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Broekbergenlaan dicht
Santpoort-Noord - De rioleringswerkzaamheden aan de Broekbergenlaan zijn in volle gang. Au-
tomobilisten en fietsers worden gedurende vier weken omgeleid. Ook de bussen rijden een aan-
gepaste route. De haltes Hagelingerweg, Broekbergenlaan en Hoofdstraat zijn tijdelijk buiten ge-
bruik. Om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren wordt er gewerkt van maandag tot en 
met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.velsen.nl. 
(foto: Reinder Weidijk)

‘Gemeente Velsen 
eigenaar Telstar-tribune’
velsen - De gemeente vel-
sen wordt vrijwel zeker ei-
genaar van de westtribune 
van het Telstar Stadion. Het 
college van B en W heeft op 
hoofdlijnen overeenstem-
ming bereikt met de curator 

van Memid, de tribunebou-
wer die in 2011 failliet ging. 
In de westtribune zijn onder 
meer fysiotherapiepraktijk 
CareworX en de kantoren 
en businessclubs van Telstar 
gevestigd.

Het Velsense college heeft lan-
ge tijd achter gesloten deuren 
met de curator onderhandeld. 
‘Het leveren van een bijdra-
ge was wenselijk omdat Telstar 
een belangrijke maatschappe-
lijke rol binnen de gemeente 
vervult’, schrijft het college. ‘Re-
cent hebben wij op hoofdlijnen 
overeenstemming bereikt over 
de verwerving van de rechten 
op de westtribune en de ont-
binding van de met Memid ge-
sloten erfpachtovereenkomst 
van de ondergrond. Het verwer-
vingsbedrag valt binnen de ge-
formuleerde randvoorwaarden.’ 
Burgemeester en wethouders 
werken aan een voorstel dat 
voor het zomerreces ter goed-
keuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. Hierin wordt 
ook de huurovereenkomst met 
Telstar meegenomen.
In 2012 probeerde een groep 
sponsors van Telstar de westtri-
bune te kopen. Dit kwam toen 
niet van de grond. De sponsors 
opereerden onder de naam 
Schoonenberg Vastgoed. (foto: 
Telstar)

Schade door 
brand

IJmuiden - Een brandend bank-
stel heeft dinsdagmiddag grote 
schade veroorzaakt in het trap-
penhuis van de 12 hoogflat aan 
de Orionweg. De brandweer ruk-
te met groot materiaal uit en was 
snel ter plaatse. Daardoor is erger 
voorkomen. Bij de brand raakte 
niemand gewond. Na het oprol-
len van de slangen mochten de 
bewoners weer terug naar bin-
nen. (foto: KvL/Dennis Gouda) 
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APK	  benzine	   of	  Diesel	  

      € 19.95 
Prijzen	  inclusief	  BTW,	  

milieutest	  en	  afmeldkosten	  
	   	  

Zeeweg	  5	  -‐	  IJmuiden	  
T	  (0255)	  51	  55	  44	  

ijmuiden@driveincarservice.nl	  
www.driveincarservice.nl	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

18 MAART 2015 WATERSCHAPS- 
EN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

18 maart 2015
waterschaps- 
en provinciale 

statenverkiezingen
Deze week in de krant
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Op weg naar de verkiezingen 
van 18 maart. Zie redactioneel 

in deze krant.

Vertrouwd
en dichtbij

Vertrouwd
en dichtbij
Vertrouwd
en dichtbij

Halkade 27/31, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796. 

7 dagen per week geopend

ACTIE: Hollandse Kabeljauw filet kilo E9,95
Zaterdag VisRokerij voor de Deur! Gerookte zalmbuikjes e2,50

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Een markant pand dat je niet 
kunt missen als je de Juliana-
brug van Nieuw-IJmuiden naar 
Oud-IJmuiden oversteekt: de 
statige villa ‘Beau Soleil’. Deze 
vrijstaande villa is een gemeen-
telijk monument en staat aan 
de Koningin Wilhelminakade, 
op de hoek waar de Konings-
traat en de Kerkstraat samen-
komen. De villa werd in 1911, 
in opdracht van de uit Friesland 
afkomstige arts F.H. Veldman, 
gebouwd als woonhuis met art-
senpraktijk. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is het pand en-
kele jaren als Wehrmachtsbor-
deel (‘puff’, spreek uit ‘poef’) ge-
bruikt.
Door de Duitse bezetting nam 
het aantal geslachtsziekten snel 
toe. Sommige besmette dames 
waren er juist trots op dat ze 
militairen op deze wijze ‘bui-
ten gevecht’ konden stellen. De 
Duitsers namen maatregelen 

zoals het onder controle stel-
len van prostituees en het hou-
den van razzia’s waarbij vrou-
wen uit cafés (ook in IJmuiden) 
werden opgepakt en in een zie-
kenhuis werden gecontroleerd 
en geregistreerd. Om de mi-
litairen – voornamelijk vrijwil-
lig tot de Wehrmacht toegetre-
den Russische krijgsgevangen 
– in de spergebieden ‘van vrou-
wen te voorzien’, werden daar 
puffs ingericht en onder contro-
le van de SD gesteld. In IJmui-
den kwamen er twee: op Fortei-
land en in villa Beau Soleil. Een 
bezoekje kostte 3 gulden, waar-
van de ‘helpende dame’ de helft 
kreeg. Na dolle dinsdag (1944) 
werden de puffs buiten bedrijf 
gesteld. Na de oorlog hebben 
diverse artsen hun praktijk ge-
houden in Beau Soleil. In 2009 
werd Beau Soleil verkocht en 
in 2010 ingericht als Thomas-
huis, een kleinschalige woon-
plek waarbij acht volwassenen 
met een verstandelijke beper-
king in een pand wonen met 
hun ‘zorgondernemers’. Na een 
jaar proefdraaien werd het Tho-
mashuis IJmuiden in oktober 
2011 feestelijk geopend. De vil-
la heeft na ruim een eeuw nog 
niets van haar allure verloren!

Huurdersraad Velison 
vecht voor huurders

Velsen - Woensdagavond 1 
april houdt Huurdersraad Veli-
son de jaarvergadering in Za-
lencentrum Velserduin, ach-
ter Hema in IJmuiden. Zij doen 
een dringende oproep aan 
huurders van Velison Wonen 
die avond bij te wonen, om-
dat er veel belangrijke informa-
tie wordt gegeven. Tegelijker-
tijd horen zij ook graag de er-
varingen van huurders, omdat 
zij als vertegenwoordigers wil-
len vechten voor de huurders.
Er is heel wat aan de hand in 
huurdersland. Woningcorpora-
ties staan onder druk omdat de 
overheid met nieuwe regels is 
gekomen. Nog erger is het ge-
worden door de verhuurders-
heffing. Velison Wonen moet in 
2015 4 miljoen euro aan over-
heidsheffingen op tafel leggen 
voor de overheid. Dat is omge-
rekend ongeveer twee maan-
den huur per huurder. En in 
2016 en 2017 zal dit bedrag 
zelfs nog hoger zijn. 
,,Dat is geld dat niet aan de 
huurders wordt besteed’’, aldus 
voorzitter Raymond Crezee (fo-
to) van Huurdersraad Velison. 
,,Dit bedrag is opgebouwd uit 
saneringsheffing, verhuurders-
heffing en WOZ-waarde. De 
saneringsheffing is bedoeld om 
schulden van andere corpora-
ties, zoals Vestia, te kunnen be-
talen. De verhuurdersheffing is 
opgelegd door minister Blok 
omdat de regering ervan uit-
gaat dat corporaties veel geld 
bezitten. Maar ze vergeten dat 
dit geld in stenen zit, in de hui-
zen. En daarnaast bestaat de 
heffing uit een substantieel be-
drag aan WOZ-waarde. Om dit 
alles te kunnen betalen moe-
ten woningcorporaties hun uit-
gaven beperken, maar dat kan 
niet eindeloos. Dan komt men 
al gauw uit op huurverhoging, 
een ongewenste situatie van-
wege de stapeling van huur-
verhogingen.’’
Secretaris Esther Otter van 
Huurdersraad Velison vertelt 
dat de Huurdersraad met Ve-
lison Wonen al overeengeko-
men is dat de huurstijging voor 

mensen met een inkomen tot 
34.911 euro, net als verleden 
jaar, beperkt blijft tot de infla-
tieverhoging. 
Esther: ,,Ook voor de andere 
inkomensgroepen zijn wij mo-
menteel met Velison Wonen in 
gesprek. Daarbij is de inbreng 
van de huurders zelf zeer van 
belang, vandaar dat wij de 
huurders oproepen om zeker 
op de jaarvergadering te ko-
men of anders te mailen naar 
de Huurdersraad via info@ve-
lison-hr.nl. Wij willen het graag 
horen als het water de mensen 
aan de lippen staat. In de af-
gelopen jaren is de huurach-
terstand bij Velison Wonen ver-
dubbeld, een duidelijk teken 
aan de wand. Gelukkig is wo-
ningcorporatie Velison Wonen 
een financieel gezonde orga-
nisatie, waar wij als huurders-
raad goede afspraken mee 
kunnen maken. Velison Wonen 
zoekt samen met ons waar mo-
gelijk naar oplossingen.’’
Voorzitter Crezee heeft nog 
meer potjes op het vuur. Vori-
ge week heeft hij in Heemskerk 
tijdens de VVD-verkiezings-
bijeenkomst met minister Blok 
gesproken over de onwense-
lijkheid van huurverhogingen 
en de druk op de woningcor-
poraties. Hij heeft   de minister 
uitgenodigd in gesprek te gaan 
met Huurdersraad Velison over 
het verschil tussen de theore-
tische gedachte en de prakti-
sche uitkomst.

Voorzieningen bij 
meer bushaltes

Velsen – Provincie Noord-Hol-
land wil het openbaar vervoer 
aantrekkelijker maken en inves-
teert daarom in goede voorzie-
ningen bij meer bushaltes. Een 
van die voorzieningen is het aan-
bieden van actuele reisinforma-
tie. 
In 2011 zijn zogenaamde DRIS-
panelen (Dynamische Reizigers 
Informatie Systeem) bij bushal-
tes van de lijnen 73, 75 en 82 ge-
plaatst. Er komen nu ook halte-
displays bij een deel van de bus-

haltes van lijnen 3 en 74. De-
ze haltedisplays functioneren 
hetzelfde als een DRIS-paneel, 
maar zijn kleiner en worden ge-
voed door zonne-energie. Een 
andere extra voorziening is het 
plaatsen van fietsrekken bij een 
aantal bushaltes. 
Het realiseren van de haltevoor-
zieningen is een gezamenlijk 
project van de gemeente Velsen 
en de provincie Noord-Holland. 
Zij hebben een samenwerkings-
overeenkomst hierover gesloten.

Geen dwangsom 
voor Velserenderlaan

Santpoort-Zuid – De gemeen-
te heeft in de beroepszaak te-
gen BMG Vastgoed BV over de 
taludverhoging aan de Velseren-
derweg geen gelijk gekregen. In 
mei 2013 heeft de gemeente de 
bouwer gelast te stoppen met de 
aanleg van een talud en het be-
planten daarvan aan Velseren-
derweg 7 en 11.  Er was hier-
voor geen vergunning aange-
vraagd. BMG werd een dwang-
som van 15.000 euro opgelegd. 
Die dwangsom is later verlaagd 
naar 10.000 euro. Omdat een 
jaar later het talud er nog steeds 
lag wilde Velsen dat bedrag op-
eisen. Daartegen heeft BMG be-
roep ingesteld bij de rechtbank. 
Op 18 december 2014 heeft de 
rechtbank het beroep van BMG 

gegrond verklaard. Velsen mag 
de griffierechten en de proces-
kosten betalen. 
De rechter oordeelde dat een 
omgevingsvergunning welis-
waar noodzakelijk was, maar dat 
de formulering van de last onder 
dwangsom niet rechtmatig was. 
Velsen ziet verder geen moge-
lijkheid om een nieuwe dwang-
som op te leggen.
BMG Vastgoed heeft nog steeds 
geen aanvraag omgevingsver-
gunning gedaan. Wel hebben 
zij de intentie aan de Velseren-
derweg te gaan bouwen. Daar-
om gaat de gemeente in de na-
bije toekomst een startdocument 
opstellen voor de ruimtelijke uit-
gangspunten, die deze bouw 
mogelijk moeten maken.
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Donderdag 
12 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Javier Guzman in ‘Absurd Ver-
licht’. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
13 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Voorjaars/zomerkleding- 
en speelgoedbeurs bij OBS 
De Pionier, locatie De Duin-
roos, Floraronde 293 Velser-
broek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Duo saxofoon & piano in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

Zaterdag 
14 maart

Rommelmarkt in De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 
IJmuiden. Vanaf 09.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Boeken- en snuffelmarkt in 
de Engelmunduskerk in Drie-
huis. Van 12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Jubileumconcert ‘t Staende 
Tuygh in het clubgebouw van 
Velsen-Zuid. Aanvang 19.30 
uur, zaal open 19.00 uur.
Passieconcert in de Oud-
Katholieke Engelmunduskerk, 
Kon. Wilhelminakade 119 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kienavond bij Full Speed, 
Tolsduinerlaan Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur, clubge-
bouw geopend om 19.30 uur.

Zondag
15 maart

26e editie Runnersworld 
Spaarnwoudeloop. Informa-
tieboerderij Zorgvrij. Starttijd 
1,5 km (kinderloop) om 10.30 

uur; 5 km 10.45 uur; 10, 21,1 
en 30 km om 11.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Potje spinnen op live muziek. 
Aanvang 12.00 uur. Om 15.00 
uur de mooiste filmmuziek op 
vleugel.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning-
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land.
A Song Journey in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Restaurant Bos Kookt orga-
niseert in samenwerking met 
Slijterij & Wijnhuis Zeewij-
ck Beer & Bites, een heerlijke 
bierproeverij met bijpassende 
hapjes. Aanvang 16.00 uur.

Maandag
16 maart

Schoolvoetbaltoernooi voor 
het basisonderwijs in Velsen 
op de velden van VV IJmui-
den. Zie ook www.school-
voetbalvelsen.nl.

Dinsdag
17 maart

Voetdeskundige brengt de 
gehele dag een bezoek aan 
Leemans Schoenen aan de 
Lange Nieuwstraat 469. Het 
advies van de specialist is 
kosteloos. Gaarne van tevoren 
een afspraak maken via tele-
foonnummer 0255-511117.
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Lezing over Carel Alphenaar, 
Dramaturg/artistiek leider van 
Toneelgroep Centrum. In de 
De Poorterszaal van ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 6,-.

Woensdag
18 maart

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning-
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land.
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten 6,- 
per kind. Opgeven via info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl. 
Nu ook mogelijk als verjaar-
dagspartijtje.
BeLeef Oud-IJmuiden: Ver-
telmiddag over IJmuiden tij-
dens de aanleg van het ka-
naal en sluizen. Centrale Bi-
bliotheek, Dudokplein IJmui-
den. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jubileumspecial: Liesbeth 
List en Filip Jordens zingen 
Jacques Brel. Aanvang 20.15 
uur.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmond - Uitvaartverzorging 
IJmond is een samenwerking 
aangegaan met Stichting Philo-
mela. Samen brengen zij muziek 
in het leven van ouderen door 
het verzorgen van concerten in 
zorginstellingen. 
Door de bezuinigingen wordt het 
voor veel zorginstellingen steeds 
lastiger om mooie dingen zoals 
een concert te organiseren voor 
hun bewoners. 
Directeur Matthijs de Gee: ,,Dat 
is jammer, want de ervaring leert 
dat muziek heel belangrijk kan 
zijn in het leven van ouderen. 
Veel oudere mensen hebben een 
lange historie van afscheid ne-
men, afscheid van hun partner, 

afscheid van hun werk en zelf-
standig wonen. Muziek kan dan 
heel erg opbeurend en troostend 
zijn.’’
Uitvaartverzorging IJmond speelt 
hierop in door deze concerten te 
sponsoren. Zodoende kost het 
de zorginstelling en de bewo-
ners niets. De concerten worden 
uitgevoerd door mezzosopraan 
Merel Huizinga en pianist Toru 
Oyama van Stichting Philomela. 
Zij spelen en zingen hoogtepun-
ten uit de klassieke muziek: be-
roemde aria’s, mooie Franse lie-
deren en prachtige pianoklassie-
kers. Tevens vertellen zij het ver-
haal achter de muziek die ge-
speeld wordt. (foto: C. Rijser)

Nieuwe Kia Venga
Velserbroek - De vernieuwde 
Kia Venga staat bij Tinholt Au-
tomobielbedrijf in Velserbroek. 
De auto is verkrijgbaar vanaf 
17.895 euro en leverbaar in de 
First Edition uitvoering, die ex-
tra aantrekkelijk is uitgevoerd 
en een klantvoordeel heeft van 
1.500 euro.
Léan Verstoep, Managing Di-
rector van Kia Motors Neder-
land: ,,Met ruim 10.000 verko-
pen is de Venga een succesvol-
le auto in Nederland gebleken. 
Het succes van de Venga is ge-
baseerd op een paar belangrij-
ke kenmerken zoals het tijdloze 
design en de praktische moge-
lijkheden. Het verfrissende ui-
terlijk van de facelift, in combi-
natie met zijn uitstekende be-
trouwbaarheid zorgt ervoor dat 
het verkoopsucces de komen-
de jaren kan worden voortge-
zet. Die betrouwbaarheid werd 
in 2014 nog bevestigd door de 
Consumentenbond die de Ven-
ga als ‘Beste uit de test’ beoor-
deelde.’’
De Venga modeljaar 2015 is 
aan de buitenzijde te herken-
nen aan de vernieuwde ‘tiger 
nose’ grille, de gewijzigde bum-
perpartij, de chromen sierlijst 
op de kofferklep en de optio-
neel leverbare LED-verlichting 
aan de achterkant. 
Het nieuwe moderne interieur 
straalt een hoge mate van kwa-
liteit uit en herbergt het nieuw 
ontworpen middenconsole, met 
een nieuw 7” navigatiesysteem 
dat standaard wordt geleverd 

vanaf de DynamicLine. Ook 
de inleg van het stuurwiel, de 
klapsleutel en de afwerking van 
de deurpanelen hebben een 
nieuw design gekregen. 
Alle Venga-uitvoeringen be-
schikken over een uitgebreide 
uitrusting. De reeks begint met 
de EconomyLine die is voorzien 
van zes airbags, elektrisch be-
dienbare ramen vóór, centrale 
deurvergrendeling en een ra-
dio/CD/MP3-speler. De Com-
fortLine voegt daar aan toe: 
airconditioning, elektrisch ver-
warmbare en verstelbare bui-
tenspiegels, spiegels en deur-
grepen in carrosseriekleur, au-
dio stuurwielbediening, een 
USB-aansluiting en een op af-
stand bedienbare centrale 
deurvergrendeling.
De derde versie in de vernieuw-
de Venga-reeks is de Dynami-
cLine die de uitrusting op een 
nog hoger niveau brengt. Top-
of-the-line is, zoals de naam al 
aangeeft, de ExecutiveLine.

Concerten in 
zorginstellingen

Velsen-Zuid – Zaterdag 7 
maart waren zeventien kloot-
schieters van s.v. Full Speed 
present, op de normale route 
in Spaarnwoude.  Dit parcours 
loopt van zijkanaal B tot vlakbij 
de jachthaven van zijkanaal C. 
Het weer was prachtig, de zon 
deed zijn best om de winterjas-
sen te verwarmen tot dubbe-
le cijfers. Uit de loting kwamen 
zes teams, vijf teams van drie 
spelers en een van twee. De-
ze twee hebben het zwaar om-
dat ze om de worp moeten gooi-
en. Maar Ingrid van Gerven en 
Jan Schoorl hebben dit gewel-
dig goed gedaan, wat een con-
ditie zeg. Team 2 met Raymond, 
Harm en Elly, werden eerste met 
72 schoten en 51 meter. Team 1 
met Dries, Nico en Ina, werden 
tweede met 79–20. Team 5 met 
Willem K., Bertus en Ton, werd 
derde met 84–37. Team 4, met 
Lia, Jan St. en Joke, werd vier-
de op 85–20. Team 3 met Rob, 
Sander en Gerda, werd vijfde 
met 85–11. Team 6 met Ingrid 
en Jan Sch. werd zesde met 99 
–11. Op de agenda staat zater-
dag 14 maart de kienavond in 
clubgebouw De Voltreffer. En op 
zaterdag 28 maart is het Paasei-
ertoernooi (Harm-route). Meer 
weten? Bel 0255-514780 of mail: 
snelboot@planet.nl.

Klootschieten
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‘Volendam’, Golden Earring 
en Jett Rebel op Dutch Valley

Velsen-Zuid - Het hoofdpodi-
um van Dutch Valley wordt dit 
jaar grotendeels bevolkt door 
artiesten uit Volendam. Jan 
Smit, 3JS en Nick & Simon 
zijn op zaterdag 8 augustus 
de ‘headliners’ van het festival 
dat voor de vijfde keer in de 
Velsen Valley in Spaarnwoude 
wordt gehouden. Andere gro-
te namen zijn Jett Rebel, The 
Opposites, Golden Earring en 
DI-RECT, allemaal muzikan-
ten met Pinkpopervaring.

Organisator Aloys Buys van Dut-
ch Valley: ,,We zijn erg trots op de 
onderscheidende en gevarieerde 
line-up van onze lustrumeditie. 
Met The Opposites en de Golden 
Earring hebben we acts binnen-
gehaald die het publiek deze zo-
mer nergens anders op een groot 
festival kan zien. We hebben nog 
een paar namen geheim gehou-
den. Daar kunnen we de fans van 
ons festival binnenkort nog mee 
verrassen. Eén ding is zeker, ook 

dit jaar krijgen ze weer het beste 
van Nederlandse bodem en het 
meest gevarieerde en uitgebrei-
de aanbod.” 
Met de Coen & Sander show en 
het Café Nol podium heeft Dutch 
Valley dit jaar twee primeurs op 
het programma staan. ,,We eren 
dit jaar het algehele Jordanese 
repertoire met een eigen ‘Bij ons 
in de Jordaan Stage’ en zijn heel 
erg blij dat het beroemde Ca-
fé Nol uit het hartje van de Jor-
daan haar medewerking aan dit 
podium heeft willen verlenen”, al-
dus Buys. 
,,Met de komst van Coen & San-
der als presentatoren van het 
hoofdpodium zal het er op en 
rond het hoofdpodium nog uit-
bundiger en feestelijker aan toe 
gaan. De eindshow op het hoofd-
podium in de grote vallei houden 
we nog even geheim, maar dat 
wordt zeker heel bijzonder.”
Dutch Valley was vorig jaar met 
45.000 bezoekers volledig uitver-
kocht. Tickets kosten 27,50 euro 
en zijn verkrijgbaar via www.dut-
chvalley.nl/tickets. De organisa-
tie laat weten dat er dit jaar geen 
kaarten worden verkocht via Va-
kantieveilingen.nl. (foto: Michel 
van Bergen)

Nieuw van Geels Meubelen

Urban Sofa Premium Store 
aan Willemsbeekweg

IJmuiden – Aan Willemsbeek-
weg 64, naast het pand waar 
ruim 75 jaar geleden Wim Geels 
begon, start kleinzoon Paul 
Geels nu de nieuwe meubelzaak 
Urban Sofa Premium Store. 
In de nieuwe zaak vindt men 
de collecties van UrbanSofa en 
Jouw Meubel. Zoals de naam al 
zegt biedt UrbanSofa topkwali-
teit meubelen. Het gaat om Eu-
ropese kwaliteit, die tegen een 
uitermate scherpe prijs kan wor-
den aangeboden, doordat de 
tussenhandel wordt uitgescha-

keld. Dat kan zelfs meer dan 
50 procent schelen in het aan-
koopbedrag. De meubels gaan 
van de fabriek rechtstreeks naar 
de nieuwe eigenaar. UrbanSofa 
heeft een zeer uitgebreide col-
lectie comfortabele banken en 
fauteuils. Zelfs binnen een mo-
del zijn er nog verschillende keu-
zes voor uitvoeringen en ook de 
kleur en stof kan uiteraard ge-
heel naar wens worden samen-
gesteld. De collectie van Jouw 
Meubel is eigentijds, jong en 
aansprekend en ook hier zijn de 

prijzen een prettige verrassing. 
Deze trendy meubels zoals kas-
ten, zithoeken en kleinmeubelen 
zijn van prima kwaliteit.
Bij Urban Sofa Premium Store 
wordt men altijd gastvrij ontvan-
gen en kan men in een zeer ont-
spannen sfeer zijn keuze maken. 
Bij Urban Sofa Premium Store 
krijgt men de vertrouwde service 
en adviezen waar Geels Meube-
len al 25 jaar tot in de wijde om-
trek bekend om staat. De nieuwe 
winkel is zeven dagen per week 
geopend. 

Dorpsbreed onderzoek 
plan Deka/Blekersduin 
Santpoort-Zuid - Op 3 maart 
organiseerden Woongemeen-
schap Santpoort-Zuid en Stich-
ting Santpoort in ’t Brederode 
Huys een presentatie van het 
nieuwe plan Deka/Blekersduin. 
De ruim 150 aanwezigen kon-
den reageren op het concept-
plan van Dreefbeheer (vastgoed-
bedrijf Dekamarkt) voor de bouw 
van een nieuwe supermarkt op 
de plek van het voormalige tuin-
centrum met daarboven negen 
appartementen en eronder een 
parkeergarage. 
Op de locatie van de bestaan-
de supermarkt staan 22 apparte-
menten ingetekend, op het No-
vaterrein twaalf geschakelde en 
twee vrijstaande grondgebon-
den woningen en tenslotte voor 
het Woningbedrijf,  onder voor-
behoud,  een gebouw met cir-
ca 30 woningen met zorgvoor-
zieningen. 
De algemene tendens in de re-
acties van de aanwezigen was: 
te massaal, te hoog, te vol, en te-
veel verkeer.  
Beide organisaties gaven vervol-
gens een korte toelichting op de 
door hen gezamenlijk ingedien-
de Voorlopige Zienswijze . Voor 
het schrijven van een definitie-
ve Zienswijze willen zij graag 

de mening horen van de inwo-
ners van Santpoort-Zuid. Daar-
om is dit weekend huis aan huis 
een lijst verspreid  met vragen 
over het gehele plan en delen 
ervan zoals de verkeerssituatie, 
de grootte van de supermarkt, 
de hoeveelheid groen, etcetera.
Het onderzoek wordt gedaan 
door Tema, een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. De lijst is 
anoniem en éénmalig in te vul-
len, zowel schriftelijk als digitaal. 
Voor meer inhoudelijke infor-
matie over het plan, kunt op de 
websites van de organisaties te-
recht:  www.stichtingsantpoort.
nl en www.woongemeenschap-
santpoortzuid.nl. Het invullen 
van de vragenlijst kost onge-
veer tien minuten. Hoe meer ant-
woorden er binnenkomen, hoe 
duidelijker de wensen van de 
bewoners kunnen worden opge-
nomen in de definitieve reactie 
van beide bewonersorganisaties.
De besluitvorming gaat nog 
maanden duren; ook de ge-
meenteraad van Velsen moet 
er zich nog over uitspreken. De 
twee bewonersorganisaties roe-
pen de gemeente Velsen op re-
kening te houden met de me-
ning van de inwoners van Sant-
poort-Zuid.

Deel Matthäus Passion 
zaterdag te beleven

IJmuiden - Zaterdag 14 maart 
wordt in de Oud-katholieke En-
gelmunduskerk, Koningin Wilhel-
minakade 119 in IJmuiden  een 
Passieconcert worden gegeven, 
met onder meer delen uit de Mat-
thäus-Passion van Johann  Sebas-
tian Bach. Aanvang 20.00 uur. 
Meewerkenden zijn het Vocaal 
Ensemble Musica Sacra, Joretta 
Witvliet, eerste viool; Nanske de 
Jong-Schouwenburg, tweede vi-
ool; Paul Medeiros, altviool en de 
celliste Janneke Witvliet. Verder 
de fluitiste Marion Kroon en de 
hoboïst Thijs Dapper. Het geheel 
staat onder leiding van Anja van 
der Ploeg, die tevens het (kist)-or-

gel bespeelt en de continuopartij 
voor haar rekening neemt.
Tijdens het Passieconcert zul-
len diverse koralen worden uitge-
voerd. De muziek wordt afgewis-
seld met gedichten die zullen wor-
den voorgedragen door gemeen-
teleden. Voor mensen die de Mat-
thäus-Passion te lang vinden is dit 
concert een goed alternatief. De-
ze avond die in het teken zal staan 
van Passiemuziek kan gezien wor-
den als een mooie opmaat voor op 
de Goede Week.  
Na afloop van deze Passieavond 
zal een open schaalcollecte wor-
den gehouden ter bestrijding   van 
de kosten.
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EN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Hart voor Holland
Bram Diepstraten: 

betrokken en bevlogen 
Regio - Bram Diepstraten staat 
op nummer 5 op de lijst van Hart 
Voor Holland. Hij is betrokken, 
sociaal, intelligent en bevlogen. 
Hij komt op voor de belangen 
van anderen. 
Diepstraten strijdt voor meer in-
vloed van inwoners en een ge-
lijkwaardige relatie tussen inwo-
ners en overheden. Hij vindt het 
belangrijk dat meer tijd en geld 
wordt geïnvesteerd in het voor-
traject van plannen en projecten. 
Hij vindt dat inwoners en onder-
nemers echt moeten meeden-
ken en -beslissen over de plan-
nen en ontwikkelingen in hun 
omgeving. 
Diepstraten is een echte lokale 
politicus, hij woont in IJmuiden 
en is raadslid in Velsen voor Vel-
sen Lokaal. Hij heeft oog voor lo-
kale belangen en zet zich in voor 
een prettige leefomgeving voor 
iedereen. Bram was woordvoer-
der van de belangengroepen te-
gen het HOV-tracé in Velsen.
Bram is een bruggenbouwer, 
kan goed samenwerken en weet 
daardoor oplossingen te vinden. 
Hij is medeoprichter van Hart 
voor Holland.

Diepstraten bijt zich vast in in-
gewikkelde dossiers om goed te 
kunnen begrijpen waar het om 
gaat, en hij is vasthoudend. Hij 
heeft een hekel aan onrecht en 
slecht onderbouwde plannen.
Diepstraten gaat het gesprek 
aan met inwoners, ondernemers 
en laat zich goed informeren. Hij 
vindt de mening van anderen 
belangrijk en laat zijn eigen poli-
tieke mening daarvan afhangen.
Zie ook www.stemopbramdiep-
straten.nl en www.hartvoorhol-
land.nl/verkiezingsprogramma.

VVD voor economie 
en bereikbaarheid

Regio - Op 18 maart vinden er 
weer verkiezingen plaats voor de 
Provinciale Staten en de Water-
schappen. Ook in deze twee be-
stuursorganen zet de VVD zich in 
voor de werkgelegenheid, bereik-
baarheid en leefbaarheid van al-
le inwoners van onze provincie en 
daarbuiten. Met dertien zetels is 
de VVD de grootste partij in de 
Staten van Noord-Holland en re-
aliseren zij hun liberale kernwaar-
den: vrijheid, verantwoordelijk-
heid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaar-
digheid.
De afgelopen periode heeft de 
VVD als grootste partij in de 
Provinciale Staten een duidelijk 
stempel kunnen drukken op het 
provinciale uitvoeringsprogram-
ma. Door de provinciale fi nanci-
en op orde te houden. Door een 
kleine provinciale overheid. Door 
zich te richten op die taken die 
echt ‘des provincies’ zijn. Door de 
omstandigheden te scheppen die 
leiden tot een gunstig onderne-
mingsklimaat. 
Vooral op het gebied van bereik-
baarheid en economie zijn grote 
stappen gezet. Oók voor de inwo-
ners van Velsen.

Bereikbaarheid is voor de VVD 
een van de belangrijkste pro-
vinciale kerntaken. De provincie 
heeft veel invloed op bereikbaar-
heid, zowel door het aanleggen 
van wegen als door het verzor-
gen van kwalitatief goed open-
baar vervoer, zowel per spoor, als 
over water.
Voor de provincie is versterking 
van de economie een kerntaak. 
Een gezond en innovatief be-
drijfsleven biedt het beste per-
spectief voor groei van econo-
mie, werkgelegenheid en wel-
vaart. Noord-Holland kent een 
veelzijdige economie en richt zich 
op de verdere ontwikkeling van 
werkgelegenheid. De provincie 
schept de randvoorwaarden, zo-
als een goede infrastructuur, voor 
een concurrerend Noord-Hol-
land. Denk hierbij aan de aanleg 
van de nieuwe zeesluis bij IJmui-
den. Deze is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling en verdere groei van 
het Noordzeekanaalgebied, het 
havengebied en de cruisesector. 
Voor dit en nog veel meer wil de 
VVD zich inzetten. Met uw stem 
kunnen ze op 18 maart opnieuw 
de grootste partij in Noord-Hol-
land worden. Zij rekenen op u.

land.nl/verkiezingsprogramma.

SP: ‘Bootverbinding 
kanaal kan goedkoper’

Regio - Als de bootdienst IJmui-
den – Amsterdam weer gaat va-
ren hoeft dit de provincie maxi-
maal 7 ton subsidie per jaar te 
kosten. De IJmuidense Rondvaart 
Maatschappij denkt de boot-
dienst zelfs zonder subsidie te 
kunnen uitvoeren. De SP-fractie 
in Provinciale Staten van Noord-
Holland heeft dat in een voor-
stel aangetoond, op basis van ge-
gevens van ondernemers uit de 
IJmond. De SP daagt Provincia-
le Staten nu uit deze berekenin-
gen te toetsen en, bij akkoord, de 
bootdienst opnieuw in de vaart te 
nemen. 
De Fast Flying Ferry van Con-
nexxion, tussen IJmuiden en Am-
sterdam, werd op 31 december 
2013 uit de vaart genomen. ‘Te 
duur’, volgens VVD-Gedeputeer-
de Elisabeth Post. Een provinciale 
werkgroep onderzocht een her-
start. Daarop bestelde Elisabeth 
Post bij de consultant MuConsult 
een ‘kostenplaatje’.Op basis van 

de uitkomst -per jaar minstens 1,2 
tot 1,8 miljoen – is het onderzoek 
naar een herstart van de boot-
dienstgestaakt, met instemming 
van VVD, CDA, PvdA en D66.
De SP-fractie nam als enige partij 
afstand van het rapport van Mu-
Consult, en is gaan praten met 
de IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij, Nepo-Seaways van de 
Badhoevedorpse ondernemer 
Willem Willemsen en het Amster-
damse GVB. De fractie ontdekte 
verder nog een zee aan kosten-
en milieubesparende mogelijk-
heden. 
De ferry moet terug, vinden zij. 
De ferry voorziet in een grote be-
hoefte. Jaarlijks maakten tussen 
de 200.000 en 375.000 passagiers 
gebruik van de ferry. De recht-
streekse verbinding naar Amster-
dam met de ferry is sneller dan 
buslijn 82 of de combi fi ets en 
trein. En goed openbaar vervoer, 
ook over water, is een kerntaak 
van de provincie.

D66 volgens peiling 
grootste in provincie

Regio - D66 wordt bij de komen-
de Provinciale Statenverkiezin-
gen de grootste partij in Noord-
Holland. De partij met lijsttrekker 
Joke Geldhof groeit van 6 naar 
11 zetels. Dat blijkt uit een pei-
ling van Maurice de Hond. Het 
zou betekenen dat D66 20 pro-
cent van het totale zetelaantal in 
de provincie gaat innemen. Mo-
menteel is de VVD in de Noord-
Hollandse Staten nog de groot-
ste, gevolgd door de PvdA. Beide 
partijen dreigen vijf zetels te ver-
liezen. Alleen D66 zou fors win-
nen.
Volgens de peiling van afgelopen 
weekend verliest de VVD vijf ze-
tels en gaat terug naar acht ze-
tels. De PvdA verliest er ook vijf 
en gaat terug naar zes. CDA, GL 
en SP winnen elk een zetel en 
komen net als de PvdA op zes. 
De PVV stijgt ook een zetel en 

komt uit op zeven. De PvdD wint 
een zetel en komt op twee. Op 
een zetel blijven staan: 50+, CU-
SGP en een regionale partij.
Lijsttrekker Joke Geldhof tem-
pert de verwachtingen. ,,We 
kenden de landelijke peilingen 
en wilden weten hoe we er in 
Noord-Holland voor staan. Dit is 
een geweldige opsteker voor on-
ze vele vrijwilligers. We gaan na-
tuurlijk door met de campagne, 
want mensen moeten wel echt 
gaan stemmen!”
D66 wilde van de Noord-Hollan-
ders ook weten of zij het zien zit-
ten dat er verder geïnvesteerd 
wordt in natuur en recreatiege-
bieden, voor D66 een belang-
rijk speerpunt. Een ruime meer-
derheid van de Noord-Hollan-
ders wil dat. Alleen het meren-
deel van de aanhang van de VVD 
is het daar niet mee eens.

Regio - Op 18 maart 2015 mo-
gen alle inwoners van Noord-
Holland van 18 jaar en ouder 
naar de stembus voor de provin-
ciale verkiezingen. Een belang-
rijke gebeurtenis. Het recht om 
te stemmen is de basis van on-
ze vrijheid en democratie. Dank-
zij dit recht mag iedereen een 
mening hebben én mag ieder-
een die mening geven.
Door te stemmen oefent u in-
vloed uit op de wijze waarop de 
provincie wordt bestuurd. De 
mensen in de Provinciale Sta-
ten, die komende vier jaar de be-
slissingen gaan nemen, worden 
namelijk direct door de inwo-
ners gekozen. Ook stemt u indi-
rect voor de Eerste Kamer. Kort-
om: op 18 maart heeft u het voor 
het zeggen.

Recht op 
stemmen is 

basis van onze 
democratie

Regio - De belangstelling voor 
de komende Statenverkiezin-
gen - op 18 maart aanstaan-
de - is groot. Tenminste, als het 
bezoek aan de Stemwijzer daar-
voor een goede graadmeter is. 
Het aantal Noord-Hollanders dat 
de online vragenlijst invulde gaat 
richting de 7000. De stemwijzer 
voor Noord-Holland bestaat uit 
29 stellingen waarmee je het als 
bezoeker eens of oneens kunt 
zijn. Ook kun je aangeven wel-
ke onderwerpen uit de stellin-
gen bij je keuze het zwaarst we-
gen. Op grond van de uitkomst 
wordt gekeken bij welk partij-
programma die keuze het bes-
te past. De stemwijzers zijn voor 
elke provincie verschillend. In 
Noord-Holland lijken – meer dan 
in de andere provincies – lan-
delijke thema’s door bezoekers 
het meest te worden aangeklikt. 
Bovenaan de lijst van belangrij-
ke onderwerpen staan: asielzoe-
kers, windmolens op zee, hoe-
veelheid sociale huurkoopwo-
ningen en cultuuronderwijs. Pas 
op de vijfde plaats staat het on-
derwerp bel- en buurtbussen, 
een bij uitstek ‘provinciaal’ on-
derwerp.

Stemwijzer 
veelvuldig 

geraadpleegd

Regio - In Noord-Holland doen 15 partijen mee aan 
de verkiezingen: VVD (lijsttrekker: Elisabeth Post), PvdA 
(lijsttrekker: Tjeerd Talsma), PVV (lijsttrekker: Dan-
nij van der Sluijs), D66 (lijsttrekker: Joke Geldhof), SP 
(lijsttrekker: Remine Alberts), CDA (lijsttrekker: Jaap 

Bond), GroenLinks (lijsttrekker: Alwin Hietbrink), Partij 
voor de Dieren (lijsttrekker: Bram van Liere), Ouderen-
partij NH (lijsttrekker: Jeff Leever), 50PLUS (lijsttrek-
ker: Olga de Meij), Christenunie-SGP (lijsttrekker: Mi-
chel Klein), Vrouwen Partij (lijsttrekker: Monique Spar-

la), Multicultureel Plus Partij (lijsttrekker: Ekrem Kara-
deniz), Hart voor Holland (lijsttrekker: Leonie Sazias) 
en de Piratenpartij Noord-Holland (lijsttrekker: Cha-
rif Mews). Hun programma’s zijn te vinden op www.
noord-holland.nl.

Vijftien partijen doen mee aan PS-verkiezingen
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IJmuiden - De avondvier-
daagsecommissie in IJmuiden 
is dringend op zoek naar ver-
keersregelaars die tijdens de 
avondvierdaagse van 1 tot 4 juni 
willen assisteren bij het overste-
ken van de wandelaars tijdens 
dit evenement. Er zijn vernieuw-
de routes en ook een nieuw 
startlokaal. Daarom zijn er veel 
verkeersregelaars nodig. Meldt 
u zich daarom aan. Het zou jam-
mer zijn als dit evenement niet 
door kan gaan door een ge-
brek aan verkeersregelaars. En 
het is uiteraard van groot be-
lang dat alle kinderen en vol-
wassenen veilig kunnen over-
steken. Wie zich opgeeft krijgt 
een code waarmee een korte e-
learning (cursus) moet worden 
gedaan op de computer. Opge-
ven graag via 0255 – 5610085 of 
via e-mail: snelboot@planet.nl. 
Aanmelden voor verkeersrege-
laar kan tot 28 maart.

Avond4daagse 
zoekt verkeers-

regelaars

IJmuiden - De afwezigheid van 
Martin van Dijk werd door Ca-
sper Remeijer aangegrepen om 
in de rangschikking wat dich-
terbij te komen. Met een ach-
terstand van twee punten en 
een wedstrijd minder heeft Re-
meijer de kampioenstitel nog in 
eigen hand. Tegen Jan Maar-
ten Koorn moest hij alles uit de 
kast halen om tot winst te ko-
men. Koorn ging in het midden-
spel over tot een diepe combi-
natie die,toen de kruitdampen 
waren opgetrokken, tot verlies 
leden. Stijn Tuijtel, die veel te 
weinig gespeeld heeft is kans-
loos voor de titel. Wel maakte 
hij korte metten met Rick Hart-
man die in het middenspel weg 
gecombineerd werd en kans-
loos verloor. Hoewel Jacqueli-
ne Schouten en Cees van der 
Vlis hun partij scherp opzetten 
werd het wankele evenwicht 
nauwelijks verstoord. De pun-
tendeling gaf goed weer dat de 
spelers gelijkwaardig waren. 
Berrie Bottelier boekte een 
mooie overwinning tegen Jan 
Apeldoorn. Met een overbe-
kende combinatie werd de to-
taal uit vorm zijnde Apeldoorn 
gevloerd. Harrie van der Vos-
sen was net een maatje te 
groot voor Nicole Schouten. 
Met technisch sterk spel kon 
Van der Vossen een winst be-
werkstelligen. 
Bram van Bakel ontwikkeld 
zich snel en is voor elke tegen-
stander een lastig te nemen 
hindernis. Willem Winter, nog 
altijd een dammer met veel po-
tenties, kreeg geen vat op het 
spel van Van Bakel. Moeiteloos 
behaalde Van Bakel een wel-
verdiende remise.

DCIJ-nieuws

Franciscusschool is happy
IJmuiden - Maandag bleven de 
schooldeuren van de Francis-
cusschool even gesloten. Alle 
ouders en kinderen waren voor-
af gevraagd om voor half negen 
op het schoolplein te verzame-
len. Klokslag half negen klonk er 
ineens een ritme op het school-
plein. Van alle kanten kwamen 
leerkrachten en stagiaires aan-
gelopen met muziekinstrumen-
ten. Toen iedereen bij elkaar ver-
zameld was werd het ritme een 
aantal keren gevolgd door de 
kreet ‘Happy’. Al snel werd dui-
delijk dat dit het begin was van 
het, op orgineel gebrachte wijze, 
lied van Pharrell Williams. 
Het jaarlijkse kunstthema was 
daarmee geopend. Dit jaar draait 
die om de discipline zang. De 
komende weken zal de hele 
school bol staan van muziek en 

dan met name zang. Het plezier 
staat hierbij voorop!
Bij de uitwerking van dit project 
wordt de school bijgestaan door 
Kunstencentrum Velsen. Bege-
leider Jantje van der Wurff be-
zoekt alle klassen en gaat ze hel-
pen bij het maken van een zo-
genaamde ‘singing flashmob’. 
Daarmee gaan de klassen elkaar 
trakteren op een muzikale ver-
rassing. Maar de uiteindelijke af-
sluiting wordt een ‘singing flas-
mob’ met alle ruim 450 leerlin-
gen van de school. Stelt u zich 
eens voor dat u binnenkort op 
de Lange Nieuwstraat loopt en 
‘overvallen’ wordt door een dus-
danig groot koor. Het zou zo-
maar kunnen gebeuren binnen-
kort. Hou de kinderen van de 
Franciscusschool dus goed in de 
gaten.

Kabouters IJmondtrekkers 
genieten zeer van lente

IJmuiden - De lente is begon-
nen en de kabouters van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
hebben hier gelijk volop van ge-
noten. Tijdens deze eerste len-
tedag had de leiding een mooi 
vuurtje gemaakt. Alle kabouters 
(meisjes van 7-11 jaar) kregen 
een lange stok bekleed met alu-
miniumfolie. 
Daarna kreeg iedereen een 
stukje brooddeeg. De kabou-
ters moesten deze zelf om de 
stok wikkelen. Dat is nog best 
lastig want voor je het weet valt 
het eraf of is het brood aan de 
ene kant veel dikker dan de an-
dere kant waardoor hij niet gaar 
wordt. Helaas hoort wat rook in 
je ogen vanwege de wind er ook 
bij en sommige kabouters kon-
den niet helemaal voorkomen 
dat hun broodje een beetje aan-
brandde. Maar gelukkig sneed 
de leiding dit eraf waarna ieder-
een heerlijk kon smikkelen van 
een eigen gebakken broodje met 
basterdsuiker!
Ben jij een meisje van 7-11 jaar 

en heb je ook interesse om elke 
week uitdagingen aan te gaan? 
Kom dan eens kijken bij de club-
huizen van Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers aan de Heeren-
duinweg (achter de tennisba-
nen).

www. .nl

www. .nl

De Beekvliet 
schoolschaakkampioen

Velsen - Het jaarlijkse school-
schaakkampioenschap van Vel-
sen werd dit jaar weer georga-
niseerd door schaakclub Kijk Uit 
en schaakclub Santpoort. Het 
kampioenschap werd gespeeld 
in het Jan Ligthartgebouw. Met 
elf teams van vijf verschillen-
de basisscholen waren er wel 
iets minder deelnemers dan het 
jaar daarvoor, maar het was weer 
reuze spannend!
Iets later dan gepland begon het 
schoolschaakkampioenschap 
omdat een aantal teams niet 
compleet was en spelers moes-
ten “lenen” van een ander team.. 
In een goed gevulde speelzaal 
speelden teams van vier spelers 
tegen een andere school met een 
team van vier spelers. Het deel-
nemersveld was dit jaar sterk, 
want op bijna alle scholen wordt 
lesgegeven en zo niet, dan spe-
len de kinderen bij een schaak-
verenging. Dat was ook duidelijk 
te zien aan de uitslagen, de twee 
teams van de Hoeksteen krijgen 

sinds kort les, maar konden niet 
tegen het geweld op van de an-
dere deelnemende teams. 
De Toermalijn had dit jaar een 
sterk team, een aantal jeugd-
leden van schaakclub Kijk Uit 
kwam uit voor dit team, en dat 
was ook te merken. Af en toe was 
de afwerking nog niet nauwkeu-
rig genoeg en dat resulteerde in 
een fraaie 3e plaats! 
De strijd tussen de nummer 1 
en 2 werd pas laat beslist. Bei-
de teams gingen gelijk op en uit-
eindelijk trok de Beekvliet aan 
het langste eind. Door alle par-
tijen te winnen won de Beekvliet 
1 het schoolschaakkampioen-
schap van Velsen.
Hierdoor mag de Beekvliet Vel-
sen vertegenwoordigen op de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen en wellicht zit er meer 
in het vat. Op de tweede plaats 
eindigde de Bosbeekschool 1, 
die naar alle waarschijnlijkheid 
ook naar het Noord-Hollandse 
kampioenschap mag.

Uitnodiging vergadering op 18 maart 19.30 uur in De Spil
Op woensdag 18 januari 2015 houdt Wijkplatform IJmuiden-Zuid vanaf 19.30 uur een openbare vergadering 
in Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29. Wijkplatform IJmuiden-Zuid behartigt de belangen van 
de wijkbewoners in IJmuiden-Zuid. IJmuiden-Zuid is het gebied gelegen tussen de Heerenduinweg, 
Gijzenveltplantsoen, Lange Nieuwstraat, en het oude spoor achter de Minister van Houtenlaan.

U bent van harte welkom als u vragen en/of ideeën heeft over de leefbaarheid in de wijk.
Als u aanwezig wilt zijn stellen wij het op prijs als u zich van te voren aanmeld, zodat wij een plekje voor u vrij 
kunnen houden en een kopje koffie of thee voor u klaar kunnen zetten.
U kunt contact met ons op nemen via e-mail: ijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Of kijkt u eens op onze vernieuwde website: www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid

Emiel Webbe
Voorzitter Wijkplatform IJmuiden-Zuid

Wijkplatform IJmuiden-Zuid



Geld voor Kust Innovatie 
en Informatie Centrum

IJmuiden - Vorige week is de 
gemeenteraad akkoord ge-
gaan met het voorstel van het 
College van B en W om een 
bedrag van 2,9 miljoen euro 
uit te trekken voor een nieuw 
te bouwen Kust Innovatie en 
Informatie Centrum, het KIIC. 
Daarboven komt nog een be-
drag van ruim 550 duizend eu-
ro voor stichtingskosten. Ech-
ter, voor de aankleding en in-
richting van het gebouw en de 
buitenruimtes zijn nog enkele 
miljoenen nodig die door mid-
del van sponsoring bijeenge-
bracht moeten worden.

Onderzoeksbureau Lysias heeft 
hier de afgelopen maanden on-
derzoek naar gedaan met als 
voorlopige uitkomst dat het nog 
een hele dobber zal worden om 
dit te realiseren. Of het gebouw er 
definitief komt zal eind 2016 blij-
ken, na verder onderzoek naar 
mogelijke sponsoren, waarna de 
gemeenteraad op dat tijdstip een 
definitief besluit zal nemen over 

het wel of niet door laten gaan 
van het project.
Als het KIIC er komt is het de be-
doeling dat ook het Pieter Ver-
meulen Museum zijn nieuwe on-
derdak in dit bijzondere gebouw 
zal krijgen, waarmee dan een ein-
de komt aan de tijdelijke huis-
vesting aan de Driehuizerkerk-
weg. Joop Waijenberg, bestuurs-
voorzitter van het museum: ,,Het 
is een beetje een dubbel gevoel. 
Enerzijds zijn we blij dat er nu, na 
vele jaren, wat meer licht aan de 
horizon gloort. Anderzijds hebben 
we jaren aangedrongen op een 
mogelijk grotere behuizing omdat 
we in ons huidige onderkomen te 
krap behuisd zijn. De collectie van 
Pieter Vermeulen, die we geacht 
worden te beheren en te tonen, 
kunnen we niet laten zien vanwe-
ge ruimtegebrek.’’
,,De plannen van een KIIC zijn ge-
baseerd op een gebouw van on-
geveer 1.000 vierkante meter dat 
multifunctioneel zal worden inge-
deeld’’, vervolgt Waijenberg. ,,Een 
grote sponsor zou hier bijvoor-

beeld ook onderdak kunnen vin-
den. De voorlopige indeling van 
het gebouw laat voor het muse-
um echter een ruimte zien van 
zo’n 250 vierkante meter, ter-
wijl we nu de beschikking heb-
ben over 700 vierkante meter. In 
plaats van onze wens naar gro-
ter, moeten we dus veel kleiner. 
Na de gedwongen verhuizing in 
2006 van het Moerbergplantsoen 
liggen er inmiddels meerdere rap-
porten van onderzoeksbureaus 
die tot op heden niet tot concre-
te stappen hebben geleid. Daar-
om zijn we blij dat er nu einde-
lijk een concreet plan op tafel ligt, 
maar we zullen ons terdege moe-
ten beraden over de wijze hoe we 
verder invulling moeten gaan ge-
ven aan onze museale activiteiten, 
waaronder natuur- en milieuedu-
catie. Bovendien blijft de vraag 
wat er gaat gebeuren, eind 2016, 
indien er onvoldoende sponsor-
gelden zijn binnengekomen en de 
gemeenteraad dus kan besluiten 
dat het KIIC niet doorgaat. Al met 
al nog een hoop onzekerheden.’’

Lekkere lentekriebels 
bij Korf Catering

IJmuiden - Komend voorjaar 
kunt u weer genieten bij Korf Ca-
tering! Het team heeft weer vol-
op ideeën voor al uw feesten en 
partijen. 
Denk bijvoorbeeld eens aan een 
tuinfeest als u een verjaardag of 
jubileum heeft te vieren. Korf Ca-
tering kan alles voor u verzorgen, 
met drankjes, statafels, bedie-
ning en lekkere hapjes. Of wat 
dacht u van een heerlijk koud- 
en/of warm buffet of een zomer-
se barbecue? Zij hebben alles in 
huis om van elke gelegenheid 
een culinair feest te maken.
Naast de catering heeft Korf Ca-
tering nog meer activiteiten, na-
melijk Kookstudio IJmuiden. In 
Kookstudio IJmuiden kunnen 
groepen vanaf acht personen  
samen koken in de moderne 
keuken aan de Kennemerlaan. 
Gezellig met bijvoorbeeld een 
groep vrienden, voetbalteam of 
personeelvereniging. Onder lei-
ding van ervaren koks gaat men 

zelf een heerlijk vijfgangendi-
ner bereiden. Vanaf heden heeft 
Kookstudio IJmuiden de me-
nukaart aangepast om nog be-
ter in te spelen op de wensen 
van de gast. Met dit seizoen een 
echt lentemenu: met een voor-
jaarssalade met asperges, bief-
stuk en een zachtgekookt eitje. 
Daarna een soepje van sjalotjes 
en lente-ui, en als tussengerecht 
gestoofde kabeljauwfilets met 
mosterdsaus. Dan kunt u genie-
ten van een gebraden oerham-
metje met gewokte asperges en 
truffelaardappeltjes. Tot slot een 
heerlijk nagerecht van vruch-
tenmousse en huisgemaakt sor-
betijs. Dus als u een avond lek-
ker actief bezig wilt zijn en wilt 
genieten van een door uzelf ge-
maakt diner, ga dan eens koken 
bij Kookstudio IJmuiden! 
Korf Catering is al meer dan 25 
jaar een begrip in de IJmond. Zie  
www.korfcatering.nl of bel voor 
meer informatie: 0255-512745.

Regio – De gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 
werken samen met het UWV in het 
Werkbedrijf. Doel hiervan is zo-
veel mogelijk mensen met een ar-
beidsbeperking aan het werk te 
krijgen. Werkgevers stellen hier-
voor garantiebanen beschikbaar. 
Er wordt nu een marktbewerkings-
plan opgesteld met een basispak-
ket aan re-integratie instrumenten. 
De portefeuillehouder van de cen-
trumgemeente (Haarlem) is ver-
plicht voorzitter van het bestuur. 
Vanuit de regio’s IJmond en Zuid 
Kennemerland zal jaarlijks een 
wethouder uit Heemskerk, Velsen 
of Beverwijk de gemeenten ver-
tegenwoordigen. Uitgeest stemt 
hiermee in. 
Om mensen met een arbeidsbe-
perking te kunnen plaatsen is het 
belangrijk welke loonwaarde zij 

hebben en hoeveel loonkosten-
subsidie de werkgever op grond 
daarvan ontvangt. Binnen deze 
arbeidsmarktregio wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde methode 
van loonwaardebepaling door een 
deskundige. Voorlopig gebeurt dat 
nog door iemand van het UWV. In-
tussen kunnen  arbeidsdeskundi-
gen van IJmond Werkt! en Paswerk 
hiervoor worden getraind. Om be-
zwaren van werkgever tegen deze 
eigen loonwaardebepaling te voor-
komen, wordt de mogelijkheid van 
een second opinion ingebouwd. 
Bovendien wordt de methode nog 
geëvalueerd.
Er is geen nieuwe instroom meer 
mogelijk in de sociale werkvoor-
ziening. Mensen op de wacht-
lijst die veel begeleiding of aan-
passing voor hun werkplek no-
dig hebben kunnen via gemeen-

ten beschut werk krijgen. Er zou 
ook een verbinding kunnen wor-
den gemaakt tussen beschut werk 
en arbeidsmatige dagbesteding, 
hierover gaan de colleges nog be-
slissen. In de sociale werkvoorzie-
ning bij IJmond Werkt! zijn onge-
veer 700 cliënten. Gemeenten krij-
gen hiervoor van de overheid nog 
budget, maar dit wordt langzaam 
afgebouwd. Het is dan ook de be-
doeling dat zoveel mogelijk cliën-
ten via IJmond Werkt! worden ge-
detacheerd. 
Omdat de Cao van de sociale 
werkvoorziening is bevroren stag-
neert de pensioenopbouw, de ge-
meente krijgt hiervoor een com-
pensatie. Zij bekijken nu de mo-
gelijkheden om het pensioenfonds 
elders onder te brengen. Compen-
satie voor de bevroren lonen is er 
echter niet.

Werkbedrijf krijgt vorm

Schoonmaakexamens 
op Tender College

IJmuiden - Vorige week maan-
dag hebben op het Tender Colle-
ge voor de eerste keer de prak-
tijkexamens  plaatsgevonden 
voor schoonmaken in de groot-
huishouding. Dit is de algemene 
term die gebruikt wordt voor be-
drijven en instellingen. 
Leerlingen van het praktijkon-
derwijs zijn door een externe 
examinator van het KPC getoetst 
op hun praktische vaardigheden. 
Tijdens de lessen huishoudkun-
de hebben de leerlingen geoe-
fend met technieken voor inte-
rieurreiniging, stofwissen, mop-
pen en sanitair reiniging. Naast 
de juiste technieken, waar-
bij een ergonomische werkhou-
ding belangrijk is, werd er ook 
beoordeeld op materialenken-
nis, werkvolgorde en klantvrien-
delijkheid. Tussen de werkzaam-
heden door werden de leerlin-
gen mondeling getoetst met the-
orievragen. 
Het behaalde diploma wordt 
door het bedrijfsleven erkend, 

waardoor de leerlingen met dit 
certificaat  een betere aanslui-
ting hebben op de arbeidsmarkt. 
Van de drie leerlingen die opgin-
gen voor het examen zijn er twee 
een diploma rijker geworden.
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Cafetaria Smul is terug
met nieuwe eigenaren

IJmuiden - Cafetaria Smul is 
er weer! Met nieuwe eigenaren 
Rob en Sylvia de Graaf kreeg de 
cafetaria aan de Kompasstraat 
een enorme oppepper. Niet al-
leen is de zaak prachtig opge-
knapt, maar de hele buurt gaat 
erop vooruit vanwege de kwali-
teit en het assortiment dat Cafe-
taria Smul verkoopt.
Vrijdag was de buurt uitgeno-
digd om te komen proeven bij 
Smul. En dat hebben Rob en Syl-
via geweten. Er was een massale 
opkomst en de aanbieding met 
Rob’s hamburger(menu) werd 
zeer goed verkocht. Maar ook de 
dagen erna, zaterdag en zondag, 
kwamen er veel klanten en zeer 
veel positieve reacties.
Rob is kok van beroep. Hij leer-
de zijn vrouw Sylvia kennen toen 
hij als kok bij Restaurant IJmond 
werkte en Sylvia daar in de be-
diening was. Daarna werkte Rob 
als instellingskok bij de Harte-
kamp en Schoterhof. Twee keer 
kreeg hij te maken met de slui-
ting van de keuken en kon hij 
opnieuw beginnen. Rob houdt 
niet van duimen draaien en sa-
men met Sylvia hebben ze be-
sloten een succes te maken van 

Cafetaria Smul. En daar zijn ze 
nu al goed mee bezig.
Omdat de cafetaria zeven dagen 
per week vanaf 12.00 uur open 
is, kan men er dagelijks vanaf  
lunchtijd al terecht voor een 12 
uurtje met een kopje koffie aan 
een van de gezellige zitjes. Ui-
teraard is het hele assortiment 
snacks verkrijgbaar, naast fris-
dranken en softijs. Binnenkort 
komt ook de Smul Stick weer te-
rug! Cafetaria Smul verzorgt ook 
catering en dus kunt u er war-
me en koude buffetten bestellen 
of een goedverzorgde lunch voor 
thuis of in het bedrijf.
Over enkele maanden is de keu-
ken zover dat Rob en Sylvia kun-
nen beginnen met HMS, de Hol-
landse Maaltijd Service. Van-
af dan kan men er ook gezon-
de Hollandse maaltijden bestel-
len, in de cafetaria of om thuis te 
bezorgen. En ook daar wordt in 
de buurt nu al naar uitgekeken.
Cafetaria Smul werkt samen 
met Thuisbezorgd.nl en bezorgt 
vanaf 17.00 uur in IJmuiden. U 
vindt Cafetaria Smul aan Kom-
passtraat 38, 0255-757535. Zie 
ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Musicalgroep BOMS 
weer in Witte Theater
IJmuiden - Na een uitstapje in 
Stadsschouwburg Velsen staat 
Musicalgroep BOMS dit jaar 
weer op de planken in het Witte 
Theater. Op 30 mei zullen zij teza-
men met andere koren te zien en 
te horen zijn tijdens het Koren-
festival en vanaf 9 oktober zelfs 
zeven keer met hun nieuwe pro-
ductie.
De nieuwe BOMS-voorstelling 
‘Wie maakt me los’ valt moeilijk in 
de juiste bewoordingen te treffen. 
Het is een musical met gloed-
nieuwe liedjes en al even frisse 
ensembledansen. Het heeft het 

karakter van een stuk onvervalst 
melodramatisch volkstoneel en 
het beschrijft vooral ook het leven 
van klanten en kooplieden. Maar 
het is ook nog eens een vrolijke 
maar tevens bloedstollende krimi.
Voor deze nieuwe productie zoekt 
BOMS nog nieuwe leden.   Meld 
je aan via lenywarmenhoven@
quicknet.nl. Repetitieavonden 
van BOMS worden gehouden el-
ke maandagavond van 20.00 uur 
tot 22.30 uur in basisschool De 
Pleiaden te IJmuiden, onder lei-
ding van een professioneel artis-
tiek team.

Schoolvoetbaltoernooi
Velsen - Maandag 16 maart 
gaat het jaarlijkse schoolvoet-
baltoernooi voor het basisonder-
wijs in Velsen weer van start op 
de velden van vv IJmuiden. Bij-
na 1500 leerlingen staan al we-
ken te trappelen om in de vier 
verschillende categorieën (meis-
jes 5/6 en 7/8 en jongens 5/6 en 
7/8) te strijden om de felbegeer-
de titels. Alle basisscholen uit 
Velsen nemen met minimaal een 

team deel aan dit toernooi. 
Het toernooi vindt plaats na-
schools in de middag en begin 
van de avond en duurt meer dan 
vier weken. De finale vindt plaats 
op donderdag 16 april in het sta-
dion van Telstar. 
Voor meer informatie, program-
ma en poule indelingen kijk op 
www.schoolvoetbalvelsen.nl.
Elke avond worden de uitslagen 
bijgewerkt.

Tjeerd de Kort nieuwe 
directeur bibliotheek

Velsen - Tjeerd de Kort is per 1 
maart in dienst getreden als di-
recteur van Bibliotheek Velsen. 
Hij volgt Martijn Mewe op die 
eind 2014 een nieuwe uitdaging 
aanging.
Tjeerd de Kort heeft veel erva-
ring in de non-profit sector en 
in de bibliotheekwereld. Hij heeft 
ruim acht jaar ervaring bij Biblio-
theek Rotterdam in diverse func-
ties en de laatste jaren adviseer-
de hij als zelfstandig adviseur in 
de non-profitsector verschillen-
de directies en Raden van Toe-
zicht bij veranderprocessen.
Tjeerd gaat zich richten op het 
versterken van de functie van de 
bibliotheek in de gemeente Vel-
sen door nog meer de samen-
werking te zoeken met culture-
le en maatschappelijke instel-
lingen in de gemeente Velsen. 

Daarnaast wil Tjeerd breder op 
educatie gaan inzetten waardoor 
Bibliotheek Velsen nog beter op 
de behoefte van de gemeente en 
scholen kan inspelen.
Annemarie Zuidweg volgt Jan 
Schroer op als voorzitter van de 
Raad van Toezicht. Annemarie is 
sinds april 2011 lid van de Raad 
van Toezicht. Jan droeg begin 
januari na zeven jaar het stok-
je over omdat zijn termijn afliep. 
Jan werd met waardering en 
dankbaarheid uitgezwaaid. An-
nemarie heeft onder andere er-
varing op het gebied van tran-
sities in de het sociaal domein 
en de zorg. Deze ervaringen zijn 
voor de bibliotheek van waarde 
in een periode waar veranderin-
gen en vernieuwingen in de bi-
bliotheeksector aan de orde van 
de dag zijn.

Vier de lente met 
Verwendag in Inloophuis  
Santpoort-Noord - Inloop-
huis Kennemerland nodigt ie-
dereen van harte uit om de len-
te te komen vieren. Op vrijdag 
20 maart is er een (gratis) Ver-
wendag voor iedereen die met 
kanker te maken heeft (gehad).
Vanaf 10.30 uur is men welkom 
voor koffie of thee. Van 11.00 
tot 12.30 uur zijn er workshops 
en activiteiten. Tussen 12.30 en 
13.15 uur is het tijd voor een 
heerlijke lunch. Van 13.30 tot 
14.30 zijn er weer diverse work-
shops en activiteiten om uit te 
kiezen. En van 14.45 tot 15.00 
uur is de gezamenlijke afslui-
ting met een sportief tintje.   
De Verwendag wordt gehou-
den in de Velserhooftzaal, Valc-
kenhoefflaan 18 in, om de 
hoek van het Inloophuis. Men 

wordt verzocht zich te mel-
den voor de volgende work-
shops  in verband met beperk-
te ruimte: schilderij maken met 
diverse technieken (11.00 of 
13:30 uur; Cook & Care Kook-
workshop (11:00 of 13:30 uur); 
Dance for Balance (om 11:00 
uur) en  Ademtocht (om 13:30 
uur). Verder zijn er diverse ver-
wenactiviteiten met een open 
karakter: goed gesprekplek, 
stoel- en voetmassages, kleur 
en stylingadvies, hand- en na-
gelverzorging, haar- en huid-
adviezen en korte haarbehan-
delingen.
Aanmelden graag voor 13 
maart via info@inloophuisken-
nemerland.nl met de vermel-
ding welke workshops u even-
tueel wilt volgen. 

IJmuiden in 
scherven

IJmuiden - Selma Schepel ging 
tijdens haar jeugd in IJmui-
den naar school en heeft jaren 
met veel plezier aan de Bik- en 
Arnoldkade in Oud-IJmuiden 
gewoond. In de periode dat zij 
daar woonde was zij regelma-
tig, wandelend, in deze zanderi-
ge gebieden te vinden. Goed om 
zich heen kijkend heeft zij tien-
duizenden scherven en andere 
gedenkwaardige herinneringen 
aan de vroegere bewoning op-
geraapt en verzamelt. 
Van deze scherven, en andere 
voorwerpen die door de wind, 
maar ook door het omwoelen 
van de grond en het zand door 
mollen, konijnen en honden, 
vanuit het zand werden blootge-
steld, kwam zij mooie fragmen-
ten tegen, zoals: scherven, fles-
jes, schoenen, knopen etc. Veel 
van deze fragmenten heeft zij op 
ongeveer 50 tableaus geplakt. 
Hiermee werkte zij diverse peri-
odes uit de Oud IJmuidense his-
torie uit, en bracht dit op de vele 
tableaus in beeld.
Nadat Selma had besloten de 
luchten van de hoogovens te 
verruilen voor de luchten van het 
platte land heeft zij contact ge-
zocht met het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum, met de vraag 
of zij geïnteresseerd waren in 
de tableaus met de verzamelde 
scherven geschiedenis van Oud- 
IJmuiden. Variërend in tijd van 
de middeleeuwen tot dat Selma 
stopte met het verzamelen van 
de scherven en andere voorwer-
pen. Uiteraard was het museum 
geïnteresseerd. En nu hebben zij 
in de vitrines in de gang op de 
begane grond de expositie sa-
mengesteld met de werken van 
Selma Schepel.
De expositie is tot en met 27 
september te bezichtigen in het 
Zee- en Havenmuseum. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

IJmuiden – Op zaterdag 3 mei 
2014, tijdens de kermis op het 
Kennemerplein, is een zwarte 
auto op de parkeerplaats naast 
de Vomar aangereden terwijl de 
bestuurder boodschappen deed. 
Het gebeurde vlak na 17.00 uur. 
De zwarte Mitsubishi Spacewal-
ker werd aangereden door een 
grijze auto. Daardoor raakte de 
achterzijde van de zwarte au-
to zwaar beschadigd, de achter-
bumper lag eraf. De bestuurder 
is nog steeds op zoek naar een 
getuige, omdat de verzekering 
anders niet uitkeert. Wie heeft 
die zaterdag iets gezien, maar 
dat nog niet gemeld? Helpt u al-
stublieft de schade te verhalen 
op de persoon die dit heeft ver-
oorzaakt. Het klopt toch niet dat 
mensen die zoiets doen ermee 
wegkomen! Bel 06-24765384 als 
u meer weet.

Getuigen 
gezocht
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Winkelen in stijl, 
bij De Freules

Santpoort-Noord – Zaterdag 
14 maart opent weer een bij-
zonder winkeltje aan de Hoofd-
straat. Op nummer 184 start de 
Freules, een stijlvolle winkel in 
tweedehands dames- en kin-
dermode en heel veel acces-
soires. Eigenaressen Caroline 
van den Berg en Saskia Beths 
realiseren met deze zaak een 
droom. Welbewust hebben zij 
gekozen voor een winkel in 
tweedehands, om kleding een 
tweede leven te geven. Groot 
bijkomend voordeel is dat ko-
pers voor een fractie van de 
prijs eigentijdse merkkleding 
kunnen bemachtigen.
,,Bij ons hoef je geen kapitalen 
uit te geven om er exclusief uit 
te zien,’’ aldus Saskia. ,,Wij ne-
men alleen eigentijdse merk-
kleding in en wij kennen de 
markt. In kinderkleding hebben 
wij nu veel Oilily en ook veel 
van Gap uit de VS. Momen-
teel hebben wij ook een kleine 
collectie nieuwe Amerikaan-
se bruidsjurken in maat 38/40, 
voor slecht 150 euro (zie Face-
book). Naast kleding voor da-
mes en kinderen hebben wij 
accessoires als tassen, siera-
den, riemen en schoenen, al-

les tweedehands. En het is echt 
waar wat ze zeggen over twee-
dehands kleding: vaak zit het 
kaartje er nog aan.’’
de Freules is een stijlvol win-
keltje, in fris mintgroen, met 
twee Santpoortse dames die 
de markt kennen en super zin 
hebben in hun nieuwe zaak. 
Omdat zij als geen ander we-
ten hoe druk het leven van de 
werkende man en vrouw is zijn 
de openingstijden ruim. Ge-
opend op woensdag en don-
derdag van 11.00 tot 19.30 uur, 
op vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. 
Voor inname van kleding van 
meer dan vijf stuks wordt u ge-
vraagd op woensdag of don-
derdag tussen 17.30 en 19.30 
uur langs te gaan, of op zater-
dag tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Tweedehands kleding wordt in 
consignatie verkocht, zie voor 
de voorwaarden de website 
www.defreules.nl.
Zaterdag 14 maart is de fees-
telijke opening, maar ook op 
andere dagen worden klanten 
gastvrij ontvangen. Er is altijd 
een kopje koffi e of thee voor 
de klant die hier tijd voor heeft.

Jubileumconcert
‘t Staende Tuygh

Velsen - Het Shanty- en 
Seasongkoor ‘t Staende Tuygh 
uit IJmuiden vierde in januari 
haar 20-jarig jubileum. Ter gele-
genheid hiervan geeft het oudste 
shantykoor in de gemeente Vel-
sen op zaterdag 14 maart een ju-
bileumconcert in de businessclub 
van SC Telstar in Velsen-Zuid.
Aan dit jubileumconcert ne-
men de 4Tuoze Matroze uit Am-
sterdam; Kaapstander, een ge-
mengd koor uit Oudewater, en 
de Compagniezangers uit Me-
demblik deel. Natuurlijk is ‘t 
Staende Tuygh ook van de par-
tij. De entree bedrag 10 euro. In 
de voorverkoop zijn de entree-
kaarten verkrijgbaar bij buurthuis 
de Brulboei, Kanaalstraat 166 te 
IJmuiden-West, en bij Dieter van 
Laar, De Ticht 21 in Velsen-Zuid. 
Het concert begint om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur).
In al die twintig jaar heeft ‘t Staen-
de Tuygh heel veel optredens zo-
wel in binnen- als het buitenland 

gehad. In het oog springende op-
tredens zijn bij de kiellegging van 
de klipper de Stad Amsterdam; 
bij het afscheid van de directeur 
van Uitzendbureau Randstad, de 
heer Frits Goldschmeding; bij ve-
le Shantyfestivals in den lande; bij 
het vertrek van cruiseschepen in 
de derde haven en de cruisekade 
en bij verzorgingstehuizen enz. In 
het buitenland waren onder an-
dere een groot aantal optredens 
in Engeland en Duitsland.
Doordat het aantal leden door 
vergrijzing drastisch was terug-
gelopen, werd twee jaar geleden 
besloten dames in de gelegen-
heid te stellen lid te worden van 
het koor. Zeven dames hebben 
zich aangemeld, maar er kunnen 
nog meer dames bij; ook mannen 
zijn van harte welkom. Tevens is 
het koor op zoek naar muzikale 
begeleiders zoals accordeonis-
ten. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Dieter van Laar, tele-
foon 0255521033.

Gemeente betaalt
voor inloop GGZ
Velsen – Vanaf 2015 nemen ge-
meenten taken van AWBZ over. 
Een van die taken was het bie-
den van inloop voor mensen 
met een psychiatrische mensen 
en verslaafden. 
De gemeente Velsen zal in 2015 
daarom 46.000 euro subsidie 
geven voor inloopgroepen GGZ 
aan de Cruquiusweg en de Wij-
kerstraatweg in Velsen-Noord. 
Aan het RIBW betaalt zij in 2015 
een bedrag van 18.864 euro 
voor een inloopgroep GGZ aan 
de Scheijbeecklaan in Beverwijk 

en het project Kansen en Zo in 
IJmuiden. Deze subsidie komt 
uit het budget voor de nieuwe 
Wmo. Bij de inloopgroepen zijn 
mensen welkom voor een kop-
je koffi e en sociale contacten, 
maar ook voor douchen of het 
wassen van kleding. Ook wordt 
ondersteuning gegeven vanuit 
de inloopgroepen. 
Het college heeft in het kader 
van de ‘zachte landing’ besloten 
om voor 2015 subsidie te geven 
om de inloop in stand te hou-
den.

Velsen – Van 10 tot en met 12 
maart was de Europese beurs 
EWEA (Europese Wind Energy 
Association) Offshore Wind in Ko-
penhagen. Omdat offshore wind 
voor Velsen heel belangrijk is, 
vertegenwoordigt wethouder Arj-
en Verkaik de beurs namens de 
gemeente Velsen op bestuurlijk 
terrein. Velsen is ook vertegen-
woordigd in de AYOP, Amster-
dam-IJmuiden Offshore Port, die 
met een eigen kraam op de beurs 
zal staan. Zo’n twintig leden van 
de AYOP zullen tijdens de beurs 
hun best doen om de regio op het 
gebied van windenergie onder de 
aandacht te brengen van bezoe-
kers en mede-standhouders. 

Wind-
energiebeurs

IJmuiden – In het stadhuis wordt 
nu hard gewerkt aan de plannen 
voor aanpassingen aan het kruis-
punt Orionweg/Pleiadenplant-
soen/Raafstraat. Omdat hier, on-
danks eerdere aanpassingen, toch 
nog te veel ongevallen gebeuren, 
is besloten de kruising opnieuw in 
te richten. Hoe dat er precies uit 
gaat zien wordt nog voor de zo-
mervakantie bekend. Het ontwerp 
wordt op korte termijn bekend ge-
maakt. Er zal voor belangstellen-
den een inloopavond worden ge-
houden, waarbij de plattegrond 
kan worden bekeken en vragen 
kunnen worden gesteld. Ook op-
merkingen zijn van harte welkom, 
want in die fase kunnen er nog 
aanpassingen aan het ontwerp 
worden gedaan. De werkzaam-
heden aan het kruispunt zullen in 
september van start kunnen gaan. 
De planning was dat de kruising 
nog voor de zomer van 2015 klaar 
zou zijn, maar dit is qua planning 
niet mogelijk.

Kruispunt 
Orionweg/
Raafstraat

IJmuiden - Koor Door weer en 
wind, dat elke woensdagavond 
repeteert in De Brulboei, kan 
nog wel enkele nieuwe zangers 
gebruiken. Het 22-koppige koor 
zoekt sopranen, tenoren, alten 
en bassen. Nieuwe leden wor-
den wegwijs gemaakt in de lied-
jes van Jan Smit tot Imca Mari-
na en van Jordanese medleys tot 
hedendaagse muziek. De repe-
titieavond begint om 19.30 uur. 
Meer weten? Bel Gerard Koning, 
telefoon 06-50998047 of Bert 
Vergers, telefoon 06-55991312. 
Mailen naar www.doorweeren-
windijmuiden.nl kan ook.

Koor zoekt 
nieuwe leden

Veeking presenteert 
voorstelling Labyrinth 

IJmuiden - Veeking Theater-
producties presenteert op 24 
en 25 april in het Witte Theater 
de voorstelling Labyrinth.  
De voorstelling Labyrinth 
speelt zich af in de woning van 
de welgestelde familie Braun-
Van Wijck. 
Ben Braun zit in een midlife-
crisis en verliest zijn baan. Zijn 
vrouw Jacqueline van Wijck is 
ontevreden over haar 20-jari-
ge huwelijk en stort zich volle-
dig op haar werk. De steun en 
aandacht die ze thuis meent te 
missen, vindt ze bij haar colle-
ga Zack.
In een omgeving van open-
lijk kiftende echtelieden voelt 
dochter Roos zich eenzaam. 
Daar komt nog bij dat ze zich 
gestalkt voelt door de buurjon-
gen Mickey en hoewel de oude 

huishoudster Alice alles bin-
nen haar vermogen doet om 
Roos te steunen, heeft zij een 
andere manier om uit de da-
gelijkse misère te ontsnappen. 
Bovendien heeft de huishoud-
ster een verleden waar ze plot-
seling geconfronteerd wordt en 
even geen plaats lijkt te kun-
nen geven.
Het stuk is hard, rauw, cynisch 
maar ook zeker humoristisch 
en het blijft boeiend, ondanks 
de zeven verschillende verhaal-
lijnen die door elkaar heen lo-
pen.
Kaarten reserveren kan nu al 
via www.veeking.nl. De voor-
stellingen worden op 24 en 25 
april om 20.30 uur gehouden in 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257, IJmuiden. Kaarten kosten 
10 euro per persoon. 
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Loop je jong tijdens 
RW Spaarnwoudeloop

Velsen-Zuid - De 26e  Run-
nersworld Spaarnwoudeloop 
vindt plaats op zondag 15 
maart. De start van deze len-
teloop is bij informatieboerde-
rij Zorgvrij in Recreatiegebied 
Spaarnwoude. Je hebt als loper 
de keuze uit 10 km, een halve 
marathon of 30 km. Deze laat-
ste is een ideale voorbereiding 
voor één van de voorjaarsma-
rathons. De route voert zoals 
vertrouwd over de skiheuvel. 
Daar heb je een weids uitzicht 
richting Amsterdam, Haarlem 
en Hoogovens. Het is de eer-
ste loop van het Runnersworld 
Kennemer Loopcircuit, een 
reeks van vijf regionale lopen 
in Kennemerland.
Voor beginnende of jeugdige 
lopers is er een kinderloop van 
circa 1500 meter en een 5 km.
Op elke vijf kilometer is er een 

drinkpost, tassen kunnen ter 
bewaring worden afgegeven 
en achteraf kun je worden ge-
masseerd. Schrijf je in via www.
kavholland.nl/spaarnwoude-
loop of op de dag zelf ter plaat-
se.
Je kunt vanaf 10 personen als 
team inschrijven. Daarbij krijg 
je 10% korting op het inschrijf-
geld en doe je mee voor de 
team-beker: de 3 beste note-
ringen ongeacht afstand tel-
len mee. Geef je team op via 
spaarnwoudeloop@kavhol-
land.nl.
Het publiek kan naast het aan-
moedigen van de lopers in-
formatieboerderij Zorgvrij be-
zoeken, waar de eerste lente-
lammetjes te bewonderen, de 
speeltuin of iets nuttigen bij 
restaurant Onder de Platanen. 
(foto: Ab Laanbroek)

Smugglers werken hard
Velserbroek - Vorige week  
zondag mocht rugbyclub the 
Smugglers aantreden tegen de 
jonge honden van ASRV As-
crum. The Smugglers hadden 
de eer om te spelen in het na-
tionale stadion, waar nog geen 
24 uur daarvoor het Neder-
landse team Moldavië had ver-
slagen. Voor the Smugglers 
was de wedstrijd tegen Ascrum 
een belangrijke, aangezien de 
derde plek veiliger kon worden 
gesteld.
In het begin van de eerste helft 
gingen de jongens uit Velser-
broek meteen los, de studen-
ten van Ascrum waren daar-
entegen nog deels aan het sla-
pen, want binnen tien minuten 
waren er al twee ballen achter 
hun try-lijn gedrukt waardoor 
the Smugglers al snel op een 
voorsprong kwamen. Ascrum 
bleek nu wakker te zijn gewor-
den en gaf wat tegengas, dat 
resulteerde voor hun in twee 
try’s. The Smugglers drukte 

daarnaast nog vier in de eerste 
helft en bouwde de voorsprong 
verder uit.
De tweede helft begon met een 
dip voor the Smugglers, As-
crum kwam een aantal keer 
dichtbij en drukte een aan-
tal try’s waardoor ze dichterbij 
kwamen. The Smugglers her-
pakten zich uiteindelijk weer 
en konden nog wat terugdoen. 
Waardoor Ascrum niet meer 
langszij kon komen. De eind-
stand werd uit eindelijk 29-51 
in het voordeel van the Smug-
glers.
Een klinkende overwinning dus 
voor de rugbyers uit Velsen, die 
zich aankomende zondag mo-
gen opmaken voor een lasti-
ge wedstrijd tegen Zaandijk, de 
nummer twee van de competi-
tie. Als de Velsernaren daar net 
zo’n fysiek sterke pot neerzet-
ten als tegen Ascrum, dan kan 
er wellicht daar ook worden 
getekend voor een overwin-
ning. (Daan Rustemeijer)
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Velsen - Maandag 9 maart or-
ganiseert Historische Kring Vel-
sen een lezing over de razzia op 
16 april 1944 in Velsen Noord 
en Beverwijk. De lezing wordt 
gegeven door Cor Bart. Hij is 
voorzitter van de Stichting 16 
April 1944, de dag waarop in de 
Tweede Wereldoorlog de razzia 
plaatsvond in Beverwijk en Vel-
sen-Noord. Vanwege zijn vele 
werk om deze traumatische oor-
logsgebeurtenis in herinnering 
te laten blijven en zijn inspan-
ningen om Duitsers en Neder-
landers over en weer bij elkaar 
te laten herdenken, is hij onder-
scheiden met het Verdienstkru-
ez am bande namens de Duitse 
bondspresident. Dit jaar heeft hij 
uit handen van de burgemees-
ter van Leuna de eremedaille 
van de stad ontvangen voor zijn 
inspanningen de Duits-Neder-
landse verhoudingen te verbe-
teren. De lezing vindt plaats in 
Wijkcentrum De Hofstede in Vel-
serbroek en begint om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur). Toe-
gang voor HKV-leden is gratis, 
niet-leden betalen 2,50 euro.

Lezing over 
razzia 1944

Een gezicht 
bij de straat

Velsen - Dit jaar staat we er-
bij stil dat het 70 jaar geleden 
is dat na de Tweede Wereldoor-
log de vrede werd getekend. 
De gemeente Velsen behoorde 
tot de meest getroffen steden 
in Nederland. 
Er werd een aantal straten naar 
verzetsmensen genoemd, die 
in de oorlog zijn omgekomen. 
10 Jaar geleden gaf het Comi-
té 4 en 5 mei Velsen een boek-
je uit, geschreven door Guus 
Hartendorf, waarin informatie 
wordt gegeven over de mens 
achter de straatnaam. Om hen 
allen ook ‘een gezicht’ te geven 
proberen de samenstellers van 
de tweede druk, die nu in voor-
bereiding is, bij elke beschrij-
ving een foto op te nemen. Dit 
is op een enkele uitzondering 
na gelukt. Vandaar deze op-
roep:
Wie kan de samenstellers van 
het boekje helpen aan een foto 
van: Wilhelmus Dinkgreve; Wil-
lem Wardenaar jr.; Cornelis van 
der Does; Jan de Pagter; Jo-
hannes Sieraad; Hendrik Stra-
ting; Lodewijk Krijger en Elisa-
beth Vijlbrief? Het gaat uiter-
aard om foto’s die in het boekje 
gepubliceerd mogen worden, 
uiteraard met bronvermelding.
Kunt u de samenstellers hier-
bij helpen? Neem dan liefst op 
korte termijn contact op met 
Gerard van Broekhuijsen, tele-
foon 06-30974608 of per mail: 
g.v.broekhuijsen@gmail.com.

Parel van Nederlandse bodem
Kunt u mij de weg naar 
Hamelen vertellen?
Velsen - Stonden de mensen 
vorig jaar bij de kassa van de 
Stadsschouwburg in de rij voor 
‘Ja Zuster Nee Zuster’, dit jaar 
brengt Eigenwijs Musicalkids 
Velsen op vrijdag 10 en zaterdag 
11 april (20.15 uur) ‘Kunt u mij 
de weg naar Hamelen vertellen, 
meneer?’ op het podium. 
Het is best bijzonder dat de-
ze musical voor de ouderen on-
der ons een heerlijk nostalgisch 
avondje betekent en voor jonge-
ren juist een favoriet die einde-
lijk in Velsen door lokale makers 
wordt neergezet. Een parel on-
der de Nederlandstalige musi-
cals is het in ieder geval.
De humoristische script- en lied-
teksten van Koen van Dijk en 
Harrie Geelen zijn dik in orde, de 
muziek van Joop Stokkermans 
en Ad van Dijk sprankelt alsof ze 
vandaag aan hun brein zijn ont-
sproten. Eigenwijs Musicalkids 
Velsen is er trots op deze musical 
met speciale toestemming van 

Albert Verlinde Entertainment in 
Velsen te mogen opvoeren.
Aan de basis van de musical ligt 
het verhaal van de gebroeders 
Grimm. Wanneer de rattenvan-
ger alle ratten uit Hamelen heeft 
verjaagd, wordt hij daar door de 
burgemeester niet volgens af-
spraak voor beloond. Uit wraak 
ontvoert de rattenvanger al-
le kinderen uit Hamelen en, per 
ongeluk, een aantal volwasse-
nen. Zij belanden in een fanta-
siewereld waar de ijsheks Wen-
zela de scepter zwaait en ze ma-
ken kennis met figuren die al-
leen in sprookjes bestaan. Dat 
wil zeggen, bij een romance tus-
sen een jongen en een meisje en 
tussen een prins en een prinses 
heeft eigenlijk iedereen wel een 
beeld. In dit geval merken een 
koningin en haar hoogste amb-
tenaar ook wat... ach, komt u dat 
zelf maar zien. Kaarten zijn voor 
17,50 euro verkrijgbaar via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 21 maart organiseert de 
Harddraverij Vereniging Sant-
poort & Omstreken haar Alge-
mene Ledenvergadering. Net als 
vorig jaar zijn de leden en hun 
partners welkom in Café-Bras-
serie De Wildeman, Hoofdstraat 
142 in Santpoort-Noord. De ver-
gadering start om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Tijdens de ledenvergadering 
worden de leden bijgepraat 
over de bijzonderheden van het 
Dorpsfeest Santpoort 2015 dat 
van zaterdag 1 tot zaterdag 8 
augustus 2015 wordt gehou-
den; alweer de 256ste editie! Of 
is het Dorpsfeest toch veel ou-
der? U hoort het op de leden-
vergadering. Daarnaast kijkt de 

organisatie kort achterom naar 
het Dorpsfeest 2014 en legt ver-
antwoording af over de finan-
ciën. Ook wordt de hoogte van 
de contributie met elkaar vast-
gesteld. Aansluitend volgt een 
oudhollandse bingo en gaan de 
voetjes van de vloer voor een ge-
zellige dansavond.
Zie ook www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.
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Santpoort-Noord - Zaterdag-
middag 21 maart is er weer een 
‘verstillende’ middag in de aan-
looptijd naar Pasen in Dorpskerk 
Santpoort getiteld ‘Open je han-
den’, van 12.00 tot 19.00 uur. De 
meditatieve middag bevat een 
workshop sámen zingen onder lei-
ding van Antje de Wit en een schil-
derworkshop onder leiding van In-
grid Burger en Marja Wouda. Met 
een eenvoudige viering (vespers) 
om 16.30 uur en achtereenvol-
gens een gezamenlijke maaltijd 
(deels in stilte) wordt afgesloten. 
Ieder die deelneemt aan de maal-
tijd  neemt ook een gerechtje of 
andere bijdrage aan de maaltijd 
mee. Kosten 10 euro. Graag uiter-
lijk 18 maart aanmelden bij Antje 
de Wit, 06-21805104 of sympho-
nia@xs4all.nl. Informatie: Dorps-
kerk Santpoort, Burg. Ensche-
délaan 67, Santpoort-Noord. Zie 
www.pknsantpoortenvelserbroek.
nl of symphonia@xs4all.nl (Antje 
de Wit) of bel 06-21805104.

Meditatief 
zingen en 
schilderen

Santpoort-Noord - Woensdag-
avond 18 maart om 20.00 uur 
is er weer een Dorpsgesprek. 
Dorpskerk Dichtbij in Santpoort 
heeft het initiatief genomen voor 
een tweede serie Dorpsgesprek-
ken. Deze keer over wat mensen 
in hun leven kunnen tegenko-
men. De gesprekken vinden weer 
plaats in Bartje Boven, Hoofstraat 
150, Santpoort-Noord. Er is een 
inleider en daarna is er mogelijk-
heid voor onderling gesprek en 
het uitwisselen van ideeën en tips. 
Deze keer is het thema ‘Verlies’. 
Ieder mens heeft daar mee te ma-
ken. Je kunt iemand kwijt raken 
door overlijden, maar je kunt ook 
geconfronteerd worden met een 
scheiding of werkloosheid. Hoe 
ga de daarmee om? Fons Captijn 
is de inleider. Belangstellenden 
zijn van harte welkom bij Bartje 
Boven aan Hoofdstraat 150, Sant-
poort-Noord. De toegang is gra-
tis. Wel wordt bij de uitgang een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.  

Dorpsgesprek 
Hoe ga je om 
met.. verlies

IJmuiden - Zondag 15 maart om 
13.00 uur opent speeltuin Zeewijk 
aan de Orionweg 700 zijn hekken 
weer voor een nieuw seizoen. De-
ze opening wordt opgeluisterd 
door een spetterend optreden 
van Dumo en Mare Mare. Tevens 
is er een loterij. De entree voor de 
speeltuin bedraagt 0,50 euro per 
persoon. Een gezinsabonnement 
voor 2015 kost 20 euro.

Speeltuin 
Zeewijk open

Actie Energiek Velsen 
succesvol afgerond
Velsen - De derde gezamen-
lijke inkoopactie zonnepanelen 
van lokale duurzame energieco-
operatie Energiek Velsen is af-
gerond. IJmuidens bedrijf First 
Energy is uit diverse bedrijven 
gekozen als installateur voor de-
ze ronde. 22 huishoudens met 
in totaal ruim 200 panelen heb-
ben ingeschreven. Met de twee 
eerdere acties van de coöpera-
tie samen staat het totaal nu op 
circa 600 panelen op huizen in 

Velsen. Dit sluit aan op de doel-
stelling van Energiek Velsen: als 
inwoners projecten organiseren 
voor meer lokale groene ener-
gieopwek. Voor de eerste geza-
menlijke spouwmuurisolatie ac-
tie van de coöperatie hebben 
zich tevens ruim 20 huishoudens 
aangemeld. 
De afrondingsfase van de aan-
besteding hiervan is in volle 
gang. Zie ook www.energiekvel-
sen.nl.

Strawberries H1 wint 
eerste duel na winterstop

Driehuis - Het eerste mannen-
team van hockeyclub KHC Straw-
berries heeft afgelopen zondag 
de eerste competitiewedstrijd na 
de winterstop gewonnen. In Ab-
coude werd de plaatselijke hoc-
keyclub met 0-3 verslagen. Een 
terechte overwinning voor het 
team van trainer Axel Wessels. 
Het was even inkomen voor de 
mannen uit Driehuis na een win-
terstop van meer dan drie maan-
den. Het begin van de wedstrijd 
verliep dan ook zeer stroef en 
er waren meer foute dan goede 
passes te zien op het stuiterige 
veld in Abcoude. De thuisploeg, 
bivakkerend op de tiende plaats, 
kreeg enkele mogelijkheden 
om het doel van keeper Wouter 
Rempt onder de vuur te nemen. 
Hierin faalden de spitsen ech-
ter hopeloos, waardoor de nul op 
het scorebord bleef staan. Aan 
de andere kant kreeg Strawber-
ries niet bijster veel kansen om 
de score te openen. Ook de straf-
corner liep niet soepel, waardoor 
het met de rust nog steeds 0-0 
stond.
In de tweede helft was snel dui-
delijk dat de aardbeien snel orde 
op zaken wilden stellen. Er moest 

namelijk gewonnen worden om 
de aansluiting met koploper Pur-
merend te houden. Met gedeci-
deerd aanvalsspel probeerden de 
bezoekers de verdedigingsmuur 
van Abcoude te slechten. Dit luk-
te als eerste spits Sander Joustra. 
Hij tikte op het laatste moment 
een schot van Jeroen Snellen in 
het doel. Het tweede doelpunt 
kwam op naam van Jelle Groe-
neveld, al zat de keeper nog dicht 
bij zijn schot. Sebas Wermenbol 
gooide de wedstrijd defi nitief in 
het slot en scoorde net als Groe-
neveld met een harde knal van-
af de rand van de cirkel. Straw-
berries wist niet meer in de pro-
blemen te komen en sloot zo te-
vreden de eerste wedstrijd na de 
winterstop af met een verdiende 
overwinning. 
Omdat nummer twee FIT gelijk 
heeft gespeeld tegen de hekken-
sluiter, is Strawberries de nieu-
we nummer twee. Deze plaats 
geeft aan het einde van het sei-
zoen recht op deelname aan de 
play-offs voor promotie naar de 
tweede klasse. Komende zondag 
komt nummer vier Hoorn op be-
zoek in Driehuis. (Door Finn van 
Leeuwen)

Techniek Experience
bezoekt ActionPlanet

Velsen-Zuid - Aandachtig luiste-
ren de leerlingen van basisschool 
Het Kompas uit IJmuiden naar de 
uitleg van de monteurs. Even later 
mogen ze zelf een beetje sleutelen 
aan de stoere quads. En daarna 
volgt het hoogtepunt: een rondje 
rijden op de vierwielige motoren! 
Ruiken, proeven, voelen en doen, 
daar draait het om bij de Techniek 
Experience. Zoals vorige week 
maandag bij ActionPlanet in re-
creatiegebied Spaarnwoude.
De Techniek Experience, ooit ge-
start door stichting Jeugdprojec-
ten Velsen, is tegenwoordig een 
programma van Telstar Thuis in 
de Wijk. Deze maatschappelijke 
stichting wil techniek op een aan-
sprekende manier onder de aan-
dacht brengen van basisschool-
leerlingen. Tegelijkertijd wil Telstar 
Thuis in Wijk de bedrijven die de 
stichting en de voetbalclub steu-
nen in contact brengen met deze 
leerlingen.
Deze bedrijven hebben in veel 
gevallen een technische achter-
grond. Dat is niet zo verwonder-
lijk in een regio als de IJmond. Zij 
hebben in de komende jaren veel 
goed geschoold personeel nodig. 
Maar niet alleen bij deze bedrij-
ven is techniek belangrijk. Ook in 
een schouwburg, een zwembad, 
een voetbalstadion, bij een wo-
ningcorporatie en bij de outdoor 
experiences van ActionPlanet ko-
men de meest uiteenlopende vor-
men techniek om de hoek kijken.
,,Ik vind het zo leuk dat de kinde-
ren eerst uitleg krijgen en daarna 

zelf ervaren hoe zo’n quad werkt”, 
zegt juf Ali Verwoerd van groep 7. 
Haar leerlingen zijn deze maan-
dagochtend te gast bij Action Pla-
net, ’s middags volgen de leerlin-
gen van groep 8.
Directeur Ineke van der Geest 
van ActionPlanet ziet de leerlin-
gen graag komen. ,,Natuurlijk wil 
ik mijn bedrijf en evenemententer-
rein in Spaarnwoude promoten”, 
zegt zij eerlijk. ,,Maar ik vind het 
ook leuk om jonge mensen op de-
ze manier te helpen bij hun keuze 
voor de toekomst.”
Haar instructeurs en monteurs ge-
ven enthousiast uitleg. ,,Ik heb zelf 
bouwkunde gedaan en ben uitein-
delijk hier terecht gekomen”, ver-
telt instructeur Martin de Groot. 
,,Het is mooi om te zien dat de jon-
gens graag willen sleutelen en de 
meisjes meer aandacht hebben 
voor mijn verhaal.” 
De meiden Kes, Lisa en Zara wil-
len later eigenlijk iets met mo-
de, dieren of kinderen gaan doen. 
Maar na deze ochtend vinden ze 
de motoren ook interessant. ,,Ik 
hou wel van sleutelen”, geeft Zara 
toe. ,,Misschien kies ik later toch 
wel voor iets technisch.” Dat geldt 
desgevraagd voor negen van de 
vijftien kinderen van haar groep. 
,,Dat is precies wat we beogen met 
de Techniek Experience”, zegt be-
stuurslid Egbert Wilmink van Tel-
star Thuis in de Wijk opgetogen. 
,,Dat de kinderen door deze erva-
ring vroeg of laat nog eens den-
ken: een technisch beroep is zo 
gek nog niet!” (foto: Ron Pichel)

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in restaurant. Men kan 
kiezen uit diverse hoofdgerech-
ten. Een driegangen diner is ver-
krijgbaar vanaf 7 euro. Uw maal-
tijdkeuze kan men doorgeven tot 
circa 12.45 uur. Vooraf reserveren 
is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 20 maart: Ui-
ensoep, gehaktbal, aardappe-

len, doperwtjes en worteltjes. 
Vla en slagroom toe. Kosten 6,50. 
Aanvang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 16 maart tussen 11-12 
uur.
Paaskien donderdag 19 maart. 
Kaarten à 3,50 (incl. koffi e of thee 
en 2 kienrondes) zijn verkrijgbaar 
aan het buffet. Aanvang 13.30 
uur, zaal open 13.00 uur.
Verkoop onder-en nachtmode 
op vrijdag 13 maart door fi rma 
Heijdenrijk. Verkoop is van circa 
10.30 tot circa 14.30 uur. 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Gewonde door ongeval 
op de Kanaaldijk

IJmuiden - Bij een verkeerson-
geval op de kruising van de Ka-
naaldijk met De Geul is afgelo-
pen zondagochtend een gewon-
de gevallen. Rond elf uur ging 
het mis toen beide voertuigen op 
de kruising met elkaar in botsing 
kwamen. Een van de bestuur-
sters heeft het andere voertuig 
vermoedelijk geen voorrang ver-
leend waarna het mis ging. Po-
litie en ambulance kwamen ter 
plaatse om assistentie te verle-
nen. Een van de bestuursters is 
na de nodige zorg naar het zie-
kenhuis overgebracht voor ver-
dere behandeling. Beide voertui-
gen zijn door een bergingsbedrijf 
afgesleept. (foto: Mizzle Media/
Ernst van Zijl)
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Florya meet SVIJ E1 
snelle kapsels aan
IJmuiden - Al sinds mensen-
heugenis komt het grootste ge-
deelte van de E1 selectie van 
voetbalvereniging S.V.IJ. bij Kap-
salon Florya aan de Kennemer-
laan. Onder heerlijke omstan-
digheden en met uiterste preci-
sie worden daar de meest tren-
dy kapsels aangemeten bij de 
talenten van de vereniging uit 
IJmuiden. 
Omdat menig trainer van dit 
team inmiddels in de kappers-
stoel van eigenaar Hakan is te-
rechtgekomen, kon het niet lan-
ger uitblijven dat er een spon-

sorovereenkomst gesloten zou 
gaan worden. Twee weken gele-
den was het dan zover. Kapsalon 
Florya kon als derde sponsor aan 
dit illustere team worden toege-
voegd. Dankzij de gestes van de-
ze voortreffelijke kapper, speelt 
en traint de E1 van SVIJ nu met 
offi ciële wedstrijdballen van Der-
by Star. De complete E1 van SVIJ 
inclusief de begeleiding dankt 
Kapsalon Florya voor het gestel-
de vertrouwen en als tegenpres-
tatie komt het gehele team na dit 
seizoen langs voor een waanzin-
nige make-over!

Moeizame maar 
terechte zege IJmuiden
IJmuiden - IJmuiden heeft za-
terdag goede zaken gedaan in 
de race tegen degradatie, thuis 
op sportpark schoonenberg 
werd het Amsterdamse kadoe-
len met 2-1 opzij gezet. Na een 
prima begin van IJmuiden keek 
het onverwachts in de 21e mi-
nuut tegen een 1-0 achterstand 
aan. Na wat slordig balverlies op 
het middenveld,en een struikel 
partij van een IJmuiden verde-
diger profi teerde kadoelen op-
timaal. Echter IJmuiden liet zich 
hier niet door uit het veld slaan. 
Sterker nog de mannen van V. 
Amersfoort en Bischot schakel-
de nog een tandje hoger,wat 
binnen twee minuten na de goal 
al bijna de gelijkmaker oplever-
de. Na een prima voorzet van 
Mitchel Post kopte Kay Brou-
wer snoeihard rakelings naast 
de paal. Weer twee minuten la-
ter soleerde Jordi de Man drie 
man voorbij op het midden-
veld en gaf een prima steekbal 
op de razendsnelle Jim Wern-
ke die feilloos de dik verdien-
de 1-1 aantekende. Tien minu-
ten voor rust werd diezelfde Jim 
Wernke onderuit gehaald in de 
zestien wat IJmuiden een penal-
ty opleverde. Na wat twijfel over 

wie de pingel ging nemen pak-
te IJmuiden aanvoerder Kelly 
Meyboom zijn verantwoordelijk-
heid en schoot onberispelijk de 
2-1 binnen, vlak voor rust moest 
keeper Maurice v. Lieshout nog 
een paar keer handelend optre-
den wat hij zeer bekwaam deed. 
De keeper van IJmuiden maakt 
dit seizoen sowieso een zeer so-
lide indruk. Het werk van kee-
perstrainer Richard Koekenbier 
heeft daar een zeer belangrijke 
rol in gespeeld. De tweede helft 
begon kadoelen wat opportu-
nistisch te spelen door veel de 
bal in de zestien van IJmuiden 
te pompen,echter grote kan-
sen kregen de bezoekers niet . 
Doordat de gasten steeds meer 
risico moesten nemen kreeg 
IJmuiden nog een aantal zeer 
grote kansen om de wedstrijd 
defi nitief in het slot te gooien. 
Echter oog in oog met de doel-
man van kadoelen misten Mit-
chel Post twee maal en Mark 
Urk één maal waardoor het tot 
de laatste minuut spannend 
bleef. Al met al een goed week-
end voor IJmuiden . Het Hawaï 
feest , wat van te voren gepland 
was, kreeg nu een extra gezel-
lig tintje.

IJmuiden - Zes wedstrijden 
was Stormvogels ongeslagen, 
maar tegen het op een gedeelde 
tweede plaats staande SDO zijn 
de IJmuidenaren in Bussum van 
een behoorlijke koude kermis 
thuis gekomen. Met maar liefst 
5-2 werd de equipe van trainer 
Dick-Jan Ente afgedroogd. Na 
zes wedstrijden niet verloren 
te hebben eindelijk een neder-
laag voor de IJmuidenaren. Na 
een 2-1-achterstand in de rust 
zag het de eerste twintig minu-
ten van de tweede helft er niet 
naar uit, dat Stormvogels een 
grote nederlaag zou gaan lijden. 
Integendeel, Stormvogels dic-
teerde het spel en creëerde zich 
vele kansen, maar SDO-doel-
man Rolf Hazelaar stak in die fa-
se in een bloedvorm. Toen hal-
verwege de tweede helft SDO 
de stand op 3-1 kon brengen, 
knakte er behoorlijk wat bij de 
IJmuidenaren. Vanaf het eerste 
fl uitsignaal van scheidsrechter 
Bruggeling liet SDO zien, dat het 
maar een doel voor ogen had en 
dat was winnen. Met goed com-
binatievoetbal werd Stormvo-
gels ver teruggedrongen op ei-
gen helft en de IJmuidenaren 
konden er sporadisch uitkomen. 
Zo verscheen Yves Wirjosemi-
to alleen voor doelman Haze-
laar, die bekwaam redding kon 
brengen. Acht minuten voor rust 
nam SDO de leiding. Via twee 
schijven kwam de bal bij Micha 
Fokker die wel raad mist met de 
uitgelezen kans, 1-0. Vijf minu-
ten later verzilverde Fokker een 
voorzet van Rick van der Vel-
de, 2-0. Net op het moment, dat 
de scheidsrechter op zijn klok-
je keek, mocht Erik Homan een 
vrije schop nemen; Patrick Krop 
verlengde en doelman Hazelaar 
kon half wegwerken waardoor 
Etkin Zivkara de ruststand in de 
rebound op 2-1 kon brengen. 20 
Minuten voor het einde haal-
de Mart Willemse, na een mooie 
soloactie van Dennis de Loos, de 
bal van de lijn en in de rebound 
stond Maikel van Lattum klaar 
de stand op 3-1 te brengen. 
Acht minuten later vergroot-
te invaller Djoey Dorresteijn de 
marge tot drie, 4-1. De koek was 
voor SDO nog niet op, want een 
paar minuten voor tijd mocht 
Micha Fokker zijn derde doel-
punt van de wedstrijd maken. 
Met een prachtige lob vanaf  de 
middenlijn bracht Jurjen Dikker 
de eindstand op 5-2. Zondag 22 
maart komt Elinkwijk naar sport-
park Zeewijk. Duidelijk een zes-
puntenwedstrijd. Stormvogels 
zaterdag verloor thuis met 1-2 
van VSV en ziet de Velserbroe-
kers nu een plaatsje hoger op de 
ranglijst staan. Zaterdag staat 
de uitwedstrijd tegen Bloemen-
daal op het programma.

Stormvogels 
moet zege aan 

sterk SDO laten

Rob Spronk maakt 
overstap naar SVIJ
IJmuiden - Trainer Rob Spronk 
heeft kortgeleden zijn contract 
met voetbalvereniging SVIJ of-
fi cieel ondertekend en zal in 
het seizoen 2015/2016 de trai-
ner zijn van de SVIJ-selectie. De 
47-jarige Spronk heeft ruime er-
varing in het trainersvak en op 
de voetbalvelden. Hij speelde 
jaren bij Velsen en bij Stormvo-
gels. Als (hoofd)trainer was hij 
actief bij VSV, VV Schoten en 
drie jaar bij RKVV Velsen. Hij is 
nu trainer bij Terrasvogels.
Spronk is blij om komend sei-
zoen bij SVIJ aan de slag te 

gaan en het bestuur van SVIJ 
is erg tevreden dat deze erva-
ren trainer uiteindelijk vastge-
legd kon worden. 
Op de foto voorzitter Onno Vel-
zel en rechts de toekomstig 
trainer Rob Spronk die de sa-
menwerking per handdruk nog 
een keer bezegelen in de gup-
pen arena van SVIJ. 
Het bestuur van SVIJ heeft er 
vertrouwen in dat Rob de door 
(huidige) trainer Marco Adema 
ingeslagen weg kan vervolgen 
en mooie resultaten zal beha-
len.

Driehuis - Velsen heeft de uit-
wedstrijd tegen koploper RK-
DEO uit Nootdorp niet weten 
te winnen. 
Het duel eindigde in een 2-0 
overwinning voor de thuis-
ploeg. Door deze uitslag haakt 
Velsen defi nitief af voor het 
kampioenschap in de Eerste 
Klasse. 
In de eerste helft wist Velsen, 
met scherp vooruit verdedi-
gen, RKDEO nog goed van 
het eigen doel weg te houden. 
Met vroeg druk zetten slaagde 
Velsen er zelfs in de koploper 
veelvuldig in fouten te dwin-
gen, waardoor er van een over-
wicht geen sprake was. Velsen 
kreeg op haar beurt ook geen 
ruimte om op te bouwen, wat 
ervoor zorgde dat het beide 
ploegen veelvuldig balverlies 
leden op het middenveld. 
Vlak na rust kreeg Velsen een 
grote mogelijkheid om op voor-
sprong te komen, maar Mandy 
Brummelkamp faalde oog in 
oog met de keepster. Daarna 
nam RKDEO het initatief over 
en brak de concentratie bij Vel-
sen. 
Gedurende 20 minuten werd 
Velsen overlopen en combi-
neerde RKDEO naar de 2-0 
voorsprong. Even leek het er-
op dat Velsen tegen een grote 
nederlaag zou gaan aanlopen, 

maar het lukte knap het initi-
atief te herwinnen. Het laatste 
kwartier was voor Velsen, dat 
bleef zoeken naar de aanslui-
ting, maar deze niet vond. Trai-
ner Kraaikamp had een dubbel 
gevoel overgehouden. 
,,We hebben strijd geleverd en 
het de koploper lastig gemaakt, 
maar het lukt ons niet om on-
der de druk uit te voetballen. 
We halen momenteel niet het 
maximale uit onze mogelijkhe-
den.”
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Leren omgaan met geld
Jong geleerd is oud gedaan. In de-
ze nationale ‘week van het geld’ 
leren kinderen op de basisschool 
om te gaan met geld. Met de be-
doeling de tieners voor te berei-
den op financiële zelfredzaamheid 
op volwassen leeftijd. Wethouder 
Arjen Verkaik opende de thema-
week in de Velsense stadsschouw-
burg.

Vrijdag 6 maart jl. is op het gemeen-
tehuis van Velsen het lesprogramma 
‘Geld in de klas’ gelanceerd. Het is ge-
maakt met de leerlingen van de Bre-
derode Daltonschool uit Santpoort-
Zuid, de Vuurtoren uit IJmuiden 
en in samenwerking met de stich-
ting Golypoon. De leerlingen van de-
ze scholen bekeken samen met hun 
ouders/verzorgers de filmpjes in de 
raadzaal. Uiteraard waren ook hun 
leerkrachten van de partij. Evenals 
de wethouders Annette Baerveldt en 
Arjen Verkaik namens de gemeente 
Velsen.  

Afgelopen maandag bezochten leer-

lingen van groep 7 twee theatervoor-
stellingen met als thema ‘Omgaan 
met geld’ in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Het was een educatieve en voor-
al zeer energieke kindershow met de 
twee personages ‘Mike-y & Spike-Y’. 

Nog meer projecten 
Ook in het voortgezet onderwijs 
wordt aandacht gegeven aan omgang 
met geld. Het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting heeft een 
lesprogramma gemaakt voor de bo-
venbouw: ‘Money Ways’. Dit project 
heeft al op het Vellesan en het Ten-
der College gedraaid. Volgende week 
start het Technisch en Maritiem Col-
lege. In april volgt de Duin en Kruid-
berg Mavo.

Op de bovenste foto opent wethouder 
Arjen Verkaik in de Stadsschouw-
burg Velsen ‘De week van het geld’. 
Op de onderste foto zitten leerlingen, 
ouders, leerkrachten met de wethou-
ders Arjen Verkaik en Annette Baer-
veldt op de publieke tribune in de 
raadzaal. (foto’s: Gemeente Velsen)

In IJmuiden aan Zee 

Kust Informatie en
Innovatie Centrum
Afgelopen donderdag 5 maart jl. 
heeft de gemeenteraad van Vel-
sen een belangrijke stap gezet. 
Besloten is om een bedrag van 2,9 
miljoen euro te reserveren voor 
de bouw van een Kust Informatie 
en Innovatiecentrum in IJmuiden 
aan Zee.

Het is de bedoeling om een gebouw 
van circa 1000 m2 voor tentoonstel-
lingen en activiteiten te maken. De 
gemeente neemt twee derde deel van 
de investeringskosten voor haar re-
kening. Evenals de kosten van plan-
voorbereiding. Belangrijke voor-
waarde hierbij is dat andere partijen 
(fondsen, bedrijven, overheden) fi-
nancieel voldoende bijdragen om het 
gebouw met inrichting te kunnen re-
aliseren. Over twee jaar moet duide-
lijk zijn of er voldoende fondsen en 
bijdragen beschikbaar zijn.

Velsen is van plan een nieuwe or-
ganisatie te starten en in een pro-
ces van co-creatie te werken aan een 
nieuw breed concept over de kust, 
zee en natuur. Dit onder de noemer 
‘Helden van de zee’. Daarin wordt 
ook het Pieter Vermeulen Museum 
meegenomen. De jaarlijkse subsidie 
die nu naar het museum gaat wordt 
dan overgeheveld naar het zogehe-
ten KIIC.

Verkenning
De gemeente heeft in 2014 ver-
kend of het haalbaar is om in de toe-
komst een Kust Informatie en Inno-
vatie Centrum te bouwen in IJmui-
den aan Zee. Uitkomst is dat samen-
werking met andere partijen en het 
bijeenbrengen van de benodigde gel-
den kansrijk is als de gemeente een 
groot deel van de kosten van het ge-
bouw betaalt.

Tribune Telstar wellicht 
in handen van gemeente
Als het aan het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen ligt, neemt de gemeen-
te de Westtribune op het ter-
rein van de voetbalclub Telstar 
over. De hoofdtribune komt uit 
de boedel van het faillissement 
van Memid Investments BV.

Telstars voormalige hoofdtribu-
ne voldeed niet meer aan de eisen. 
Nieuwe zitplaatsen waren noodza-
kelijk. Memid was in 2008 de ont-
wikkelpartij voor de bouw van de 
nieuwe tribune Als gevolg van de 
economische crisis is Memid al 
snel na de bouw van de tribune in 
financiële problemen gekomen. 
Met een faillissement als gevolg. 

Overname
Tot nu toe heeft slechts een markt-
partij bij de curator interesse ge-

toond voor de overname van de tri-
bune, maar dat heeft niet geleid tot 
daadwerkelijke verkoop. De ge-
meente is al eigenaar van de grond 
onder het Telstar Stadion. De voet-
balclub vervult ook een belangrij-
ke, maatschappelijke rol binnen de 
gemeente. Dit was aanleiding om 
ook als gemeente met de curator in 
gesprek te gaan. Het is de bedoeling 
dat de destijds met Memid gesloten 
erfpachtovereenkomst wordt ont-
bonden en de gemeente de rechten 
op de tribune van de curator ver-
krijgt. Daardoor komt de grond en 
de tribune volledig in eigendom bij 
de gemeente. Op hoofdlijnen is hier 
overeenstemming over met de cu-
rator. De verwachting is dat de ge-
meenteraad nog voor de zomer op 
het voorstel van het college een be-
sluit zal nemen. 
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Studie naar verbinding 
A8-A9 uitgebreid
Gedeputeerde Staten (GS) van 
Noord-Holland gaan ook de ef-
fecten voor de landbouw betrek-
ken bij het onderzoek naar de 
aanleg van de verbinding de A8 
met de A9.  Verder komt er een 
extra onderzoek naar fijn stof.

De Landbouw Effect Rapportage 
(LER) moet in kaart brengen wat de 
(economische) gevolgen zijn voor 
de landbouw bij de verschillende 
varianten. Hiermee geven GS ge-
hoor aan het verzoek van de omge-
ving. Tegen het voornemen om de 
A8 met de A9 te verbinden zijn 45 
zienswijzen ingediend, die 340 vra-
gen en suggesties bevatten. De me-
ningen over nut en noodzaak lopen 
ver uiteen. Ook varieert de voorkeur 
die men aan de verschillende alter-
natieven geeft. 

Vervolg planstudie
De ingediende zienswijzen worden 
gebruikt bij het opstellen van de mi-
lieueffectrapportage (MER). Samen 
met de andere onderzoeksresultaten 
vormt dit rapport de basis voor het 
‘voorlopig voorkeursalternatief A8-
A9’.  Dit document zal naar verwach-
ting in januari 2016 openbaar wor-
den gemaakt. Ook in dit stadium is 
inspraak mogelijk. Verwacht wordt 
dat in april 2016 het definitieve tra-
cé bekend is en dat in 2018 daadwer-
kelijk kan worden begonnen met de 
verbetermaatregelen.

Alternatieven
Voor de verbinding A8-A9 worden 
zeven alternatieven onderzocht.  
Een overzicht van de alternatieven 
is te vinden op www.verbindingA8-
A9.nl.

Feest in Oud-IJmuiden 
Op 3 maart jl. werd de start van 
de bouw  rondom het Thaliathe-
ater in IJmuiden feestelijk ge-
vierd. Hoogtepunt was de ont-
hulling van een metershoog 
doek met de afbeelding van het 
ontwerp van het nieuwe hart, het 
zogeheten ‘Thaliaplein’. Enthou-
siaste kopers en anderen, die bij 
het project Oud-IJmuiden be-
trokken zijn, waren getuige van 
de onthulling.     

Het gebied, dat gelegen is tussen het 
Noordzeekanaal en de vissershaven 
van IJmuiden is een oud bedrijven-
terrein dat verandert in een dyna-
mische woonomgeving. Het wo-
ningaanbod in Oud IJmuiden-west  
loopt uiteen van appartementen 
en terraswoningen tot grote een-

gezinswoningen. Daarnaast is er 
een mix van huur- en koopwonin-
gen. De gemeente Velsen, ontwik-
kelaar BPD en woningbouwcorpo-
raties Woningbedrijf Velsen en Ve-
lison Wonen werken samen aan de-
ze metamorfose. Meer weten ? Kijk 
op www.velsen.nl/bestuur-orga-
nisatie/projecten/oudijmuiden-1.
htm of volg het project op www.fa-
cebook.com/oudijmuiden. 

Op de foto staan van links naar 
rechts Martijn Hemmer van BPD, 
Peter van Ling van Velison Wo-
nen, Tanja Morsheim van Woning-
bedrijf Velsen, gedeputeerde Joke 
Geldhof van Noord-Holland, Pe-
ter Maalman van HSB Bouw, Harm 
Janssen van BPD en wethouder Ro-
nald Vennik van Velsen. (foto: BPD)

Werkzaamheden Broekbergenlaan

Omleiding buurtbus
De werkzaamheden aan de Broek-
bergenlaan in Santpoort-Noord 
zijn inmiddels gestart. De omlei-
dingsroutes voor het autoverkeer, 
de fietsers en buslijn 75 zijn eer-
der bekend gemaakt en worden 
goed gebruikt.

Ook voor de buurtbus (lijn 481) is 
door Connexxion een omleidings-
route ingesteld. De haltes Hagelin-

gerweg, Broekbergenlaan en Hoofd-
straat zijn tijdens de werkzaamhe-
den buiten gebruik. In plaats daar-
van rijdt de buurtbus via de Schip-
broekenweg en de Burgemeester En-
schedélaan. Tijdelijke haltes zijn ge-
maakt ter hoogte van de Terrasweg 
en vlak bij de rotonde Wüstelaan.
Kijk voor meer informatie op www.
connexxion.nl of www.velsen.nl

In plaats van donderdag 19 maart

Gemeentehuis woensdag-
avond 18 maart open
Op donderdagavond 19 maart is 
het gemeentehuis gesloten. In 
plaats daarvan is het gemeente-
huis open op woensdagavond 18 
maart, de avond van de verkiezin-
gen van de leden van de Provinci-
ale Staten en Waterschappen.

Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op 
afspraak terecht bij de afdeling Bur-
gerzaken. Voor deze avond is het 
slechts telefonisch mogelijk een af-
spraak te maken (tel. 0255-567200 
of 140255). Het stembureau in de hal 
van het gemeentehuis is ook open. 

Velsenaren in het bezit van een 
stempas en een geldig legitimatie-
bewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun 
stem uitbrengen. 

Houdt u er rekening mee dat inwo-
ners van Velsen-Noord voor de wa-
terschapsverkiezing alleen in Vel-
sen-Noord hun stem kunnen uit-
brengen.

De locaties van alle stembureaus 
kunt u vinden op www.velsen.nl en 
op de achterzijde van de kandidaten-
lijst.

Rectificatie
Belastingspecial
In de Belastingspecial van de Infopa-
gina van 26 februari jl. staat ten on-
rechte vermeld, dat in 2015 over een 

derde en elke volgende hond 20,11 
euro hondenbelasting moet worden 
betaald. Het juiste tarief is: € 120,11.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl12 maart 2015

Expositie ‘BeLeef Oud-IJmuiden’ geopend
Vorige week heeft wethouder Ro-
bert te Beest de expositie ‘BeLeef 
Oud-IJmuiden geeft IJmuiden haar 
ziel terug’ geopend. De tentoon-
stelling bestaat uit tientallen histo-
rische beelden, maar ook uit attri-
buten die herinneren aan het leven 
en werken in Oud-IJmuiden. De ex-
positie is deze maand te bezichti-
gen in de bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden.

Vertel ook uw verhaal!
Om de geschiedenis van IJmuiden 
nog completer te maken organiseren 
BeLeef Oud-IJmuiden en Stichting 
KIST een vertelmiddag op woensdag 
18 maart in de bibliotheek. Iedereen is 
van harte welkom om verhalen te ver-
tellen over de tijd van de kanaalgra-
vers en de aanleg van de sluizen en de 
pieren. Deze middag begint om 15.00 

uur. De verhalen worden opgeschre-
ven. Aan de hand hiervan zal het sce-
nario van de film ‘Graven naar het ver-
leden van het Noordzeekanaal’ wor-
den geschreven en artikelen gemaakt, 
die Beleef Oud-IJmuiden plaatst in de 
krant, haar boek of website.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@
stichtingkist.nl, maar ook telefonisch 
op nummer: 0255 525 353. Meer in-
fo: Agnes de Boer (BeLeef Oud-
IJmuiden): 06 23 64 32 95 - Marlen-
ne Schrijver (BeLeef Oud-IJmuiden): 
06 50 90 55 85 of Pauline van Vliet 
(Stichting KIST): 06 16 62 55 71. 

Op de foto staan van links naar rechts 
Jan Zwanenburg, Agnes de Boer en 
wethouder Robert te Beest. (foto: Erik 
Baalbergen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
februari 2015 tot en met  6 maart  
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willemsbeekweg 7, plaatsen dakka-
pel (05/03/2015) 3356-2015;
Middenhavenstraat 92, plaatsen 
tussenvloer (17/02/2015) 3476-
2015;

Kromhoutstraat 54 0001, legalise-
ren tussenvloer (03/03/2015) 3482-
2015;
Breskensstraat 2, bouwen inpandi-
ge gasflessenruimte (05/03/2015) 
3328-2015;
De Ruyterstraat 50 RD, brandveilig 
gebruik (28/02/2015) 2996-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dak-
opbouw ((01/03/2015) 3041-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen tijdelijke buitenvoorzieningen 

(05/03/2015) 3313-2015.

Velsen-Zuid
Spaarnwoude ong., gebruiken wei-
land als personeelsverblijf t.b.v. een 
festival (05/03/2015) 3505-2015;
Oostbroekerweg 9, organiseren fes-
tival (03/03/2015) 3141-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Rijksweg 287, plaatsen 6 vlaggen-
masten (06/03/2015) 3419-2015;
Linie 2 A, gebruik water t.b.v. lig-
plaats (03/03/2015) 3386-2015.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen ka-
deconstructie (05/03/2015) 3326-
2015;
Dijckmanstraat 2, verbouwen 
kerk tot woon- en kantoorruimte 
(06/03/2015) 3387-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Marnixlaan 5, wijzigen achter-
gevel en uitbreiding badkamer 
(23/02/2015) 722-2015.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning 
(begane grond en 1ste verdieping)

(05/03/2015) 641-2015;
Middenduinerweg 34, kappen boom 
(09/03/2015) 1807-2015;
Middenduinerweg 36, kappen 2 bo-
men (09/03/2015) 1842-2015.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 118, ver-
nieuwen dak (09/03/2015) 764-
2015.

Velsen-Zuid
Genieweg 46 en 46a, verbouwen 
stalgebouw (02/03/2015) 2196-
2015.

Velsen-Noord
3e rijksbinnenhaven ong., plaatsen 
4 meerpalen inclusief loopbrug en 
trap (06/03/2015) w14.000539.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening

Standplaatsen artikel 5:18 APV
op 16 maart 2015 van 09:30 uur tot 
20:00 uur Ziggo informatiestand 
iv.m. TV zenders. IJmuiden: Vel-
serduinplein ter hoogte van de En-
gelmundusstraat 27, Santpoort: Ha-
gelingerweg tegenover de Deka 
Markt,Velserbroek: Sterbastion ter 
hoogte van huisnummer 41, Velsen-
Noord: Wijkerstraatweg tegenover 
huisnummer 175  (10/03/2015).

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Verkoop van oliebollen van 10 ok-
tober tot en met 31 december 2015, 
Lange Nieuwstraat / K. Zegel-
straat te IJmuiden (26/02/2015) 
u15.001550;

Venten artikel 5:15 APV
IJsverkoop van 1 maart tot 31 okto-
ber 2015, gemeente Velsen, (26/02/ 
2015) u15.001537.
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IJmuiden - Vorige week zaterdag 
speelde er een aantal teams van 
DKV. DKV F1 speelde tegen Oos-
terkwartier F1. Een bekende te-
genstander van de F1 en altijd las-
tig. Helaas verloor DKV met 9-2. De 
D1 heeft het kampioenschap vori-
ge week al binnen gehaald en dat 
was deze week te merken. Tegen 
Sporting Trigon miste de scherpte 
waardoor ze te makkelijk doelpun-
ten tegen kregen. Hierdoor werd 
er, voor de eerste keer dit zaalsei-
zoen, verloren met 11-7. Volgende 
week zal de D1 tegen Haarlem la-
ten zien waarom ze kampioen zijn 
geworden. De C1 speelde tegen 
VZOD C1. Met rust stond het 2-4 
voor de IJmuidenaren. Na rust lie-
pen ze uit naar 9-14, mede dankzij 
negen treffers van Sverre, die goed 
op schot was.  De B1 speelde haar 
laatste wedstrijd tegen KZ Danai-
den. Met dank aan Thijs kon DKV  
een team opstellen, omdat er veel 
zieken waren. Ook de rest leek 
niet fit te zijn. Tot 4-4 kon men nog 
partij bieden. Na de rust leek alle 
energie op te zijn en liep men ach-
ter de feiten aan. Eindstand 14-6. 
Onderschatting was het grote ge-
vaar voor de A1 tegen OKV. De he-
le wedstrijd ging het gelijk op en 
had DKV het gevoel dat er kon 
worden gewonnen. DKV had veel 
kansen, maar de dames van OKV 
waren goed op schot en hielden 
de stand gelijk. In de laatste mi-
nuut maakte Denise gelukkig het 
verschil. DKV maakte het zichzelf 
lastig, maar hield de punten.

DKV-Jeugd-
wedstrijden

Velsen-Noord - In samenwer-
king met het Nederlands Instituut 
voor de Lastechniek organiseerde 
Haprotech Lasopleidingen vorige 
week vrijdag de tweede voorron-
de voor de Nationale Laswedstrij-
den 2015. Tijdens deze voorron-
de namen VMBO-leerlingen uit 
Noord- en Zuid-Holland het tegen 
elkaar op om te zien wie het beste 
kan lassen in de processen MAG 
en BMBE (Booglassen met bekle-
de electrode). De nummers een en 
twee van iedere voorronde strijden 
vervolgens in de landelijke finale 
om de felbegeerde titel ‘Laskam-
pioen van Nederland VMBO 2015’. 
Diego Asselman van het Technisch 
College Velsen behaalde de derde 
plek in de categorie MAG. Uit han-
den van Yvonne Olgers, hoofd Op-

leidingen van het NIL ontving hij 
de bronzen plak. Naast deze prijs 
ontvangt Diego ook nog een offi-
ciële praktijk diploma niveau 1 van 
het NIL waardoor hij alleen nog 
examen af hoeft te leggen voor het 
theoretische gedeelte.
Andere winnaars in de categorie 
MAG waren Gerrit van Duren van 
CS de Hoven uit Gorinchem (1) 
en Joost Postel van het Martinus 
College uit Grootebroek (2). Bij 
de BMBE groep kwamen Jan van 
Wijngaarden van CS de Hoven (1) 
en Pascal Jansen van het Segment 
uit Gouda als beste uit de bus.
Het NIL organiseert deze lascom-
petitie om leerlingen te stimuleren 
een baan in de lastechniek te kie-
zen en zelf te ervaren hoe leuk het 
lasvak eigenlijk is.

Rabo AZ Voetbaltoer
op De Boekanier

IJmuiden - Donderdag 5 maart 
heeft de aftrap plaats gevonden 
van de Rabo AZ Voetbaltoer in 
de voetbalkooi van De Boeka-
nier! Ridgeciano Haps, speler 
van AZ kwam langs om de af-
trap met de leerlingen te verrich-
ten. Ook de technisch directeur 
van AZ, Earnest Stewart, was bij 
dit gebeuren aanwezig. Natuur-
lijk werden er na afloop de nodi-
ge handtekeningen uitgedeeld.
De Rabo AZ Voetbaltoer is een 
speciaal project voor de hoog-
ste groepen van de basisschool, 
ook de groepen 8 van De Boe-
kanier doen mee. In  Rabobank 
en AZ bieden een gratis onder-
wijspakket aan over de thema’s 

‘voeding’, ‘respect’, ‘omgaan met 
geld’ en ‘samenwerken & bewe-
gen’. Met behulp van praktijk-
voorbeelden bij AZ zijn over de-
ze thema’s een lesprogramma 
en ondersteunende filmpjes ge-
maakt.
AZ en Rabobank zijn zich be-
wust van hun maatschappelijke 
positie en voelen zich nauw be-
trokken bij de regio Noord-Hol-
land. Door de voorbeeldfunctie 
die de AZ-spelers innemen, spe-
len zij een rol in de belevings-
wereld van kinderen uit de regio 
en kunnen zij maatschappelijke, 
sportieve en sociale vraagstuk-
ken makkelijk aansprekend en 
bespreekbaar maken.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Marnixlaan 5, wijzigen achter-
gevel en uitbreiding badkamer 
(23/02/2015) 722-2015.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning 
(begane grond en 1ste verdieping)

(05/03/2015) 641-2015;
Middenduinerweg 34, kappen boom 
(09/03/2015) 1807-2015;
Middenduinerweg 36, kappen 2 bo-
men (09/03/2015) 1842-2015.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 118, ver-
nieuwen dak (09/03/2015) 764-
2015.

Velsen-Zuid
Genieweg 46 en 46a, verbouwen 
stalgebouw (02/03/2015) 2196-
2015.

Velsen-Noord
3e rijksbinnenhaven ong., plaatsen 
4 meerpalen inclusief loopbrug en 
trap (06/03/2015) w14.000539.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening

Standplaatsen artikel 5:18 APV
op 16 maart 2015 van 09:30 uur tot 
20:00 uur Ziggo informatiestand 
iv.m. TV zenders. IJmuiden: Vel-
serduinplein ter hoogte van de En-
gelmundusstraat 27, Santpoort: Ha-
gelingerweg tegenover de Deka 
Markt,Velserbroek: Sterbastion ter 
hoogte van huisnummer 41, Velsen-
Noord: Wijkerstraatweg tegenover 
huisnummer 175  (10/03/2015).

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Verkoop van oliebollen van 10 ok-
tober tot en met 31 december 2015, 
Lange Nieuwstraat / K. Zegel-
straat te IJmuiden (26/02/2015) 
u15.001550;

Venten artikel 5:15 APV
IJsverkoop van 1 maart tot 31 okto-
ber 2015, gemeente Velsen, (26/02/ 
2015) u15.001537.
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IJmuiden - Vorige week zaterdag 
speelde er een aantal teams van 
DKV. DKV F1 speelde tegen Oos-
terkwartier F1. Een bekende te-
genstander van de F1 en altijd las-
tig. Helaas verloor DKV met 9-2. De 
D1 heeft het kampioenschap vori-
ge week al binnen gehaald en dat 
was deze week te merken. Tegen 
Sporting Trigon miste de scherpte 
waardoor ze te makkelijk doelpun-
ten tegen kregen. Hierdoor werd 
er, voor de eerste keer dit zaalsei-
zoen, verloren met 11-7. Volgende 
week zal de D1 tegen Haarlem la-
ten zien waarom ze kampioen zijn 
geworden. De C1 speelde tegen 
VZOD C1. Met rust stond het 2-4 
voor de IJmuidenaren. Na rust lie-
pen ze uit naar 9-14, mede dankzij 
negen treffers van Sverre, die goed 
op schot was.  De B1 speelde haar 
laatste wedstrijd tegen KZ Danai-
den. Met dank aan Thijs kon DKV  
een team opstellen, omdat er veel 
zieken waren. Ook de rest leek 
niet fit te zijn. Tot 4-4 kon men nog 
partij bieden. Na de rust leek alle 
energie op te zijn en liep men ach-
ter de feiten aan. Eindstand 14-6. 
Onderschatting was het grote ge-
vaar voor de A1 tegen OKV. De he-
le wedstrijd ging het gelijk op en 
had DKV het gevoel dat er kon 
worden gewonnen. DKV had veel 
kansen, maar de dames van OKV 
waren goed op schot en hielden 
de stand gelijk. In de laatste mi-
nuut maakte Denise gelukkig het 
verschil. DKV maakte het zichzelf 
lastig, maar hield de punten.

DKV-Jeugd-
wedstrijden

Velsen-Noord - In samenwer-
king met het Nederlands Instituut 
voor de Lastechniek organiseerde 
Haprotech Lasopleidingen vorige 
week vrijdag de tweede voorron-
de voor de Nationale Laswedstrij-
den 2015. Tijdens deze voorron-
de namen VMBO-leerlingen uit 
Noord- en Zuid-Holland het tegen 
elkaar op om te zien wie het beste 
kan lassen in de processen MAG 
en BMBE (Booglassen met bekle-
de electrode). De nummers een en 
twee van iedere voorronde strijden 
vervolgens in de landelijke finale 
om de felbegeerde titel ‘Laskam-
pioen van Nederland VMBO 2015’. 
Diego Asselman van het Technisch 
College Velsen behaalde de derde 
plek in de categorie MAG. Uit han-
den van Yvonne Olgers, hoofd Op-

leidingen van het NIL ontving hij 
de bronzen plak. Naast deze prijs 
ontvangt Diego ook nog een offi-
ciële praktijk diploma niveau 1 van 
het NIL waardoor hij alleen nog 
examen af hoeft te leggen voor het 
theoretische gedeelte.
Andere winnaars in de categorie 
MAG waren Gerrit van Duren van 
CS de Hoven uit Gorinchem (1) 
en Joost Postel van het Martinus 
College uit Grootebroek (2). Bij 
de BMBE groep kwamen Jan van 
Wijngaarden van CS de Hoven (1) 
en Pascal Jansen van het Segment 
uit Gouda als beste uit de bus.
Het NIL organiseert deze lascom-
petitie om leerlingen te stimuleren 
een baan in de lastechniek te kie-
zen en zelf te ervaren hoe leuk het 
lasvak eigenlijk is.

Rabo AZ Voetbaltoer
op De Boekanier

IJmuiden - Donderdag 5 maart 
heeft de aftrap plaats gevonden 
van de Rabo AZ Voetbaltoer in 
de voetbalkooi van De Boeka-
nier! Ridgeciano Haps, speler 
van AZ kwam langs om de af-
trap met de leerlingen te verrich-
ten. Ook de technisch directeur 
van AZ, Earnest Stewart, was bij 
dit gebeuren aanwezig. Natuur-
lijk werden er na afloop de nodi-
ge handtekeningen uitgedeeld.
De Rabo AZ Voetbaltoer is een 
speciaal project voor de hoog-
ste groepen van de basisschool, 
ook de groepen 8 van De Boe-
kanier doen mee. In  Rabobank 
en AZ bieden een gratis onder-
wijspakket aan over de thema’s 

‘voeding’, ‘respect’, ‘omgaan met 
geld’ en ‘samenwerken & bewe-
gen’. Met behulp van praktijk-
voorbeelden bij AZ zijn over de-
ze thema’s een lesprogramma 
en ondersteunende filmpjes ge-
maakt.
AZ en Rabobank zijn zich be-
wust van hun maatschappelijke 
positie en voelen zich nauw be-
trokken bij de regio Noord-Hol-
land. Door de voorbeeldfunctie 
die de AZ-spelers innemen, spe-
len zij een rol in de belevings-
wereld van kinderen uit de regio 
en kunnen zij maatschappelijke, 
sportieve en sociale vraagstuk-
ken makkelijk aansprekend en 
bespreekbaar maken.
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