet.
Deze projecten passen binnen
het thema Geef het leven kleur.
Alle medewerkers van Monuta
en assurantieadviseurs die met
Monuta samenwerken, zijn ambassadeur van het Monuta Charity Fund (MCF) en kunnen een
aanvraag voor een project doen.
Het onafhankelijk bestuur van
het MCF beslist de toekenning
of afkeuring. Dit bestuur bestaat
onder andere uit Erica Terpstra,
Mies Bouwman en Cors Hage (hoofddirecteur). Monuta is
specialist op het gebied van uitvaartverzorging en verzekeringen. Vanuit een netwerk van uitvaartcentra verzorgt Monuta uitvaarten in heel Nederland. (foto:
Michel van Bergen)

oranjefeest tot in de late uurtjes
doorgaat... De toegang is beide
dagen gratis. Kom wel op tijd,
want vorig jaar was het zo druk
dat de deur tijdelijk dicht ging!
Op de Kennemerlaan pakken de
eigenaren van Eetcafé Toedeloe en Café de Brug uit met een
groot straatfeest tussen de Grahamstraat en de Snelliusstraat.
Op een podiumwagen staan optredens gepland van StijlAchterover (14.00 uur) en Blues Six
(15.30 uur). Voor de kinderen is
een springkussen aanwezig.
Veel plezier gewenst!

KCV presenteren
ansichtkaarten
Regio - Franca van Winkel, directievoorzitter van Rabobank
Velsen en Omstreken, opende
afgelopen zondag de expositie
van Kunstenaars Collectief Velsen. Franca was gevraagd door
het kunstenaarscollectief om de
opening te willen verrichten, omdat tijdens deze opening in De
Waag aan het Spaarne 30 rood,
in Haarlem, de door het KCV uitgebrachte ansichtkaarten van
werken van de kunstenaars werden gepresenteerd. De uitvoe-

ring van deze kaarten, alsmede
het laten maken van een website, werd mede mogelijk gemaakt
door een donatie uit het coöperatiefonds van de Rabobank Velsen en Omstreken.
Franca wist tijdens deze opening
de interesse van de aanwezigen
goed vast te houden, door van
elke exposant iets specifieks te
vertellen. Ondanks het prachtige
weer, was de opkomst naar de
opening goed. (foto: Afke Spaargaren)

Veel belangstelling bij
bingoavond Jonge Stem

Te veel drank
IJmuiden - Woensdag, bij een
routinecontrole op de Koningstraat, hielden politieagenten omstreeks 18.45 uur een automobiliste aan die teveel had gedronken. Het lukte de 59-jarige vrouw
uit IJmuiden niet om op het politiebureau een ademanalysetest
af te leggen. Voor een bloedproef gaf zij geen toestemming.
Haar rijbewijs werd hierop direct
ingevorderd en de vrouw kreeg
een proces-verbaal.

IJmuiden - In Grand Café La
Belle aan de Zeeweg wordt Koninginnedag dit jaar weer op
grootse wijze gevierd. Het leukste feest van het jaar gaat op
woensdag 29 april om 21.00 uur
van start met een live-optreden
van Jill. Voor en na het optreden
van de IJmuidense zanger draait
DJ Louw de gezelligste muziek
van de afgelopen dertig jaar.
Op Koninginnedag (donderdag
30 april) gaan de deuren van La
Belle om 17.00 uur open. De keuken is dan gesloten. Vanaf 21.00
uur zorgt DJ Friso ervoor dat het

Jong zoekt jong
Santpoort - Vlak voor Pasen zochten peuters van peuterspeelzaal
de WOP uit Santpoort naar jonge dieren op boerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude. Met succes! En ze vonden nog meer. Er waren ook de
nodige jonge dieren in de dop te vinden: paaseieren.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag
organiseerde jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem een bingoavond. De ruimte werd beschikbaar gesteld door partycentrum Velserduin en zowel de
opkomst als de opbrengst was
overweldigend. Met het opgehaalde bedrag zal geïnvesteerd
worden in kostuums en decor
voor de nieuwe musicalproductie ‘Moulin Rouge’.
De musical is het verhaal van de
succesvolle film en hoewel de
film eigenlijk geen musical is,
werd deze speciaal naar het theater omgeschreven. .
De musical gaat over de jonge
schrijver Christian die verliefd
word op de courtisane Satine.

Inmiddels zijn de repetities al in
volle gang en word het stuk stevig aangepakt. Dat moet ook wel,
want op het witte doek is deze
film een extase van lied, dans
en decor en dat alles moet natuurlijk ook in de toneelproductie zitten.
Een musical draait natuurlijk niet
alleen om zang, dans en spel,
maar ook om de kostuums en het
decor. De dames van het naaiatelier zijn al weken bezig met het
maken van de kleding.
De musical ‘Moulin Rouge’ speelt
op vrijdag 13 en zaterdag 14 november in de stadsschouwburg
van Velsen. Kaarten zijn te bestellen via de website van het
theater.
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Try-sessie in
Witte Theater

Jeugdbrandweer
Velsen naar halve finale
Velsen - De Velsense jeugdbrandweer heeft afgelopen zaterdag bij de kwalificatie wedstrijden in Heerhugowaard de
eerste plaats bereikt. Dit was in
de klasse aspiranten 15 tot en
met 18 jaar, waaraan elf ploegen
deelnamen. De junioren die in de
leeftijdscategorie 12 tot en met
15 jaar uitkwamen, gingen naar
huis met de tweede plaats. In deze klasse deden in totaal negen
ploegen mee. Dit resultaat is nog
niet eerder behaald in het negen
jarig bestaan van de Velsense
jeugdbrandweer.
Voor beide teams stond er een
brandmelding te wachten, voor
de junioren in een bedrijfspand
waar een opslag van goederen veranderd was in één grote
vuurzee. Bij de aspiranten kwam
de brandmelding uit het ketelhuis van een verzorgingshuis.
Dit zijn natuurlijk geen echte
branden, maar worden doormiddel van vlammenborden en knetterkasten wel zo realistisch mogelijk nagebootst.
Beide teams plaatsen zich hierdoor voor de halve finale die in

juni dit jaar gehouden zullen
worden. Deze wedstrijden worden georganiseerd door jeugdbrandweer Nederland. In totaal
zijn er in Nederland al 146 jeugdbrandweerkorpsen die jaarlijks
tegen elkaar strijden voor het
landskampioenschap.
De jeugdbrandweer bestaat uit
16 jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, zij oefenen
elke woensdagavond avond van
19.00 tot 21.00 uur op de kazerne
in Velsen-Zuid. Het doel van de
jeugdbrandweer is om de jeugd
enthousiast te maken voor het
brandweervak en ze al op jonge leeftijd de beginselen van het
brandweervak te leren.
Nadat de achttienjarige leeftijdsgrens is bereikt kun je doorstromen naar de vrijwillige brandweer, mits je goedgekeurd word
voor je sport en psychologische
test. Mocht de jeugdbrandweer
ook wat voor jou zijn, haal dan
de informatiefolder bij de brandweer Velsen of neem contact op
met de coördinator jeugdbrandweer Sander Kortekaas, telefoon
0255-532324.

Burgeroorlog Sri Lanka
IJmuiden – Stichting Velsen
voor de Derde Wereld wil met de
opbrengst van de oude spullenmarkt, die zaterdag in het Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat gehouden wordt, de
slachtoffers van de burgeroorlog
in Sri Lanka ondersteunen. Heel
veel mensen zitten vast in het
hevig bevochten Vanni-gebied,
in het noorden. Het regenseizoen is begonnen, dit verergert
de leefomstandigheden en gezondheidssituatie, ook de kans
op besmettelijke ziektes. Bovendien moeten de mensen het al
wekenlang zonder drinkwater,
medicijnen en sanitaire voorzieningen doen.
Tot nu toe wordt hulporganisaties nog steeds toegang tot de
mensen ontzegd. Mensen proberen het gebied te ontvluchten, met gevaar voor eigen leven.
Op het strand wachten slachtoffers waarvan ledematen zijn ge-

amputeerd op evacuatie. Vorige week kwam een nieuwe golf
vluchtelingen aan, in totaal verblijven er nu zo’n 40.000 mensen in en rondom Vavuniya. Artsen zonder Grenzen geeft voedingshulp in tien van de opvangkampen, andere hulporganisaties delen hulpgoederen uit. Er
zijn vijf opvangkampen op het
schiereiland Jaffna.
Artsen zonder Grenzen willen gaan kijken hoe de mensen
er daar aan toe zijn, maar krijgt
daarvoor geen toestemming. Het
ziekenhuis is overvol en patiënten moeten bedden delen. Er zijn
onvoldoende medische voorzieningen. Omdat zij specialistische, postoperatieve zorg nodig
hebben, kunnen zij niet zonder
meer naar de opvangkampen
worden gestuurd. Artsen zonder
Grenzen heeft 55 lokale medewerkers aangenomen om de patiënten te verzorgen.

IJmuiden - Het Witte Theater
stelt beginnende bands (of reeds
bestaande bands met nieuw repertoire) zondag 26 april in de
gelegenheid zich aan ‘het publiek’ te presenteren. Dus heb
je het idee dat het de hoogste
tijd is, dat men nieuwe nummers
leert kennen, dan kan men zich
opgeven via sessie-leider Dries
Leering, telefoon 0255-533388
of
driesleering@hotmail.com.
Houdt rekening met een maximale speeltijd van ongeveer 25
minuten. Een back line is aanwezig. De optredende artiesten zullen worden vermeld op www.wittetheater.nl Toegang gratis. De
try-sessie begint om 17.00 uur.

Koninginnedansnacht

IJmuiden - Een nieuw idee van
het Witte Theater en het stage
café is om Koninginnedag in te
dansen. Waarom zou dit alleen
voorbehouden zijn aan de grote
steden? Dus stof die oranje stola af, zet je trompet op en haast
je naar het Oranje Theater. Het
stage café opent woensdag 29
april om 22.00 uur haar deuren
en men kan tot in de hele kleine uurtjes dansen en genieten
van de muziek van de wereldberoemde uit Santpoort afkomstige
band Fullcount. Na afloop komt
er mogelijk nog een dj. Toegang
is gratis. Iedereen die volgende
dag nog zin heeft kan weer genieten van muziek bij Koninginnepop in Santpoort.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot

IJmuiden - Op zaterdag 25 april
wordt weer een welvaartsmarkt
in het onderkomen bij de Solidariteitsmarkt aan de Eenhoornstraat 4 in IJmuiden. Tussen
09.30 en 13.00 uur is iedereen
van harte welkom, niet alleen om
te kijken, maar ook om spullen
af te geven. Voor goederen die
absoluut niet gebracht kunnen
worden kan men contact opnemen met de volgende telefoonnummers: 0255–511674 of 023–
5378213, dan wordt een en ander (in overleg) opgehaald.

Openbare
repetitie COV

IJmuiden - De Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden
houdt 23 april een openbare repetitie van 20.00 uur tot 22.15
uur in gebouw De Rank aan de
Koningin Wilhelminakade 265
in IJmuiden. Op deze avond kan
men kennis maken met het koor
en de manier waarop zij hun
concerten voorbereiden. Na afloop van de repetitie kan men
nog even napraten onder het
genot van een glaasje. Meer informatie: telefoon: 023–5374842.
Zie ook www.cov-ijmuiden.nl

Gidsen Forteiland blazen
ziekenzaal nieuw leven in
IJmuiden - De gidsen van de
Vereniging Forteiland IJmuiden
zijn hard bezig om de ziekenzaal in het IJmuidense fort weer
in te richten, zodat het publiek
nog een beter beeld kan krijgen
over het leven in het 19de eeuwse pantserfort.
Ter verdediging van de in 1876
geopende zeesluizen werd in
1888 het kustfort IJmuiden opgeleverd. Het was het eerste,
het grootste en het zwaarst verdedigde bewapende fort van de
Stelling van Amsterdam. Oorspronkelijk lag het Fort bij IJmuiden op de noordoever van het
kanaal maar door de bouw van
de Noordersluis werd het fort
gescheiden van de oever en zodoende ontstond er midden in
de havenmond het Forteiland.
De ziekenzaal die nu wordt inricht, bevat de zogenaamde granito vloer. Deze was er tegen bestemd dat tijdens en na de gevechtshandelingen de gewonden werden geopereerd en behandeld. De op de vloer gevallen
lichaamsvloeistoffen konden dan
ook makkelijk verwijderd worden. In 1891 werd de ziekenzaal
beperkt ingericht, er was plaats
voor slecht vijf personen, want
en er werd meer een beroep gedaan op de burger- en militai-

re ziekenhuizen. Voor iedere patiënt was speciale textiel aanwezig, dit ging via een vastgestelde
lijst, variërend van beddengoed
tot zakdoeken. Na het verplicht
wassen bij opname, moest de
militaire kleding ingeleverd worden om daarna de speciale kleding in ontvangst te nemen. Deze regel gold niet voor de officieren en onderofficieren. Soldaten
met schurft of een venerische
(geslachts-)ziekte kregen oud
en apart gewassen kleding om
besmetting te voorkomen. Eénmaal in de veertien dagen werd
het beddengoed vervangen. De
patiënten moesten natuurlijk wel
goed eten en kregen daarom vier
maal per dag een maaltijd.
Zondag 3 mei kan men weer een
bezoekje brengen aan het Forteiland.
Reserveren kan via de IJmuidense Rondvaart Maatschappij, via
www.ijmuidenserondvaart.nl/
onder de knop ‘excursies’ of via
telefoonnummer 0255-511676 of
06-51598917. De afvaarten vanaf de kop van de haven zijn om
11.00, 12.45 en om 15.15 uur. U
bent dit jaar vrij om van het eiland te vertrekken wanneer u
wilt. Afvaarten vanaf het eiland
zijn om 13.00, 15.10, 15.50 en
17.15 uur.

Velsen Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 24 april starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week zijn
de fractievoorzitters van de SP,
Christen Unie en het CDA van
de gemeenteraad van Velsen de
studiogasten. Wethouders van
de gemeente Velsen komen het
nieuwe stadscentrumplan van
IJmuiden toelichten in het andere programma.
In gesprek met eindredacteur Jac.
Zuurbier gaan de wethouders
Annemiek Korf (PvdA) en Arjen Verkaik (VVD) in op de keuze

van de projectontwikkelaar Multi
Vastgoed uit Gouda voor het realiseren van een nieuw stadscentrum in IJmuiden. De fractievoorzitters Frits Vrijhof (SP), Robert te
Beest (CDA) en Frits Korf (Christen Unie) kijken terug op het verloop van de laatste raadsvergadering. Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te horen
in de dagelijkse uitzendingen om
17.00 en 21.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal zien via het analoge Ziggokanaal (12++), het digitale kanaal 951 en via de internetsite van Seaport TV. Op de teletekstpagina’s 331 en 332 van
Seaport TV staan deze TV- programma’s vermeld.
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Rommelmarkt

Koop vrijdag kaarten

Velserbroek - Zaterdag 9 mei
organiseert MamaMia van 10.00
tot 14.30 uur een rommelmarkt
in de grote zaal van het Polderhuis in Velserbroek. De opbrengst komt ten goede voor een
nieuw weeshuis in Ghana. Tijdens de rommelmarkt kan men
symbolisch een baksteen kopen
voor het weeshuis. Informatie:
Ouder- en kindcentrum MamaMia, telefoon 023-5388830 of info@mamamia-velserbroek.nl.

Kassa’s Telstar dicht
tijdens laatste wedstrijd
Velsen-Zuid - De laatste reguliere competitiewedstrijd van de
Witte Leeuwen wordt gespeeld
op vrijdag 8 mei in Velsen-Zuid.
Die dag komt Fortuna Sittard
op bezoek. Het zou kunnen dat
het ook de laatste wedstrijd van
Fortuna in het betaalde voetbal
wordt.
De supporters van Fortuna hebben vanwege ongeregeldheden
tijdens hun laatste uitwedstrijd
een verplichte buscombi opgelegd gekregen. Dit houdt in dat
alle kassa’s op Sportpark Schoonenberg op 8 mei gesloten zul-

len zijn. Vrijdag a.s. speelt Telstar tegen MVV, de nummer zes
van de ranglijst. De aftrap is om
20.00 uur. Voorafgaand aan deze
wedstrijd kunt u vanaf 19.00 uur
uw toegangsbewijs voor de wedstrijd op 8 mei tegen Fortuna kopen bij de kassa.
Daarna is het slechts nog mogelijk om uw toegangskaart voor
Telstar-Fortuna op werkdagen
van 27 tot en met 29 april en van
4 tot en met 7 mei tussen 10.00
uur en 17.00 uur op het secretariaat van Telstar aan de Tolsduinerlaan te kopen.

Leerlingen VuurtorenOost aan het roefelen
IJmuiden - Maandag 20 april is,
op uitnodiging van Lydia Moreira van Stichting Welzijn Velsen,
groep 8 van de Vuurtoren-Oost
gaan roefelen. Roefelen betekend snuffelen, dus mochten de
kinderen gaan snuffelen bij verschillende bedrijven.
De kinderen hadden van te voren met de juf Debbie en Rina een top 10 gemaakt en aan
de hand daarvan is Lydia vanuit
buurtcentrum De Spil het buurten school roefelproject gestart.
Eerst brachten de kinderen een
bezoek aan de politie, daarna
werden de kinderen in groepjes opgesplitst en werden er bezoekjes gebracht aan Holiday
Inn het hotel en de keuken, Trebbe Bouw die werkzaam is in het

binnenhaven project, en peuterspeelzaal ‘t Piraatje. De kinderen
werden overal met evenveel enthousiasme ontvangen en hebben veel mogen zien, voelen, en
doen.
s’ Middags kwam de gemeente archeoloog Wim Bosman een
bezoek brengen aan de klas, die
door een boeiende vertelling
over zijn beroep en het laten zien
van zijn vondsten de dag op een
leuke manier afsloot.
Dit project is een pilot van Stichting Welzijn Velsen en gaat zeker door het succes een vervolg
krijgen. Dankzij de medewerking
van de eerdergenoemde bedrijven en instellingen hebben de
kinderen een top dag gehad!

Inschrijving vierdaagse
Velserbroek van start
Velserbroek - In Velserbroek zal
ook dit jaar de avondvierdaagse
gewoon doorgang vinden, nadat
vorig jaar Dorpsvereniging Velserbroek het stokje overnam van
de toenmalige commissie. Van
dinsdag 16 tot en met vrijdag 19
juni kunnen inwoners van Vel-

serbroek en omstreken tussen
18.00 en 20.30 uur weer meelopen met de 5 of 10 kilometer met
als startpunt het Vestingplein in
Velserbroek.
Opgeven kan tot 22 mei middels
formulier op de site dorpsvereniging-velserbroek.nl.

Pim Mulier
Run2Ddayloop

Dubbel feest voor
Nannie van der Wiele
IJmuiden - Zaterdag 2 mei is
het een dubbele feestdag voor
de Zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele. De groep viert
die dag haar 400-jarig jubileum.
De groep is op 4 mei 1969 opgericht vanuit de St. Martinusgroep. Naast het jubileum zal de
nieuwe steiger feestelijk in gebruik worden genomen.
Na ruim drie jaar van fondsen
en sponsors aanschrijven, hard
werken en afwachten is het dan
eindelijk zo ver!
Na de opening van de steiger
om 13.00 uur zullen er zeil- en
roeidemonstraties door de zeeverkenners (10-15 jaar) plaatsvinden en een rondvaart met de
Noordkaap.
Ook voor de dolfijnen (7-10 jaar)
zal een activiteit georganiseerd

worden. De feestelijkheden duren tot 15.00 uur. Voor dit evenement zijn tevens de sponsors,
donateurs en relaties uitgenodigd. Vanaf 16.00 tot 20.00 uur
is er een reünie voor oud-leden.
Alle oud-leden van de groep zijn
hiervoor van harte welkom. Aanmelden is nog steeds mogelijk.
Dit kan via www.nannievdwiele.nl of geja.heeremans@gmail.
com of telefonisch via Geja Heeremans, 06-41436119. Eten en
drinken is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.
Men kan oude, bijzondere of
leuke foto’s opsturen zodat deze
tijdens de reünie uitvergroot en
tentoongesteld kunnen worden.
Van alle activiteiten zal uitgebreid verslag worden gedaan op
de www.nannievdwiele.nl.

PVM zoekt
schoolbegeleiders
Driehuis - De tentoonstelling ‘Op reis met MoMo de mol’
wordt pas 24 april geopend maar
beloofd nu al een groot succes
te worden.
Al heel wat schoolgroepen en
peutergroepen uit de regio
hebben
zich aangemeld voor een
bezoek aan de
tentoonstelling die gemaakt is voor
kinderen van
3 tot en met 8
jaar. Om een
tentoonstellingsbezoek
voor groepen
kinderen georganiseerd te
laten verlopen,
worden deze
groepen altijd begeleid door een
vrijwilliger van het museum. Tijdens het bezoek houdt de vrijwilliger het overzicht. Na afloop
wordt met de kinderen nog even
nagepraat over hun ervaringen
in het museum. Voor het begelei-

den van schoolgroepen zoeken
zij enthousiaste mensen, die tijdens schooltijden ongeveer een
uur of meer tijd hebben. Wie het
leuk vindt om met groepen kinderen te werken en interesse of
ervaring heeft
met
educatie is van harte uitgenodigd
om zich aan
te melden als
schoolbegeleider bij het
Pieter Vermeulen Museum.
De schoolbezoeken vinden
doorgaans ’s
ochtends om
09.00 en 10.30
uur plaats en
’s
middags
om 13.30 uur.
De tentoonstelling ‘Op reis met MoMo de
mol’ is vanaf zondag 26 april te
zien. Pieter Vermeulen Museum,
Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis, telefoon 0255–536726. Zie
ook www.pieter-vermeulen-museum.nl.

Santpoort-Noord - Tot 20 mei
kunnen hardlopers zich voorinschrijven voor de Pim Mulier
Run2dayloop op zondag 24 mei.
Er is een wedstrijdloop over 15
kilometer, prestatielopen over 5,
10 en 15 kilometer en een pupillenloop van één kilometer. De
start/finish is om 11.00 uur bij
atletiekvereniging Suomi, sportpark Groeneveen in SantpoortNoord. Kosten bij voorinschrijving zijn 6 euro voor de 15 kilometer wedstrijdloop, 5 en 10 kilometer prestatieloop en 7 euro voor de 15 kilometer prestatieloop. Voor de jeugdloop kan
alleen ingeschreven worden op
de wedstrijddag. Na-inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur tot een half uur voor
de start. Zie ook www.avsuomi.nl
voor meer informatie.

Kennemer
Fiets Toertocht

Velserbroek - Zondag 24 mei
wordt de eerste editie van de
Kennemer Fiets Toertocht gereden. Vertrek en aankomst: Villa Westend, Westlaan 41 in Velserbroek (Westbroekplas). De
sportieve deelnemers hebben
de keuze uit twee verschillende
routes: een van 25 kilometer en
een van circa 40 kilometer. Beide afstanden zijn prima te combineren, zodat de totale fietsafstand dan 65 kilometer bedraagt.
De vertrektijd zijn van 09.00 tot
12.00 uur (let op! Vertrektijd 65
kilometer van 09.00 tot 10.00
uur). Deelnameprijs: abonnees
Haarlems Dagblad en IJmuider
Courant betalen bij voorinschrijving 4 euro. Op de dag zelf 5 euro (inclusief routebeschrijving,
twee maal consumptie en herinnering). Zie ook www.haarlemsdagblad.nl en www.villa-westend.nl.

Bingoavond
IJmuiden - Zaterdag 25 april
houdt vogelvereniging Fauna Felisena haar maandelijkse bingoavond in het verenigingsgebouw
aan de Eksterlaan 8. De avond
begint om 20.00 uur, zaal is geopend vanaf 19.15 uur. Gaarne aan de achterkant van het
gebouw parkeren. Informatie:
R. Broekhuizen, telefoon 0650664420.

pagina 30

23 april 2009

Klaverjassen
Stormvogels

Knappe derde prijs voor
Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Afgelopen seizoen
zijn de Watervrienden IJmuiden (WVY) naar de tweede klasse van de landelijke zwemcompetitie gepromoveerd. Het doel
vooraf was om te proberen om
in deze klasse te blijven en niet
meteen weer te degraderen.
Na de eerste zwemdag stond
WVY, mede door 25 strafpunten, op de zesde en tevens laatste plaats. Op de tweede competitiedag heeft WVY in hun thuisbad De Heerenduinen een prima
teamprestatie neergezet met een
tweede plaats als dagprijs.
Na twee wedstrijddagen stond
WVY op een derde plaats met 19
punten achterstand op de nummer twee Apeldoorn. De derde competitiedag is afgelopen
zondag 19 april gezwommen in
het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion in Eindhoven.
Aangemoedigd door een grote
groep meegereisde en enthousiaste ouders en deze indrukwekkende zwemtempel zorgde voor
een maximale motivatie aan de
zwemmers. Dit vertaalde zich in
een reeks snelle tijden, negen
maal een eerste plaats en vele

persoonlijke records.
Mark Barg met een eerste plaats
en PR op de 50 meter vrije slag
in een tijd van 35.12 seconden.
Mike ter Horst met een nieuw
bondsrecord op de 100 meter wisselslag met een tijd van
1.04.80 en op de 100 m schoolslag haalden Jesse Kneppers en
Rob Tieman een eerste en een
tweede plaats met een tijd van
respectievelijk 1:35.7 en 1:39.7
seconden.
Ook de estafetteploegen haalden een aantal eerste plaatsen.
De jongste meisjes, Kelly, Denise, Rianne, Maaike en Tessa haalden tweemaal een eerste plaats. Het jongens team met
Ben, Joost, Jelle en Mike haalden ook tweemaal een eerste
plaats. Op deze derde zwemdag
is WVY tweede geworden in het
dagklassement. In het eindklassement na drie wedstrijddagen
heeft WVY een totaal van 973
punten verdiend. Helaas net 6
punten tekort om Apeldoorn van
een tweede plaats te verdringen.
Gezien de doelstelling vooraf en
de stand na de eerste dag een
geweldige prestatie.

Facta sponsort
Hofgeestruiters
Velserbroek - De eigenaar van
Facta uit Uitgeest heeft rijvereniging de Hofgeestruiters enorm
verblijdt door een nieuwe waterpomp te sponsoren. Bestuurslid Sandra zegt: ,,Voor een paarden rijbak is het van groot belang dat de bodem in deze droge
maanden met weinig regen goed
wordt onderhouden. Dit kan eigenlijk alleen door de rijbak vaak
te voorzien van veel water waardoor de bodem stevig blijft en de
paarden geen blessures oplopen.” Eigenaar Wil van de firma
Facta vult aan: ,,De rijvereniging
is hiervoor aangewezen op een
pomp die het water uit de sloot
pompt en in de bak sproeit. De
oude pomp van de vereniging is
niet best meer dus help ik deze
enthousiaste vereniging graag

door een kompleet nieuwe pomp
te sponsoren.” Deze pomp geeft
een enorme hoeveelheid water
per minuut. Niet alleen de paarden blij die in de bak de rondjes moeten lopen maar vooral
ook het bestuur blij omdat het
onderhoud hiermee veel minder
tijd in beslag neemt. Als ondernemer ben ik enthousiast dat ik
deze vereniging kan helpen. De
Hofgeestruiters willen de firma
Facta enorm bedanken voor deze bijdrage. ,,Voor deze kleine
vereniging is een nieuwe pomp
een enorm investering. We houden de drempel, en dus de lidmaatschapsgelden, voor onze
leden laag, waardoor we enorm
geholpen zijn met deze schenking”, aldus de voorzitster van de
vereniging.

IJmuiden – Afgelopen vrijdag waren er acht tafels bezet tijdens het klaverjassen in
de kantine van IJVV Stormvogels. De hoofdprijs in de loterij, een weegschaal en een paardenworst, was voor mevrouw J.
Kossen. De uitslag was als volgt:
De eerste prijs, een fles jenever, ging met 5478 punten naar
mevrouw J. Kalkman. De tweede prijs, een fles wijn, was met
5402 punten voor de heer B. van
Dansik. De derde prijs, een rollade, ging met 5305 punten naar
de heer W. Swart. De marsenprijs was met vier marsen voor
de heer F. Maalman. Iedereen is
op vrijdag 24 april weer van harte
welkom aan de Zuiderkruisstraat
72. Meer weten: bel of mail met
Henk Rets, telefoon 06-3404940
of hj.retz@quicknet.nl. Zie ook
www.kjv-stormvogels.nl.

VSV zet
eindsprint in

IJmuiden - Het begint er op te
lijken dat VSV op het juiste moment begint te beseffen wat er
voor degradatievoetbal gevraagd
wordt. Keihard werken, als collectief spelen en als het niet
mooi kan dan maar lelijk. Zo ook
de wedstrijd tegen SVW’27. De
ploeg uit Heerhugowaard moest
winnen om de tweede periode
binnen te halen en VSV moest
winnen om de aansluiting met
Kolping Boys en Westfriezen
te behouden. Vooraf zag het er
niet al te rooskleurig uit aangezien VSV vijf basisspelers moest
missen. Maar nu bleek de breedte van de VSV selectie want aan
de aftap stond een zeer representatief elftal. VSV begon solide
en al na vijf minuten had Wesley
vd Wal de score moeten openen
maar helaas ging zijn schot voorlangs. Nauwelijks vijf minuten later moest Alberto vd Bos geblesseerd het veld verlaten na een
desperate bloktackle. Deze tackle was kenmerkend voor het
spel van VSV, met de hele ziel
en zaligheid werd over het gehele veld de strijd aangegaan met
de nummer drie van de ranglijst.
Vlak voor rust kwam VSV aan de
leiding door een heel fraai doelpunt van Bob Schol.
Na de rust ging de strijd gewoon
verder alhoewel VSV nu de beste
mogelijkheden kreeg. In de 85e
minuut speelde van de Brink zich
schitterend vrij op de achterlijn
maar wederom wist de SVWgoalie zijn ploeg in de wedstrijd te
houden.
Vlak voor tijd leek nood lot zich
te voltrekken, een hoge voorzet
werd uitstekend naar de grond
gekopt maar tot opluchting van
alles wat VSV was redde doelman Ebbeling op voortreffelijke
wijze. Groot was de opluchting
bij alles wat VSV was toen de arbiter van dienst na negen minuten blessuretijd affloot. De volgende finale is zondag 26 april
tegen Vitesse’22.

SVIJ F3 Kampioen

IJmuiden - De jongens van SVIJ
F3 zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden na een gewonnen uitwedstrijd tegen IJmuiden F2. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn ze met 21 punten niet meer in te halen door de
nummer 2 Uitgeest die op negen punten achterstand staan.
Dus (voorjaar)kampioen en dat
hebben ze goed gevierd bij SVIJ.
Op een aanhanger werden ze
met hun beker (deze waren ge-

regeld door één van de vaders)
naar de kantine gereden waar
ze gehuldigd werden door het
jeugdbestuur van SVIJ met een
medaille, bloemen en natuurlijk (kinder)champagne. Daarna
kregen ze allemaal nog een lekker patatje met een flesje drinken van de vereniging.
Dus in hetzelfde weekend als
landskampioen AZ kampioen
geworden, dat vergeten ze nooit
meer.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 25 ApRil
Zuidvogels-odin’59 (1a)
Swift-Kennemerland (2a)
opperdoes-IJmuiden (3a)
Jong Hercules (3a)-reiger boys
NFC/brommer-eDo (3b)
Kon.HFCvvH/velserbroek (4D)
rCH-velsen (4D)

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 15.00
- 14.30

ZONDAG 26 ApRil
FC omniworld-aDo’20 (hoofdklasse)- 14.00
De Kennemers (1a)-blauw Wit a. - 14.00
De Flamingo’s-Stormvogels (2a)
- 14.00
Purmersteijn-eDo (2a)
- 14.00
vSv (2a)-vitesse’22
- 14.00
Kolping boys-Dem (2a)
- 14.00
Purmerend-velsen (3b)
- 14.00
DSS (3b)-Zilvermeeuwen
- 14.00
onze Gezellen (3b)-vvZ
- 14.30
FC velsenoord (4C)-Sva
- 14.00
Schoten (4D)-alliance’22
- 14.00
De brug-SvIJ (4D)
- 14.00
PSCK-beverwijk (5C)
- 14.00
Wijk aan Zee (5C)-St adelbert
- 14.00
Waterloo (5D)-DIoS
- 14.00
rCH-terrasvogels (5D)
- 14.00
DiNsDAG 28 ApRil
tob-IJmuiden (3a)
- 19.00
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Ichthus Lyceum Schaaktoernooi groot succes
Velsen - Het tweede Ichthus Lyceum Schaaktoernooi, een internationaal schaakevenement,
werd vrijdagavond geopend
door de wethouder van sportzaken mevrouw Baerveldt. 61 deelnemers speelden in drie dagen
totaal zes wedstrijden om een
prijzenpot van in totaal 1800 euro. Drie Groot Meesters en drie
Internationale Meesters hadden
zich onder de deelnemers gemeld.
De toernooiwinnaar van verleden jaar, IM Ilmars Starostits
(2499), was weer van de partij om zijn titel te verdedigen.
In de tweede ronde wist GM
elo-kanon Yuri Solodovnichenko (2451) door zet-herhaling tegen lokale held Peter de Roode te ontsnappen met een half
punt. In de derde ronde liet Yorick ten Hagen (2173) van zich
spreken. Hij speelde een keurige remise tegen GM Alexandre
Dgebuadze (2480). In dezelfde
ronde schoof IM Ilmars Starostits (2499), zijn sterke tegenstander David Klein (2239) zonder
pardon van het bord af. In ronde 4 stond de eerste ‘clash of the
titans’ op het programma: GM
Ikonnikov (2525) met wit tegen
IM Ilmars Starostits. Na een lange strijd wist Ikonnikov te winnen en ging hij met 4 uit 4 alleen
aan de leiding. De zesde en laatste ronde moest voor de ontknoping zorgen, grote kanshebbers
voor de titel waren Yorick ten
Hagen en Alexandre Dgebuadze die eerder tegen elkaar remise hadden gespeeld. Zij moesten het opnemen tegen respec-

tievelijk Ilmars Starostits en Vyacheslav Ikonnikov. Dgebuadze
speelde een keurige remise tegen Ikonnikov. Ten Hagen blunderde helaas een gelijke stelling
weg tegen Starostits. Op weerstandspunten werd Dgebuadze
de winnaar van 2009, Starostits
werd tweede en de teleurstelling droop van zijn gezicht. Achter deze twee kanonnen volgden
een groep van zeven schakers
bestaande uit: de kersverse IM’s
Slingerland en Wantola, de GM’s
Ikonnikov en Solodovnichencko,
de jeugdtalenten Miquoel Admiraal en Yorick ten Hagen en Santpoorter Schouwerwou. Xander
Schouwerwou wist in de laatste
ronde verrassend te winnen van
Santpoort kopman Peter de Roode. Jeugdtalent Ilias van der Lende ook van Santpoort kreeg de
jeugdprijs en werd keurig tiende, met 4 uit 6. Talent David Klein
werd 18de.
Alle rondebulletins werden keurig bij gehouden op internet en
de interessantste partijen konden op de site worden nagespeeld. Dat alles zo goed liep
was mede te danken aan de
twee toparbiters de heren Joost
Jansen en Joost Out. Ook een
compliment voor de organisatoren Hans Kors en Rob de Roode.
Met dank aan alle sponsors en
het Ichthus Lyceum voor de accommodatie. Het derde Ichthus
Lyceum Schaaktoernooi zal volgend jaar gehouden worden in
het weekeinde van 9 tot 11 april
2010. Verdere informatie en uitslagen op www.schaakclubsantpoort.

Stormvogels E5 kampioen
IJmuiden - Zaterdag is de E5 van Stormvogels kampioen geworden. Zij wonnen zaterdag met maar liefst 7-1 van VV IJmuiden E3. Dit
team is een echt vriendenteam en met zo’n mooie overwinning verdienen zij, ook volgens coach Paco, zeker een plaats in deze krant.

Leida de Groote toernooi
Velserbroek - De organisatie
kijkt tevreden terug op het Leida de Groote toernooi, dat voor
de 33e keer bij VSV plaatsvond.
Dank aan de sponsors Rob van
den Berg, Kaas en Zo, drogisterij van Assema en Leo van Ewijk
die dit mede mogelijk maak-

ten. Ook dank aan alle vrijwilligers, bezoekers en ome Jan de
Groote. En de teams en begeleiding bedankt voor hun sportieve
en positieve uitstraling. De gedeelde eerste plaats van dit toernooi was voor de meiden van A1
en B1.

Schaakclub
Kijk Uit

Iber Lengua hoofdsponsor Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Het Haarlemse taleninstituut Iber Lengua Taal
& Cultuur BV is vanaf seizoen
2009 de nieuwe hoofdsponsor
van softballclub Terrasvogels.
Joana Keur, directeur van Iber
Lengua: ,,Taaltrainen is topsport!
En als CEDEO-erkend taleninstituut gaan wij altijd voor de
hoogste kwaliteit. Dat geldt niet
alleen voor onze taaltrainingen,
maar ook voor de coaching van
onze eigen mensen. Ons motto
is: We doen het goed of we doen
het niet.”
Vanuit dat oogpunt is de sponsoring van Terrasvogels een logische stap. Terrasvogels staat
aan de top van het Nederlandse
damessoftball en wordt gekenmerkt door de persoonlijke wij-

ze waarop de speelsters worden
getraind, het oog voor kwaliteit
bij de selectie van speelsters en
de motivatie om elke wedstrijd
opnieuw tot het uiterste te gaan.
Dit zijn ook de ingrediënten die
de drijfveer vormen voor het Iber
Lengua-team om elke les tot het
uiterste te gaan om nieuwe kennis over te brengen.
Een cursus bij Iber Lengua is
daarom als een homerun bij softball: Succes gegarandeerd.
Dat is de garantie die Iber Lengua als enige taleninstituut in
Nederland geeft.
Door deze bundeling van krachten hopen we dat Dames 1 van
Terrasvogels de komende jaren
aan de top van het Nederlandse
en Europese damessoftball blijft.

Strawberries wint
kraker tegen Hoorn
Driehuis - Het eerste herenelftal van hockeyclub Strawberries heeft de lastige uitwedstrijd
in en tegen Hoorn winnend afgesloten. Het werd 1-2 voor de
ploeg uit Driehuis, die nu op gelijke hoogte staat met Hoorn.
De spelers van Strawberries gingen het duel vol vertrouwen in,
met in hun achterhoofd de eerdere 3-0 thuisoverwinning op
Hoorn. Op het stroeve veld kwam
de uitploeg echter niet goed uit
de startblokken. Taken werden
niet uitgevoerd, de passing verliep bijzonder slecht en de vleugelspelers kregen vrijwel geen
ballen. Het was Hoorn dat op
voorsprong kwam. Een slechte
dekking achterin bij Strawberries resulteerde in een strafcorner, die onberispelijk raak werd
geschoten. Hoorn ging met deze
voorsprong de rust in. Tijd om af
te koelen was er niet, aangezien
de zon hoog aan de hemel stond
en het daardoor erg warm was.
Na de rust begon Strawberries
te spelen met volle druk op de
achterhoede van Hoorn. Net als
in de vorige wedstrijd tegen Catwijck zorgde deze tactiek ervoor
dat er veel kansen werden gecreëerd. Bas van Faassen schoot

de bal met een backhandschot,
zijn handelsmerk dit seizoen, in
het doel. De scheidsrechter was
er echter van overtuigd dat de
bal van buiten de cirkel werd geschoten en keurde het doelpunt
onterecht af. Strawberries-trainer
Erik van Hofwegen liep boos het
veld in en werd even later verzocht om achter het hek plaats
te nemen wegens opmerkingen
op de leiding. Strawberries bleef
full-press spelen en versierde een aantal strafcorners. Een
nieuwe variant werd afgerond
door Finn van Leeuwen, die zijn
zevende doelpunt van het seizoen maakte: 1-1.
Hoorn kwam er niet meer aan
te pas en Strawberries bleef
druk zetten op de achterhoede van de thuisploeg. Ongeveer
een kwartier voor tijd scoorde
linksvoor Wouter Merts zijn eerste doelpunt in het eerste elftal
van Strawberries. Daarmee is de
aanval op de top drie weer heropend. Strawberries staat nu
vijfde met vier punten achterstand op Saxenburg. Aanstaande zondag wacht het thuisduel
tegen Hermes, dat op de negende plaats staat. (Finn van Leeuwen)

IJmuiden - Kim van Loon is
druk bezig de onderste regionen
op de schaakranglijst vaarwel te
zeggen. Na een begin waar de
punten schaars waren, stromen
ze nu binnen. Lyanne Lucassen
ondervond dit; na stukkenwinst
en een koning in een onmogelijke hoek, kon Kim de bevrijdende
matzet uitvoeren. Cory van Bellen won met een prachtig mat
van debutante Mindel Smid. Cory was terecht trots op zijn kunstwerkje en hij wilde het zijn vriend
Ben Eppink laten zien. Nu was
Ben in een enorme schaakstrijd
gewikkeld met Boy Wu zodat
de eindstelling van Cory zeker
een kwartier op de blikken van
Ben moest wachten. Ben moest
in het begin een enorme aanval van Boy afslaan, en dit leek
allemaal niet zo eenvoudig. Totdat Boy te roekeloos werd en zijn
dame verspeelde. Maar na een
aftrekschaak zou hij de dame
weer terugwinnen. Boy deed dat
niet, hij dacht mat te zien. Job Elsendoorn en Lars Boesmans gingen lange tijd gelijk op, totdat de
stelling van Lars toch wat gaatjes
begon te vertonen. Job maakte er dankbaar gebruik van en
pakte de overwinning. Thomas
Lichtendaal werd door Marco
Wellinga met loper en dame tot
overgave gedwongen. Armando
Noordzij had niet gerokeerd en
dit kwam hem duur te staan. Met
een loper en toren werd de koning van Armando door Menno
Jaspers onder vuur genomen en
uiteindelijk mat gezet. Erin Lucassen wilde Koen van de Velde
foppen met de dame voor de gerokeerde koning en de loper op
h3 zodat een kwaliteit wordt gewonnen. Erin zag echter de dame van Koen over het hoofd die
op de derde rij stond en de loper
van het bord kon halen. Daarna
was Erin de draad kwijt en kon
Koen mat achter de paaltjes geven. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag was
het de derde zaterdag van de
maand, dus PK gooien. Voor de
klootschieters van Full Speed die
dat liever niet doen, was er gewoon gooien. Om met dat laatste te beginnen: team 1 met Lia,
Sonja en Elly hebben een goede wedstrijd gegooid tegen team
2 met Willem Kr. en Jan Sch. De
heren hebben gewonnen met
een schot minder: 78 schoten en
32 meter. Het damesteam had 79
schoten en 35 meter. De PK gooiers waren ook lekker bezig op de
straatbaan. Eerste werd Nico met
19–18, tweede Dirk met 20–5 en
derde Jan St. met 23–12. En dan
is het bospad aan de beurt. Eerste werd Dirk met 11–44, tweede
Nico met 11–23 en derde werd
Harm met 11–11. Op zondag 3
mei is de uitwisseling met kegelaars en Jeu de boulers, 10.00
uur aanwezig in de kantine. Die
gaan dus klootschieten.
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Opmerkelijke prestaties
van Stella van Buuren
Ijmuiden - Een goede exponent
van het jeugdbeleid bij de ‘Damclub IJmuiden is Stella van Buuren. Zij heeft zich de afgelopen
tijd geplaatst voor de finale van
het kampioenschap van Nederland voor meisjes. In de onderlinge competitie draait ze volop mee bij de senioren en boekt
daarin al aardige resultaten. De
wijze waarop ze Jan Maarten
Koorn naar
de
nederlaag voerde
maakte een
diepe indruk.
Met een fraai
uitgevoerde omsingeling gaf Stella haar opponent geen
schijn
van
kans.
Willem Winter had veel
indruk
gemaakt in het
Paas- toernooi
van
VAD. In een
sterk deelnemersveld, waar een aantal topspelers acte de présance gaven,
legde hij beslag op een fraaie
2de plaats in de eindrangschikking. Deze prestatie was voor
Jacqeline Schouten geen reden
om een afwachtende houding
aan te nemen.
Met een pittige combinatie werd
Winter gevloerd en hij kwam
daarmee terug in de werkelijkheid. Berrie Bottelier liet na een
mooi opgezette partij Nicole
Schouten kansloos.
Verheugend voor de jeugdtrainers is de ontwikkeling die Bot-

telier als dammer doormaakt. Er
wordt in de toekomst veel van
hem verwacht. Cees van der
Vlis werd vergast op een zetje dat hem tegen Marcel Doornbosch op het verlies van een
schijf kwam te staan. Met veel
kunst en vliegwerk kon Van der
Vlis nog een punt uit het duel overhouden. Cees Pippel onderstreepte nog maar eens dat
hij wel degelijk
aanspraak wil
houden op de
clubtitel.
Na een fout in
het
middenspel kwam Cees
van der Steen
er niet meer
aan. Harrie van
der Vossen verkreeg het betere spel tegen
Casper Remeijer.
Wanneer
Van der Vossen
zijn kansen beter had benut
had er meer ingezeten dan de
remise.
Dana
van der Wiele en Jurrien Fischer
hielden elkaar goed in evenwicht
en de deling van de punten
was een terechte uitslag. Vince
van der Wiele en Rick Hartman,
tweejonge aanstormende talenten bij DCIJ missen nog wat ervaring. Tegen de routiniers moeten zij het nog wel eens afleggen. Vince speelde, mede door
vermoeidheid, wat ongeïnspireerd en moest een snelle nederlaag tegen Jan Apeldoorn incasseren. Niet veel beter verging
het Rick Hartman die kansloos
was tegen Paul Smit.

SV Terrasvogels
voetbalnieuws

Zwarte band karate
bij Dschen Dui
Santpoort – Op zondag 5 april
heeft Rob van Straten, zijn zwarte band Karate behaald. Voor
de commissie van de Karate do
Bond Nederland legde Rob van
Straten een zeer kundig examen
voor zijn 1e dan (zwarte band)
karate af.
Het examen bestond uit verschillende onderdelen, waaronder de
basistech-nieken van karate, het
demonstratie gevecht, de oefeningen met een part-ner, het kata (een kata kan bekeken worden
als een opeenvolging van verdedigingen en tegenaanvallen van
een schijngevecht met meerdere
aanvallers) en het complete vrije
gevecht (maximaal vijf partijen
van 2 minuten). Het omvat dus
alle karatetechnieken, welke op
een veilige, gecontroleerde en
respectvolle manier toegepast

dient te worden. Rob traint al vijf
jaar bij Dschen Dui onder leiding
van Hugo Nibte. Deze heeft ook
als trainingspartner van Rob gefungeerd. Dit legde daardoor tevens een extra druk op Rob, omdat hij zijn leraar als partner naar
het examen mee nam.
De afgelopen maanden heeft
Rob, samen met zijn leraar, hard
getraind voor de examens. Dit
heeft zich dan ook geuit in de
perfectie bij het demonstreren
van de technieken.
Hugo Nibte is bepaald geen onbekende in het karate, daardoor
waren er vele ogen op Rob gericht.
Rob heeft een uitstekend examen gedaan en kreeg daarvoor
zowel van examinatoren als trainers welgemeende complimenten.

Turnsters TVS in actie
Santpoort - Zondag 19 april
hadden Irma Warns en Myra
Veldhuyzen hun toestelfinales
in de basisklasse. Irma en Myra
turnde zeer standvastig en hebben goede punten gehaald. Myra
heeft met haar sprong (9.20)
zelfs een bronzen medaille gewonnen.
Joyce Luijten en Samantha Stolwijk turnden op 4 april de landelijke finale 4e divisie. Zij kwamen uit in respectievelijk instap
11 en junior 7. Joyce turnde een
goede wedstrijd met een bijzonder mooie brugoefening. Dit
werd beloont met een 9.13 punten. Uiteindelijk een mooie tiende plaats behaald!
Samantha Stolwijk liet een prima
wedstrijd zien, bijna overal dezelfde punten, alleen bij de balk
ging het iets minder. Met een
eindscore van een 26e plaats
een mooi resultaat!
In varsseveld kwamen de turnsters van de tweede divisie in actie op de halve finale. De beste
18 turnsters konden zich plaatsen voor de landelijke finale. In-

stapper Sterre Basjes turnde
naar een knappe tiende plaats
en mag de finale gaan turnen.
Sterre had het derde sprongcijfer van het klassement. Florence
Lunel gaat met haar hakken over
de sloot door naar de finale.
Balk blijft haar zwakke toestel
terwijl zij op de de andere toestellen goed mee kan komen in
het klassement. Charlotte Lunel
was wederom ziek voor de halve
finale. Niet eerder heeft zij een
finale mogen turnen. Helaas voor
haar kwam zij nu ook weer tekort
voor de eindstrijd. Lynn Schreiner en Anouk Hanssen turnden
bij de junioren.
Voor Lynn, zij turnde vorig jaar
nog 4e divisie, eindigde het seizoen in Varsseveld. Haar beste wedstrijd van het seizoen was
net niet genoeg 0,35 om de finale te turnen.
Anouk Hanssen zag haar medaillekansen in rook op gaan
na twee vallen van de balk. Toch
heeft zij ruim genoeg punten geturnd voor de landelijke finale in
Reusel.

Santpoort-Zuid - Vrijdag 17
april hebben heel wat kinderen
van de basisscholen uit de regio
kennis kunnen maken met allerlei verschillende sporten tijdens
de eerste JeugdSportPas-dag in
Velsen.
Ook SV Terrasvogels voetbal had
kosten nog moeite gespaard om
de kinderen te vermaken. Met
een speedgun konden de deelnemertjes zien hoe hard ze op
doel schoten. Aan de gezichten te zien was dit zeker een geslaagd onderdeel. Wanneer deze eerste kennismaking met SV
Terrasvogels naar meer smaakt,
meld je dan aan om komend seizoen lekker te komen voetballen
in Santpoort-Zuid (sportpark De
Elta).
Misschien is het nu ook wel eens
leuk om vanaf volgend seizoen
eens een andere sport te gaan
beoefenen. Niet alleen jongens
zijn van harte welkom maar ook
het meidenteam (leeftijd 13 tot
en met 16 jaar) kunnen wwel een
paar speelsters gebruiken. Aanmelden kan via berttermaat@
msn.com of 023-5390828 (na
18.00 uur).

Open 7 x 7
toernooi

IJmuiden - Stormvogels organiseert voor de derde keer het
Open 7 x 7 toernooi en wel op
zondag 17 mei, natuurlijk op
Sportpark Zeewijk. Dit gezellige toernooi is zeer geschikt voor
bedrijfs-, familie- en gelegenheidsteams die houden van een
potje voetbal. Zowel leden als
niet-leden van Stormvogels kunnen meedoen. Huidige seniorenteams zullen teams vormen met
familie en vrienden. Ook teams
die totaal bestaan uit niet-leden
zijn van harte welkom. De teams
zullen zoveel mogelijk op sterkte
worden ingedeeld. De minimumleeftijd is 17 jaar.
Het toernooi duurt van 10.30 tot
14.30 uur en staat vooral in het
teken van gezelligheid. De teams
kunnen na afloop gratis meegenieten van de barbecue. Het
maximum aantal deelnemers per
team is tien. Voor deelname aan
het toernooi raadt men teams
aan minimaal acht spelers te regelen. De barbecue wordt muzikaal omlijst door muziek van The
Rebellies. Opgeven kan tot 10
mei bij de spelers van de huidige seniorenelftallen van Stormvogels: Paul van Leeuwen, Jasper van der Linden, Cees van der
Voort, John Koel, Patrick Engelhart of Piet van der Bos. Bellen
of mailen kan naar Geert Strijlland via 06-53247820 of geertstrijland@quicknet.nl.

Nieuws uit de huizen De Spil De
t
r
u
u
b
Schoolhockeytoernooi

Haarlem - Onder ideale omstandigheden werd vorige week
zaterdag het 6e schoolhockeytoernooi gehouden om de Kennemer School Hockey Cup.
Er hadden zich voor het toernooi
16 teams van het basisonderwijs
ingeschreven die verdeeld werden over twee poules
Om precies 10.00 begonnen
de wedstrijden onder leiding
van zes scheidsrechters van de
sportklas van het Schoter en het
Kennemer. Om 14.00 waren de
wedstrijden afgelopen.

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur
Nieuws voor
de schoter?

De finale was een echt cupgevecht waarbij de Ter Cleeff met
2-0 van de Aloysiusschool won.
De derde plaats werd veroverd
door de Zuidwester welke school
krap won van de Jan Campertschool.
Het gevecht om de 5e en 6e
plaats werd beslist door strafballen. Hierbij trok de Toermalijn dankzij goed keeperswerk
aan het langste eind. De sportiviteitsprijs werd gewonnen door
het team van de Bavoschool uit
Haarlem-Noord (zie foto).

Geen krant gehad?

Dae rsD
Dwgger Br
li
b

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen

Bel 0
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Full Speed Darts nieuws

Jason Michel verovert
tweede NK titel

Velserbroek - Op het kampioenschap van Noord-Holland
voor clubteams tot 12 jaar heeft
Judo Yushi uit Haarlemmermeer
een unieke prestatie geleverd
door haar titel van vorig jaar te
prolongeren. Jason Michel van
uit IJmuiden van Ben Rietdijk
Sport stond op uitnodiging in het
sterke team in de klasse tot 50
kilogram.
Het team van Judo Yushi bestond louter uit judoka’s die ook
de kwartfinales op de kampioenschappen van Noord-Holland
hadden gehaald. Het team opende het kampioenschap tegen titelfavoriet De Lange (Beverwijk).
Het team opende fanatiek en liep
snel uit naar een voorsprong,
die niet meer werd weggegeven. Judo Yushi won met 10-4.
In de tweede wedstrijd was Judo Academie Amsterdam de tegenstander. Judo Yushi bouwde
al snel een voorsprong op van 80 en stond al in gewonnen positie, toen zich een drama voor
het team afspeelde. Bij een judoka kwam bij een overname van
zijn tegenstander zijn arm klem
te zitten en hij brak zijn elleboog.

Jason won met vol punt en bepaalde de eindstand op 12-2.
De derde partij was tegen Van
der Kolk (Alkmaar). De judoka’s
in het team waren van plan om
een goed resultaat neer te zetten zodat ook een mooie medaille voor de geblesseerde Angelo
Verbeek opgehaald kon worden!
Deze extra motivatie leidde tot
een extra goed optreden die wederom resulteerde in een 10-4
overwinning! Jason won zijn partij met een mooie binnenwaartse veeg, gevolgd door een houdgreep. Ook tegen Kenamju toonde Judo Yushi aan ruim beter te
zijn. Jason Michel won met een
binnenwaartse haak eveneens,
waardoor een verpletterende 122 op het scorebord stond. De finale van het kampioenschap
was tegen Hikari uit Zaandam.
Na zes partijen stond Judo Yushi
achter. Het team kon alleen winnen als Jason minimaal met een
half punt zou winnen.
De eindstand werd bepaald op
7-7, maar met een beter saldo
aan judopunten, 30-25 won Judo
Yushi de wedstrijd en het kampioenschap!

Sara Kok Toernooi
bij VV Waterloo
Driehuis - Het paasweekend
kent zijn tradities, zoals toernooien. Bij voetbalvereniging Waterloo is dat het Sara Kok toernooi.
Afgelopen zaterdag werd er op
halve veldjes met hart en ziel gevoetbald.
Die middag was het de beurt
aan acht G teams. Zij speelden
in twee poules hun wedstrijden
begeleiding ouders vrienden en
andere voetballiefhebbers genoten van hun inzet en wil om te
winnen het zonnetje was daarbij zeer aangenaam de scheidsrechters vonden het een verademing om deze wedstrijden te fluiten een fluitje van een cent melde een arbiter grijnzend uiteraard is hier ook winnen belangrijk maar een nederlaag is snel
vergeten waterloo zou waterloo
niet zijn als er geen aandacht
zou zijn voor het randgebeuren
de vis van Peter Kaak werd in het

vispaleis van Piet Treffers gebakken door Bo, Arie en Henk behalve gebakken vis was er ook
zoute haring, makreel en alles
voor een vriendenprijsje en de
vrijwilligers konden gratis aan
de bak(vis) een attractie was uiteraard het optreden van Shanty koor de Raddraaiers 14 in een
mooi teneu gestoken raddraaiers speelden en zongen alsof
hun leven ervan af hing het publiek wist het zeker te waarderen het g jeugd team had in Ricardo een geweldige keeper en
Martijn was in g2 een aanvoerder die zich liet horen zonder dat
hij er erg in had was de laatste
wedstrijd al gespeelt daarna was
het flesje bier (ook een waterloo
traditie) meer dan verdient het
optreden van zanger Ries Hard
zorgde nog lang voor een gezellige sfeer ook Cock Zwanenburg.

Velsen-Zuid - Dinsdag 14 april
werd de 33ste speelweek gespeeld van de clubcompetitie
van Full Speed Darts.
Albert Mol was erg op dreef deze avond. Dit liet hij zien door
een 180 te gooien en zijn drie
legs in de 501 tegen Chris Roossien te winnen. Ook de tac tic
werd gewonnen door Albert. Gelukkig voor Chris was dit een inhaalwedstrijd want hij had eerder op de avond Jan Stiemer te
grazen genomen en alle vier de
punten binnen gehaald.
Ook Harry de Vries wist de triple
20 te vinden en wist in zijn partij tegen Nathalie van Heijst een
180 te scoren. Ook hij wist alle
punten binnen te slepen. Ed van
der Wel moest het met een puntje doen omdat Maurice Iskes te

sterk voor hem was. Dennis Verzijlberg pakte 3 punten mee naar
huis in zijn partij tegen Henk
Arisz . Mark van Loon die net een
blessure achter de rug had was
gelukkig in zijn partij tegen Jan
Stiemer en won met 3 tegen 1.
Arend van Vierzen wist deze
avond net aan een gelijk spel te
spelen tegen een goed spelende
Ard de Jong. Ronald Pomp liet
aan Sander roos zien wie de beste was en nam alle punten mee
naar huis.
Belangstellenden zijn van harte
welkom bij Full Speed Darts op
de dinsdagavond in de Voltreffer aan de Tolsduinerlaan vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie: Mark van Loon, 0255-534876
of e-mail adres fullspeeddarts@
quicknet.nl.

Dames Akrides kampioen
Velsen - De dames van Velser
Basketbal Club Akrides zijn afgelopen zaterdag in Sporthal
Sportlaan in Den Helder kampioen geworden van het Rayon Noord-Holland van de Nederlandse Basketbal Bond. Nadat Akrides eerder thuis met 6257 had gewonnen werd nu in de
laatste wedstrijd van de finale
van de play offs met 53-56 gewonnen van FAC. De formatie
van coach Rob Joosen won dit
seizoen twintig wedstrijden en
daartegenover stonden slechts
vier nederlagen.
Akrides speelde in het openingskwart gevarieerd aanvallend basketbal en had na het
eerste kwart een voorsprong opgebouwd van 10-19. Renske van
der Voort scoorde maar liefst
twaalf punten in de eerste periode van tien minuten. Ellemieke Hofland en Lisette Suidgeest
kwamen beiden tot drie punten
het eerste kwart. In het tweede kwart kwam FAC terug tot
een stand van 19-25 bij rust. Beide teams kwamen moeizaam tot
scoren in kwart twee. De enige
score vanuit het veld van Akrides
was een driepunter van Maaike
van der Zee op assist van Ellemieke Hofland. Na de pauze in

het derde kwart kwam FAC volledig terug in de wedstrijd om
na drie gespeelde bij een stand
van 39-37 de leiding te hebben genomen. De Helderse dames vielen met succes de basket
aan maar schoten ook twee keer
raak van buiten de bucket. Akrides liet zes van de acht vrije worpen goed vallen in kwart drie en
kreeg respectievelijk drie en vier
punten van Lisette Suidgeest en
Renske van der Voort. Mireille
Oosterhof kwam tot twee punten en drie rebounds in het derde kwart. In de beginfase van het
vierde en laatste kwart scoorde
Renske van der Voort twee keer
inside en was er ook een score in
de bucket voor Lisette Suidgeest.
Met nog ongeveer vijf minuten
te spelen gaf Nora Booden Akrides een voorsprong van 45-46
op een prachtige assist van Jitka
van der Bruggen en Akrides zou
vervolgens de voorsprong niet
meer uit handen geven.
Renske van der Voort kwam tot
negen punten en zes rebounds
in het afsluitende kwart en Maaike van der Zee was goed voor
vier punten en vier rebounds. Na
de slotzoemer ging Akrides genieten van het kampioenschap.
(WB)

Hartman stunt
bij halve finale
IJmuiden - Op 10 en 11 april
vond er verspreid over vier plaatsen de halve finale van het NK
dammen voor pupillen (leeftijdscategorie 11 tot en met 13 jaar)
plaats. Noord-Hollands kampioen Rick Hartman (12), afkomstig uit de jeugdopleiding
van Damclub IJmuiden (DCIJ),
mocht in Dordrecht met vijftien
tegenstanders strijden om vier
finaleplaatsen. Met tegenstanders als Europees welpenkampioen Jan Groenendijk uit Wageningen en Adriaan Molendijk uit
Alblasserdam (vorig jaar finalist)
leek het op voorhand een zwaar
toernooi te worden. Op de eerste
speeldag wist Hartman, die vorig
jaar net naast een finaleplaats
greep, drie partijen te winnen.
Hij hoefde slechts één nederlaag toe te staan. Door dit resultaat stond hij derde in het klassement, achter de twee favorieten. Op de tweede dag wist Hartman zijn eerste partij te winnen,
waarna hij het tegen Groenendijk en Molendijk op mocht nemen. Als eerst mocht Hartman
tegen koploper Groenendijk, die
op dat moment al zijn partijen in
winst omgezet had. De verrassing was groot toen Hartman na
een zenuwslopende partij Groenendijk in het eindspel wist te
overklassen.
Doordat Groenendijk na zijn nederlaag zo aangeslagen was dat
hij ook de laatste ronde verloor,
kon Hartman na een gelijkopgaande strijd tegen Molendijk
met remise genoegen nemen
om zijn halve finalepoule te winnen. Door deze stunt mag Hartman zich opmaken voor de finale, die van 27 april tot en met 2
mei in het Gelderse Huissen gehouden wordt. Op dezelfde plek
wordt ook de finale van het NK
voor meisjespupillen gehouden. Bij dit toernooi wordt veel
verwacht van een ander jeugdlid van DCIJ, Stella van Buuren.
Mochten Hartman en Van Buuren op het NK een podiumplaats
behalen, dan kunnen zij zich opmaken voor het EK jeugd.
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Ouderennieuws
In ‘t Mosterdzaadje

Eindexamenprogramma
als muzikale reis
Santpoort-Noord - Beethoven
deel VIII door Bernd Brackman
Vrijdag 24 april om 20.15 uur vervolgt de pianist Bernd Brackman
zijn serie waarin op chronologische volgorde alle pianowerken
van Ludwig van Beethoven worden uitgevoerd. Dit is deel VIII,
waarin een Polonaise, ‘God save
the Queen’ en de sonates 25, 26,
27 en 28 worden uitgevoerd.
De zangeres Martha Bosch presenteert op zondag 26 april om
15.00 uur haar eindexamen programma in ’t Mosterdzaadje. Dat
doet ze samen met de pianist
Remon Holsbergen, die behalve
begeleidt ook soleert met Bach,
Liszt en Brahms. Samen hebben ze op het programma Bach,
Schumann, Mozart, von Weber,
Honneger en Puccini. Medewer-

king wordt ook verleend door de
top hoboïst Christopher Bouwman die samen met Martha
Bosch de liederen uit ‘Ten Blake Songs’ van Vaughan-Williams
ten gehore brengt.
Samen met de hoboïst Christopher Bouwman zingt ze zes liederen van Vaughan-Williams, geschreven voor een film over de
Engelse dichter en schilder William Blake. Felle, intense melodieën, bijna niet te geloven dat
er zoveel muziek uit twee spelers kan komen.’t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 , Santpoort-Noord
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.

Maritiem College
houdt extra open avond
IJmuiden - Je bent op zoek naar
een veelzijdige opleiding, die bovendien praktijkgericht is? Je
wilt een opleiding met uitstekende doorstroommogelijkheden op
MBO en HBO niveau? Je wilt
verzekerd zijn van een baan na
je opleiding?
Voor de twijfelaars onder jullie
(leerlingen vangroep 8 én van de
klassen 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs) organiseert het Maritiem College Velsen een extra
open middag/avond op 24 april
van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Naast de theorielessen, zoals
binnenvaartkunde, en beroepsoriëntatie, worden veel praktijkvakken gegeven.
De leerlingen zijn regelmatig te
vinden op het water: om te varen op de opleidingsschepen de
Prinses Màxima en de Emeli, of
om te roeien.
Verder maken roeien/wrikken,
marifoonlessen, EHBO, basic
safety trainingen en lassen onderdeel uit van het lesrooster.
In de binnenvaart is volop werk
voor leerlingen die van school

komen, maar doorleren om bijvoorbeeld schipper, stuurman
of maritiem officier te worden,
is ook heel goed mogelijk. De
school is daarom ook onderdeel
van de Maritieme Academie.
Aan de school is een internaat/
huisvesting verbonden, waar de
leerlingen door de weeks kunnen wonen. Men wil deze huisvesting graag aan jullie laten
zien tijdens de rondleiding.
Op vrijdag 24 april organiseert
het Maritiem College Velsen vanaf 17.00 uur een open middag/
avond voor iedereen die meer wil
weten over de school, de opleidingen, de huisvesting en de opleidingsschepen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden ook de website bezoeken:
www.maritiemcollegevelsen.nl of
contact opnemen met de school,
telefoon 0255-546910.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
Competitie klaverjassen in
Het Terras m.i.v. 5 mei, tien weken lang op dinsdagavond, tot
en met dinsdag 7 juli. Iedereen
vanaf 50 jaar is van harte welkom.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Klaverjasmiddag zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen
kan doen wat hij/zij leuk vindt,
zoals b.v. creatief bezig zijn, spelletjes et cetra.
Cursus kledingmaken op
woensdagmorgen van 09.30 tot
11.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 24 april is er
geen open tafel in verband met
het openingsfeest van de nieuw
tuin. Woensdag 29 april: hors d’
oeuvre, Chili con Carne en hopjesvla als dessert. Altijd een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Voorlichting Bijzondere Bijstand. Elke 4e woensdag van de
maand tussen 13.30 en 15.00 uur
in de hobbyruimte.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling. Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Een gezonde mix van fietsen,
wandelen en klootschieten. Elke woensdag van 15.00 tot 17.00
uur. Start 15 april, bij voldoende
deelname. Kosten voor 19 trainingen 47,50 incl. kopje koffie
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vooraf. In twee termijnen betalen
is mogelijk.
Zomerfeest 27 juni van 15.00 tot
18.30 uur met barbecue en muziek.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel vrijdag 1 mei: groente/tomatensoep,
tuinboontjes
met spekjes, braadworst, aardappelen, ijs met slagroom en
een kopje koffie toe. Opgeven
maandag 27 april tussen 11.00
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Koersbal op maandag zoekt
nog enthousiaste deelnemers
op maandagmiddag vanaf 10.00
uur.
Cursus Indisch koken wordt in
mei/juni herhaald wegens groot
succes. Cursus wordt gegeven
op donderdag vanaf circa 13.30
uur. Kosten eenmalig 10,-, en per
les circa 5,- aan ingrediënten.
Cinema: Aanvang 19.30 uur.
Kosten 2,- incl. kopje koffie of
thee en een hapje.
Expositie aquarellen van mevrouw Rina van Rixel. Elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
zondag van 11.30 tot 14.00 uur.
Toegang gratis.
Vrijwilligers gezocht: kok voor
de open tafel en een tweetal voor
de felicitatiedienst.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Dag naar de Tropische Rozentuin in Burgerveen. Maandag
27 april. Van 10.00 tot 15.30 uur.
Kosten 25,- (lunch en vervoer).
Menu van de dag, woensdag
29 april. Aanvang 12.30 uur.
Koninginnedag met optreden
Guus van der Berghe. Donderdag 30 april. Aanvang 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, tele-

foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Belastingformulier.
WonenPlus helpt u graag. Vrijwilligers
komen ouderen aan huis helpen
om het belastingformulier in te
vullen. Kosten 15,- per formulier,
inclusief reiskosten.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
Expositie werkstukken zaterdag 25 april van 12.00 tot 16.00
uur en zondag 26 april van 13.00
tot 16.00 uur. De toegang is gratis. I
KBO afd. Velsen, Wally de
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997
06-17044490
5-Daagse reis (volpension) naar
Hotel Holland Inn in Wemeldingen van 3 augustus tot en met 7
augustus. Kosten 360 euro excl.
verzekeringen.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 25 april
wordt er een gezellige rommelmarkt gehouden bij woonvoorziening De Regenboot (hoek
Schiplaan). De rommelmarkt
is te bezoeken tussen 09.00 en
15.00 uur.

Turks
Kinderfeest

IJmuiden - zondag 26 april vindt
bij de moskee in een Turks kinderfeest plaats. Iedereen is van
harte welkom. 23 april (1920) is
een belangrijke dag voor de Turken. Want op die dag werd het
eerste nationale parlement bijeen geroepen, in de nieuwe
hoofdstad van Turkije, Ankara. Mensen in Turkije versieren
op 23 april de straten. De kinderen zijn vrij van school, en worden verwend. Vaak worden er
optochten gehouden. Het feest
wordt gehouden van 13.00 tot
16.00 uur.
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‘IJmuiden, wat vertel je me nou’ donderdag 23 april. Aanvang
20.00 uur. Toegang 2,-. Kaarten zijn vanaf 14 april verkrijgbaar aan
de balie en op de avond zelf. Workshop omgang met de computer. Start woensdag 29 april van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 12,50.
Workshop Tai Chi donderdag 4, 11 en 18 juni bij voldoende deelname. Van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten 10,-. ZoMiPo met optrede
vrouwenkoor Malle Babbe in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 uur. Toegang 3,-.

Geen krant gehad?

Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl

Nieuws voor
de schoter?

ADHD Café voor jongeren in Nederland. donderdagavond 7 mei,
deur open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde om 22.00 uur.

Bel 0255-533900
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Contrastrijk werk van
Bel 0255-533900
kunstenaars uit Velsen
Geen krant gehad?

Regio - De komende weken exposeren elf leden van het Kunstenaars Collectief Velsen (KCV)
hun schilderijen en ruimtelijk
werk in de sfeervolle expositiezaal op de 1e verdieping van Galerie De Waag aan het Spaarne te Haarlem. In het werk van
de exposerende kunstenaars
zijn zowel figuratie als abstractie aanwezig doch het meest opmerkelijke is dat bij een aantal
deelnemende kunstenaars duidelijk sprake is van een ‘IJmondsignatuur’.
De exposerende kunstenaars
van het Kunstenaars Collectief

De
Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255info@deschoter.nl
510186,
e-mail info@despil.nl
Bel 0255-533900
Expositie van Volkert Strik, samengesteld door zijn leerlingen. De
expositie is te bewonderen als de Spil geopend is.

De
Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden,
Nieuws
voor
de
schoter?
telefoon
0255-512725,
e-mail info@bcdedwarsligger.nl.
Thaise kookworkshop donderdag 7 mei van 19.00 tot 21.00 uur.
info@deschoter
.nl
Opgeven
bij het buurtcentrum.

Lezing in Thalia Theater
IJmuiden - Op maandagavond
11 mei organiseert de Stichting
SOVA (Steun Onderzoek Velser
Affaire) de derde jaarlijkse lezing
rond Bevrijdingsdag met als thema: ‘De Velser Affaire en persoonlijke belevingen’. De bijeenkomst
staat onder deskundige leiding
van mevrouw Dr. Stef Scagliola.
De lezing wordt gehouden in het
Thalia Theater in IJmuiden. Aan-

vang 20.00 uur. Toegangskaarten
kunnen, met opgave van naam
en adres, gereserveerd worden
via secretariaat@velseraffaire.nl
of bij de heer G. van Broekhuijsen, telefoon 0255-518690 of 0630974608. Toegangskaarten zijn
gratis, in de daarvoor bestemde bussen kan op die avond een
vrijwillige bijdrage worden gedeponeerd.

Film ‘Australia’ in WT
IJmuiden - Donderdag 23 en
vrijdag 24 april om 20.30 uur kan
men met korting naar de film
‘Australia’ in het Witte Theater
aan de Kanaalstraat.
Het noorden van Australië, net
voor de Tweede Wereldoorlog.
Sarah Ashley, een Engelse aristocrate, heeft een enorm stuk
land geërfd met een ranch en
duizenden stuks vee. Als Britse veebaronnen proberen haar
het stuk land en het bijbehorende vee afhandig te maken, besluit ze, tegen haar zin, samen te
werken met een norse en ruige
veedrijver. Samen vertrekken ze
op een overweldigende reis met
hun vee. Het ongerepte, ruwe
landschap dat zij onderweg tegenkomen is tegelijk adembenemend mooi en totaal ongastvrij.
Als het tweetal eenmaal aankomt

bij hun bestemming belandt het
precies middenin de bombardementen op Darwin door de Japanners, die een paar maanden
daarvoor Pearl Harbor in de as
hebben gelegd.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘australia’ op 23 en 24
april 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Bel 0255-533900

Velsen (gevestigd in het historische Raadhuis voor de Kunst in
de oude dorpskern van VelsenZuid) zijn: Joke Braam, John van
de. Goorbergh, Mariska Hofman,
Maria de Jong, Ria van Kooten,
Petra Meskers, Willem Schouten,
Afke Spaargaren, Nettie Veen,
Annet Verplanke en Henk Zwanenburg.
De schilderijen van het KCV zijn
te bezichtigen tot en met zondag
3 mei 2009 (openingstijden: van
13.00 tot 17.00 uur) in Galerie De
Waag – Spaarne 30 te Haarlem.
Zie ook www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl en www.kzod.nl.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

‘Golden Music Moments
II’ vol gouden hits
Velsen - Een uitgelaten publiek liet zich vorig seizoen in de
Stadsschouwburg Velsen meenemen op een ‘sentimental journey’ naar de hits uit de jaren ’50
en ’60. Na het succes van ‘Golden Music Moments’ kon een
vervolg niet uitblijven. Op zaterdag 25 april (20.15 uur) kan het
IJmuidense publiek genieten
van een nieuwe selectie gouden
successen van popidolen als The
Everly Brothers, Cliff Richard en
The Platters. Ook wordt in deze
aflevering de opkomst van het
fameuze
Motown-platenlabel
in de schijnwerpers gezet. Een
gouden tijdperk komt opnieuw
tot leven tijdens deze muzikale
topavond. Toegang 30,25 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

IJmuiden – Aan de Scheiberglaan 29 is sinds kort een kledingdepot van hulporganisatie
Dorcas geopend. Bruikbare kleding, die schoon en heel dient te
zijn, kan daar bij mevrouw Hofstra worden afgeleverd voor het
goede doel, na telefonisch contact via 0255-520829.

Vierdaagse
zoekt verkeersregelaars
IJmuiden - Tijdens de Avondvierdaagse die gelopen zal worden op 8, 9, 10 en 11 juni is de
organisatie op zoek naar ervaren
verkeersregelaars. Zij moeten
wel geregistreerd staan bij de
politie. Het gaat om vier avonden
vanaf 18.00 tot circa 20.15 uur.
Wie zich geroepen voelt om hieraan mee te helpen kan zich opgeven bij mevrouw Boot, telefoon
0255–510085 of 06-29410779.

IJsfoto’s met
gedichten
Velsen-Zuid - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is momenteel een prachtige
fototentoonstelling ‘Met eigen
ogen’ te zien. Fotograaf Adriaan
Gorter maakt foto’s door de lens
van zijn camera op het oppervlak van een ijssculptuur te zetten. In een enkel geval neemt hij
afstand van het ijsoppervlak. Bij
de foto’s hangen gedichten van
Oeke Kruythof. De expositie is
nog tot eind juni te bewonderen.
Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, 023 –
5202828. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Formulierenbrigade Velsen

Foto-expositie in
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Tot en met 27 augustus zijn in het Zee- en Havenmuseum foto’s te zien die Mirjam
Terpstra maakte tijdens diverse
‘loodsreizen’ tussen IJmuiden en
Amsterdam.
De expositie wordt 16 april om
16.00 uur geopend door Willem Bentinck, voorzitter van het

Dorcas
kledingdepot

Loodswezen Amsterdam-IJmond.
Bij de expositie ‘Door het oog
van de loods’ is een gelijknamig
boek uitgegeven, dat voor 34,95
euro te verkrijgen is in het museum. Mirjam Terpstra heeft zich
de laatste jaren vooral toegelegd
op maritieme fotografie. Zie ook
www.mirjam-terpstra.nl.

Velsen - Als u rond moet komen
van een laag inkomen, heeft u
misschien wel recht op bepaalde
voorzieningen of regelingen die
uw financiële situatie verbeteren. De Formulierenbrigade Velsen biedt uitkomst bij het invullen van formulieren en kijkt samen met u naar de regelingen
en voorzieningen waar u recht
op heeft. De Formulierenbrigade ondersteunt mensen die op
of rond het minimum leven bij
het invullen van formulieren. Ook
kunnen zij u met u kijken naar
of u wel al uw rechten benut. Zij
geven u informatie over deze regelingen en voorzieningen en
helpt bij de aanvraag. Om een
afspraak te maken kan men bellen naar 0255-533885 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00) of een email sturen naar formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.
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Groenbeleidsplan

“Ruimte voor Groen”
“Ruimte voor Groen” is een nieuw
groenbeleidsplan voor velsen voor de
komende 10 tot 15 jaar en vervangt
het groenstructuurplan uit 1985.
Het is een visie op hoofdlijnen en
behandelt de onderwerpen: behoud
en uitbreiding van de groenstructuur,
ecologische structuur en een
kwaliteitssysteem voor het beheer
van het openbaar groen. Het College
van burgemeester en wethouders
heeft het groenbeleidsplan op 21 april
2009 vastgesteld. Zij leggen het plan
aan de gemeenteraad voor.
vorig jaar heeft de behandeling
van het concept-groenbeleidsplan
een flinke discussie opgeleverd
bij de gemeenteraad. Deze
spitste zich toe op het vraagstuk
of groenvoorzieningen, onder
voorwaarden, opgeofferd kunnen
worden aan andere doeleinden. De
discussie is gevoed door reacties
van de stichting santpoort. Hieruit
bleek dat bij hen de vrees leeft dat
het gemeentebestuur minder prioriteit
wil geven aan het behoud van
openbare groenvoorzieningen. Deze
zorg is door vrijwel alle raadsleden

overgenomen en daarom is het
groenbeleidsplan destijds niet rijp
voor besluitvorming bevonden.
Het plan is daarom aangepast. voor
de classificatie “Te behouden groen
met compensatieregeling” geldt
nu dat hiervoor een “nee, tenzij...”
principe geldt. er moet worden
aangetoond dat de ontwikkeling
waaraan groen moet worden
opgeofferd een zwaarder wegend
maatschappelijk belang dient, anders
wordt het niet toegelaten. om te
kunnen toetsen of de ontwikkeling
inderdaad een dergelijk belang dient
zijn er criteria geformuleerd. Deze
omvatten veiligheid, vastgesteld
beleid van hogere overheden,
leefbaarheid, milieu en noodzakelijke
maatschappelijke voorzieningen.
ter hoogte van het Burgemeester
Rijkenspark, de vinkenbaan en
het schoterkerkpad in santpoort
is de hoofd-groenstructuur met
enkele percelen uitgebreid. Deze
groenvoorzieningen worden
gedurende de looptijd van het
groenbeleidsplan ongemoeid gelaten.

Seaport TV

Wethouders in Velsen Centraal
op vrijdag 24 april zijn de wethouders
Korf en verkaik te zien in een uitzending
van velsen Centraal op seaport tv. In
het programma gaan zij dieper in op
de keuze van het college voor het plan
van multi vastgoed uit Gouda voor het
nieuwe stadshart van IJmuiden.
In deze uitzending kijken ook de
fractievoorzitters frits vrijhof (sP),
Robert te Beest (CDA) en frits Korf

(Christen Unie) terug op het verloop van
de laatste raadsvergadering. Zij gaan in
op onderwerpen als De Binnenhaven,
Groot Helmduin en het winkelcentrum
van IJmuiden.
Dit programma wordt uitgezonden op
vrijdag 24 april op seaport tv om 17.00
en 21.00 uur ia het analoge Ziggokanaal
(12++), het digitale kanaal 951 en via de
internetsite van seaport tv.

Vrijmarkt Koninginnedag
Het is bijna Koninginnedag. een
feestdag waarop veel velsenaren in
de vroege ochtend, zittend op een
kleedje, hun “overtollige” huisraad te
koop aanbieden.
om deze vrijmarkten zo veilig
mogelijk te laten verlopen is een
aantal regels opgesteld.
De regels in het kort:
• de toegangen naar winkels (die
open zijn) en woningen moeten
vrij blijven van obstakels, ook de
nooduitgangen;

•

•
•

•

in het winkelcentrum moet een
vrije doorgang zijn voor ambulance
en brandweer van zo’n 3 meter
breed;
open vuur en het gebruik van
gasflessen is verboden;
kabels en snoeren die op de grond
liggen, moeten worden afgedekt of
afgeplakt zodat niemand er over
kan struikelen;
vuilnis en resten van de
vrijmarkt dienen na afloop weer
meegenomen te worden.

MFA De Binnenhaven

Gemeenteraad akkoord

MFA De Binnenhaven
op 16 april heeft de gemeenteraad
van velsen unaniem besloten om de
multifunctionele accommodatie (mfA)
op het terrein van de Binnenhaven
in IJmuiden te realiseren. De
gemeenteraad is akkoord met de bouw
en een huurgarantie voor de toekomstige
partners van de mfA.
op het terrein van het voormalig
Zeewegziekenhuis wordt momenteel
hard gewerkt aan de realisatie van het
bouwproject De Binnenhaven. naast
de bouw van 323 woningen komt er
ook een breed aanbod van welzijn en

zorg. een belangrijk onderdeel van
deze combinatie van wonen, welzijn en
zorg is de zogenaamde multifunctionele
accommodatie (mfA). Hierbinnen
zullen de stichting Welzijn velsen,
sKon Kinderopvang, ZorgbalansCoB en de stichting maatschappelijke
Dienstverlening midden Kennemerland
zoveel mogelijk gezamenlijk hun
producten aanbieden. Dit betekent
een impuls voor deze centrale plek in
IJmuiden.
naar verwachting zal de mfA in
2012 geopend worden.

Gewijzigde openingstijden
Het stadhuis is gesloten op donderdag 30 april (Koninginnedag), vrijdag 1 mei,
maandag 4 mei (Dodenherdenking) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
maandag 4 mei is het stadhuis beperkt geopend van 09.00 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht bij:
- Burgerzaken (uitsluitend op afspraak)
- Wmo-loket
- Bouw & Wonen
- Belastingen
- Receptiebalie

College viert Koninginnedag!
natuurlijk wordt er ook in de gemeente
velsen op donderdag 30 april volop
Koninginnedag gevierd. ook het College
van burgemeester en wethouders
komen de feestelijkheden bezoeken. In
goed overleg is een besluit genomen
over de bezoeken aan de diverse
gemeentedelen.
Santpoort-Zuid: Wethouder Karel
ockeloen verricht de opening om 11.30
uur bij ’t Brederodehuys en wordt hierbij
vergezeld door wethouder Arjen verkaik.
Santpoort-Noord: Burgemeester Peter
Cammaert verricht de opening om 10.45
uur op het kermisterrein en zal hierbij
vergezeld worden door de wethouders

Ineke edzes-Altena, Karel ockeloen en
Arjen verkaik.
Driehuis: Wethouder Arjen verkaik zal
het startsignaal voor de feestelijkheden
geven om 09.45 uur
voor de R.K. engelmunduskerk waarbij
hij wordt vergezeld door burgemeester
Peter Cammaert en wethouder Karel
ockeloen.
Oud-Velsen: Wethouder Ineke edzesAltena verricht de opening om 09.45
uur voor het oude Raadhuis in de
torenstraat.
Velserbroek: Wethouder Ineke edzesAltena verricht de opening om 12.00 uur
op het vestingplein.
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Woningmarkt- en
woonwensenonderzoek 2009
Fotograaf: Reinder Weidijk
V.l.n.r.: dhr. Gouw (GouwIT), dhr. Goossens (Nedgraphics), wethouder Karel Ockeloen
(gemeente Velsen), dhr. Van Dijk (gemeente Uitgeest)

Betere basisregistraties
Maandag 20 april 2009 tekenden
verantwoordelijk wethouder Karel
Ockeloen namens de gemeente Velsen
en dhr. J. van Dijk namens de gemeente
Uitgeest, het contract van de nieuwe
BAG-applicatie van beide gemeenten.
Deze applicatie van leverancier GouwIT
en onderaannemer Nedgraphics is
een belangrijke stap voorwaarts in de
verbetering van de gegevenshuishouding
van beide gemeenten.
Door de wet Basisregistraties Adressen
en Gebouwen, kortweg BAG, moet
iedere gemeente in 2009 deze
gegevens volgens de voorschriften
gereed hebben. De BAG wordt onder
verantwoordelijkheid van het ministerie
van VROM geïmplementeerd en is
een onderdeel van het stelsel van
basisregistraties.
De BAG draagt bij aan de verbetering
van dienstverlening van alle overheden
aan burgers en bedrijven. De BAG-

gegevens van alle gemeenten worden
centraal beschikbaar gesteld via de
Landelijke Voorziening, die door het
Kadaster wordt beheerd.
Het systeem zorgt ervoor dat informatie
over een pand snel en éénduidig
beschikbaar is voor bijvoorbeeld
hulpdiensten en gemeentelijke
instellingen. Zo is het voor de brandweer
handig om binnen korte tijd vast te
stellen wat het gebruiksdoel is van een
pand en wordt het dus eenvoudiger
om adequaat op te treden in een
noodsituatie. Ook voor burgers heeft de
BAG positieve effecten. Basisregistraties
maken het koppelen van gegevens beter
mogelijk, waardoor informatie die de
overheid al heeft, niet opnieuw hoeft te
worden opgevraagd. De aanvraag van
een vergunning wordt zo eenvoudiger
omdat voor bijvoorbeeld een verbouwing
niet opnieuw alle informatie hoeft te
worden verstrekt. Immers, bij de overheid
zijn al de nodige basisgegevens bekend.

Sloepenrace
Op 18 april gaf wethouder Annette
Baerveldt het startschot voor de
traditionele Sloepenrace in het
Noordzeekanaal bij de loswal
bij de kleine sluis in IJmuiden.
De sloepenrace wordt jaarlijks
georganiseerd door de stichting

Sloepenrace Noordzeekanaal en
vormt traditioneel de opening van het
sloeproeiseizoen. De 1e editie van
deze race op het Noordzeekanaal
werd geroeid in 1991. Inmiddels
doen er zo’n 80 sloepen mee aan dit
evenement.

Wethouder Baerveldt bij de start van de sloepenrace

De gemeente en de Velsense
woningcorporaties AWV Eigen
Haard, Woningbedrijf Velsen,
Woningbouwvereniging Brederode en
Wooncorporatie Kennemerhave willen
graag weten of mensen tevreden zijn
over hun huur- of koopwoning en
hun woonomgeving. Hiervoor wordt
iedere vier jaar een breed onderzoek
uitgevoerd.
Voor het laatst is dit gebeurt in 2005.
Binnenkort wordt dit Woningmarkt- en
woonwensenonderzoek opnieuw in
Velsen uitgevoerd.

Het woningmarkt- en woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met SOAB Adviseurs
voor Woning en Leefomgeving. Via
een willekeurige steekproef zijn ruim
10.000 inwoners van de gemeente
geselecteerd om mee te doen. Deze
mensen ontvangen een vragenlijst.
Er wordt hen gevraagd een mening te
geven over de huidige woonsituatie en
woonomgeving, of er verhuisplannen
zijn en of er interesse bestaat voor een
van de nieuwbouwprojecten in Velsen.
Maar ook naar de eventuele ervaring
met het woonruimteverdeelsysteem.

De resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt bij het opstellen
van plannen voor nieuwbouw, het
verbeteren van bestaande woningen
en de woonomgeving in Velsen. Zo
zijn naar aanleiding van de uitkomst
van het onderzoek in 2005 onder
andere prestatieafspraken gemaakt
met de woningcorporaties en is voor
een proefperiode van één jaar een
de huurwoningmarkt met de regio
Zuid-Kennemerland opengesteld. Uw
mening is dus belangrijk!

De vragenlijst kunnen zowel via
internet als op papier worden
ingevuld. Diegenen die de vragenlijst
ontvangen worden verzocht om binnen
twee weken te reageren. Onder de
ingezonden vragenlijsten (per post of
via internet) worden vijf Irischeques
ter waarde van vijftig euro verloot. De
winnende codes worden in juni 2009
bekendgemaakt via deze infopagina in
De Jutter/De Hofgeest.
De uitkomsten van het onderzoek
worden na de zomer verwacht.

Fotograaf: Ko van Leeuwen

Start Watertorenparck
Op donderdag 16 april is de start van
het Watertorenparck, het bouwproject
aan de Evertsenstraat in IJmuiden,
feestelijk gevierd. Op de plek van het
voormalig ﬁltergebouw, pompgebouw
en de waterkelders worden zowel

een gezondheidscentrum als nieuwe
woningen gebouwd. Wethouder Korf en
dhr. De Boer, directeur van De Mooie
Stad CV/BAM zorgden letterlijk voor een
handtekening in beton om dit bijzondere
moment vast te leggen.

Gewijzigde afvalinzameling

Fotograaf: Ko van Leeuwen

Op feestdagen vindt er geen
afvalinzameling plaats. Valt
uw inzameldag op één van
de feestdagen, dan wordt uw
minicontainer op een andere dag
geleegd. Hieronder ziet u precies op
welke dag uw afval wordt opgehaald.
Let op: Valt uw inzameldag niet op

een feestdag, dan vindt de inzameling
plaats volgens het normale schema.
Koninginnedag, donderdag 30 april
De grijze minicontainer leegt
ReinUnie op woensdag 29 april.
Op feestdagen zijn de
afvalbrengstations gesloten.
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MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen
Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS
Het stadhuis is gesloten op donderdag 30 april
(Koninginnedag), vrijdag 1 mei, maandag 4 mei
(dodenherdenking) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
Maandag 4 mei is het stadhuis beperkt geopend van
09.00 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht bij:
- Burgerzaken (uitsluitend op afspraak)
- WMO-loket
- Bouw & Wonen
- Belastingen
- Receptiebalie

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben in beginsel besloten het volgende conceptverkeersbesluit aan de raad voor te leggen:
- de voetgangerstunnel tussen de Duinvlietstraat en
de Schulpweg, ter hoogte van de Melklaan, aan het
openbaar verkeer in de zin van de Wegenwet te onttrekken.
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kunnen tegen het voorgestelde
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag van deze publicatie,
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend
bij Burgemeester en Wethouders van Velsen.
De zienswijzen dienen te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Nadere informatie
Het gehele voorstel kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘INDUSTRIETERREIN CORUS’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend
dat een voorontwerp en een Plan MER van een bestemmingsplan is voorbereid voor het industrieterrein van
Corus, dat is gelegen tussen het Noordzeekanaal, de
duinen, Wijk aan Zee en het tuindersgebied in de
gemeente Heemskerk, alsmede het Business Park in de
gemeente Beverwijk. Het gebied strekt zich derhalve uit
over de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk,
waarvoor een gezamenlijk bestemmingsplan is opgesteld
om te komen tot uniforme regelgeving. De inspraak zal
samen met de andere gemeenten worden georganiseerd.
Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat
de vorige geldende plannen niet langer voldeden aan
de moderne regelgeving van de Wet ruimtelijke ordening.
Ten behoeve van het plangebied is onderzoek gedaan
naar relevante aspecten waarvan de resultaten en
bevindingen in het plan of in de bijlage bij het plan
zijn opgenomen. De bestaande bedrijven zijn bestemd
en voor zover gronden vrijkomen is voorzien in een
mogelijkheid om deze opnieuw te gebruiken overeenkomstig de bestemming met inachtneming van de indeling in milieucategorieën.
Wilt u het plan inzien?
Ingevolge het bepaalde in de inspraakverordening
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
over het vorenbedoelde beleidsvoornemen (bestemmingsplan) hun mening kenbaar te maken. Daartoe
ligt genoemd voorontwerpbestemmingsplan (gedeelte
Velsen) ‘Industrieterrein Corus’ met bijbehorende
stukken gedurende 6 weken ter visie met ingang van
vrijdag 24 april 2009.
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijlagen
(inclusief Plan MER) is in te zien bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is
op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan met bijlagen in te zien bij de centrale
bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
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MEDEDELINGEN
Het voorontwerpbestemmingsplan (gedeelte Velsen)
met bijlagen met bijbehorende kaart zijn ook digitaal
te raadplegen via onze website www.velsen.nl.

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit
niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Op dinsdag 26 mei 2009 vindt er een gezamenlijke
informatieavond van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen plaats in de burgerzaal van het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden.
U kunt die avond tussen 19.00 en 21.00 uur vrijblijvend
binnenlopen om informatie te krijgen.

PLANGEBIED ‘TROMPSTRAAT/
HOOGEBERG’

Wilt u inspreken?
U kunt uw mening tijdens de ter visietermijn schriftelijk
naar voren brengen. Uw schriftelijke reactie kunt u
richten aan Burgemeester en Wethouders van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (voor zover het gaat
om het Velsense deel van het plan; voor de andere
delen wordt u verwezen naar de andere gemeenten.
Wel worden alle reacties gezamenlijk behandeld). Uw
reactie dient voor een juiste verwerking van de gegevens
uiterlijk te zijn ingediend op de laatste dag waarop de
stukken ter visie liggen.
Na verwerking van alle reacties worden de stukken
opnieuw ter visie gelegd, waarvan mededeling wordt
gedaan. Dan bestaat de mogelijkheid om zienswijzen
in te dienen die voor de vaststelling van het plan aan
de betreffende gemeenteraden worden voorgelegd.

GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN
‘OUD-IJMUIDEN-WEST’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit
van 14 april 2009, verzonden op 16 april 2009, goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad van Velsen op 13 november 2008 gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan ‘Oud-IJmuiden-West’
met daarbij behorende plankaarten en voorschriften.
Het plan heeft betrekking op het westelijke deel van
de wijk Oud-IJmuiden. Het plangebied wordt als volgt
begrensd: de Oranjestraat, de Carolinastraat, de
Adrianastraat, de Bik en Arnoldkade, de Ericssonstraat
en het Sluisplein.
Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het
goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang
van 24 april 2009 gedurende zes weken ter visie. De
desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder
in te zien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en gedurende de gebruikelijke openingstijden bij de centrale bibliotheek te
IJmuiden.
Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening kan tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten inzake goedkeuring bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld
door belanghebbenden die tijdig op grond van artikel
27, lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend.
Dit recht van beroep komt ook toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling
tot Gedeputeerde Staten te wenden.
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes
weken en vangt aan op de begindatum van de tervisielegging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten
in werking daags na afloop van de hierboven genoemde
beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de

Het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Velsen maakt ingevolge artikel 6.24 lid 3
Wro bekend, dat zij een overeenkomst van grondexploitatie als bedoeld in de Wro heeft gesloten ten
aanzien van het plangebied ‘Trompstraat/Hoogeberg’
te IJmuiden. De navolgende kadastrale percelen maken
deel uit van het plangebied: gemeente IJmuiden,
sectie M, nummers 9428, 2317, 5951 allen gedeeltelijk.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 23 april tot 5 juni 2009 tijdens kantooruren
ter inzage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te
IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
Amsterdamseweg 47
Molenveltlaan 34
Velserenderlaan 2c

aantal en soort
1 goudenregen
1 lijsterbes
1 kastanjeboom

BL-76-2009
BL-77-2009
BL-78-2009

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

BOUWAANVRAAG FASE 1
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-5-2009
Melklaan 35A te Velsen-Noord; het
veranderen van een kantoorpand
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 29 april 2009.
B1-4-2009
B1-5-2009

Dagtekening van deze kapvergunningen is 21 april
2009.

BL-69-2009

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 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.

BL-70-2009

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Hagelingerweg 281 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
Jagtlustlaan 5 te Santpoort-Zuid; het
legaliseren van balkonhekken
Stelling 16 te Velsen-Zuid; het oprichten
van een berging

BL-71-2009
BL-74-2009
BL-75-2009
BL-77-2009
BP-65-2009

Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Melklaan 35A te Velsen-Noord; het veranderen van een kantoorpand
P.C. Hooftlaan 83 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een dakkapel
Grote Boterbloem 51 te Velserbroek; het
plaatsen een erfafscheiding (zijkant)
Wijnoldy Daniëlslaan 9 te SantpoortZuid; het vergroten van een dakterras
Van den Vondellaan 35 te Driehuis NH;
het plaatsen van een erfafscheiding
(groendrager)
Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Jagtlustlaan 5 te Santpoort-Zuid; het
legaliseren van balkonhekken
Breesaperhof 52 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een bovenwoning met een uitbouw
Trompstraat 209 te IJmuiden; het legaliseren van een dakterras/balkon
Schoterkerkpad 4 8000 te SantpoortZuid; het vernieuwen van een fiets-/voetgangersbrug
Ster Bastion 105 te Velserbroek; het veranderen van een voormalig fitnesscentrum naar kantoor en woonruimte
Velserhof 95 te IJmuiden; het afbouwen
van een C&A-filiaal en het plaatsen van
reclame-uitingen
J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-71-2009 Velserhof 95 te IJmuiden; het afbouwen
van een C&A-filiaal en het plaatsen van
reclame-uitingen
BP-72-2009 Duin- en Kruidbergerweg 72 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning
BP-73-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden;
het verlengen van bouwvergunning
BP-347-2005 (het oprichten van een
ketenpark (tijdelijk))
BP-74-2009 J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning

BP-66-2009

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

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-73-2009 Lange Nieuwstraat 180 te IJmuiden; het
veranderen van 4 balkons aan de
Vechtstraatzijde
BL-74-2009 Van den Vondellaan 35 te Driehuis NH;
het plaatsen van een erfafscheiding
(groendrager)
BL-75-2009 Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het

BP-67-2009
BP-68-2009
BP-71-2009
BP-74-2009

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing
op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-55-2009 Uitweg 9 te Velsen-Noord; het oprichten
van een garage
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 23 april 2009

MEDEDELINGEN
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 24 april t/m 4 juni 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering van 24 april t/m
7 mei 2009 ter inzage.
BP-48-2009

Cederstraat 25 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
dakopbouw

Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-20-2009 De Ruyterstraat 140 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BL-40-2009 Sparrenstraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-56-2009 Willem de Zwijgerlaan 60 te SantpoortZuid; het veranderen van een trap
(inpandig)
BP-26-2009 Dennenstraat 23 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
BP-41-2009 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het legaliseren van een dakopbouw
BP-46-2009 Buitenhuizerweg ong. en Zijkanaal C
weg ong. te Velsen-Zuid; het plaatsen
van 2 steigers met walvoorzieningen in
Zijkaanaal C

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

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

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-4-2009 Velserhooftlaan 20 te Santpoort-Noord;
het restaureren/onderhouden van een
schuur/schaftlokaal
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-14-2009 Middeloolaan 9 te Driehuis NH; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw (achterzijde)
BL-16-2009 Trawlerkade 22 te IJmuiden; het veranderen
van een installatie voor telecommunicatiedoeleinden
BP-240-2008 Valckenhoeflaan 27 te Santpoort-Noord;
het veranderen van een drive-in woning
en het plaatsen van een berging

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van

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

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-22-2009 Keetberglaan 17 te IJmuiden; het slopen
van een schoolgebouw en het verwijderen
van diverse asbesthoudende materialen
SL-23-2009 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen
van een voormalige waterbunker/kelder
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD).

TOESTEMMING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-22-2007 C. van der Doesstraat 22 te IJmuiden;
verzoek ontheffing van de gebruiksbepalingen (t.b.v. fitness)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Muziekmarathon met 250 liedjes
op Burgemeester Weertplantsoen

Vrouw rijdt gevel
Dekamarkt binnen

Santpoort Noord - Een bestuurster van een grote Mitsubishi is
woensdag even na twaalf uur door een pui van een Dekamarkt-filiaal in Santpoort-Noord gereden. De vrouw uit Velserbroek zat waarschijnlijk in de verkeerde versnelling toen ze zo bij de Deka naar binnen reed. Hierdoor zakje een muurtje in elkaar en sneuvelden er
twee grote ramen. De auto zelf had vrijwel geen schade. De vrouw
raakte bij haar actie niet gewond en kon nadat de schade was opgenomen gewoon de supermarkt in om boodschappen te doen. (foto: Michel van Bergen)

Santpoort-Noord – Op vrijdag 7 augustus vindt er in Santpoort-Noord een muziekspektakel plaats onder de naam Santpoort Live. Ter ere van het 250jarig bestaan van de Harddraverij zullen diverse bands en artiesten 250 nummers ten gehore brengen.
Plaats van handeling is het Burgemeester
Weertplantsoen,
recht tegenover de Dekamarkt.
Het spektalel begint in de vroege ochtend om 8.00 uur en het
duurt tot 24.00 uur.
De afsluiting van het spektakel zal verzorgd worden door de
Halve Maan-sessieband met iedereen die maar mee wil spelen,
dat wordt al een happening op
zich.
Er zijn al enkele namen van
bands bekend die op deze dag
komen optreden: Vlucht 13, Rebellies (foto), Allround Coverband en de Frifari’s.
Bands kunnen zich nog aanmelden. Niet alleen bands maar ook

kinderkoren, shantykoren, musicalverenigingen en zangers van
het levenslied. Iedereen is welkom om van deze dag een feestelijk gebeuren te maken.
De organisatie is ook dringend
op zoek naar sponsors om Santpoort Live te kunnen realiseren.

Zij kunnen zich melden via info@stichtingsantpoort-live.nl of
telefonisch contact opnemen
met Ton Helwes via 06-2951287.
Zie ook www.stichtingsantpoortlive.nl. Deze site is nog onder
constructie, zodra er meer informatie is wordt deze geplaatst.

