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Citymarketing .ijmuiden 
moet heel Velsen promoten
Velsen - .IJmuiden. Zo 
heet de nieuwe citymar-
ketingcampagne van de 
gemeente Velsen. Vrij-
dagavond vond de fees-
telijke aftrap plaats in het 
Rabobank IJmond Stadi-
on, waar Telstar met 2-0 
won van FC Den Bosch.

Citymarketing is één van 
de vijf impulsprojecten van 
de Visie op Velsen 2025. De 
gemeente heeft de ambitie 
om zich verder te ontwikke-
len als groeiende en bloei-
ende gemeente om te wo-
nen, werken, ondernemen 
en recreëren. De strategie 
is erop gericht om te focus-
sen op de kwaliteiten van 
IJmuiden. Wethouder Arjen 
Verkaik: ,,Je helpt heel Vel-
sen door IJmuiden te pro-
moten.”
.IJmuiden is vergelijkbaar 
met I amsterdam, een her-
kenbaar merk waar allerlei 
activiteiten onder hangen. 

Daardoor kan de campag-
ne IJmuiden Rauw aan Zee 
gewoon blijven bestaan. 
Www.ijmuiden.nl wordt in-
gericht als portal met door-
verwijzingen naar websites 
van evenementen en bedrij-
ven in de toeristische sec-
tor. Om de continuïteit van 
.ijmuiden te waarborgen 
willen de initiatiefnemers 

een stichting oprichten.
De aftrap van de nieuwe ci-
tymarktingcampagne werd 
verricht door burgemees-
ter Frank Dales en wethou-
der Arjen Verkaik. De sup-
porters in het Rabobank 
IJmond Stadion ontvingen 
allemaal een fanshawl met 
het logo van .ijmuiden. (fo-
to: Friso Huizinga)

Velsen - De westerstorm die vorige week donderdag over Velsen trok heeft op meerdere 
plekken schade veroorzaakt. Op de Brederoodseweg in Santpoort-Zuid en de Amsterdam-
seweg in Velsen-Zuid raakten geparkeerde auto’s beschadigd door omgewaaide bomen. Er 
vielen geen gewonden. De brandweer heeft de bomen in de stukken gezaagd. (foto’s: Mi-
chel van Bergen)

Telstar aan de slag als 
exploitant van SHIP

IJmuiden - Telstar 1963 NV 
is door de provincie Noord-
Holland verkozen tot ex-
ploitant van het Sluis Ha-
ven Informatie Punt (SHIP) 
in IJmuiden. De overeen-
komst heeft een looptijd 
van vijf jaar.
Telstar verzorgt de exploi-
tatie onder de naam Ship-
Ahoy. De activiteiten sluiten 
goed aan bij de lopende 
maatschappelijke projecten 
van de club, zoals Telstar@
work. Daarnaast heeft het 
team van ShipAhoy volop 
ervaring in het organise-
ren van bijeenkomsten, in-
clusief goed verzorgde ca-
tering. Voor de exploitatie 
waren tal van andere orga-
nisaties in de race.
In SHIP komen bezoekers 
alles te weten over de ont-
wikkelingen in het Noord-
zeekanaalgebied en de 
bouw van ’s werelds groot-
ste zeesluis. Bedrijven to-
nen innovaties en promo-
ten het werken in de maak-
industrie en de havens. Het 
techniekonderwijs krijgt 
eveneens bijzondere aan-

dacht. SHIP omvat, naast 
een tentoonstelling, een 
restaurant, vergaderzalen 
en een uitkijk-dakterras.
SHIP is tot stand geko-
men met fi nanciële bij-
dragen van de partners 
van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied: de 
gemeenten langs het ka-
naal, Havenbedrijf Amster-
dam, TATA Steel IJmuiden, 
Zeehaven IJmuiden, Rijks-
waterstaat West-Neder-
land Noord en de provincie 
Noord-Holland. Tevens zijn 
verschillende regionale be-
drijven sponsor van SHIP. 
SHIP gaat op 31 maart 
open voor publiek. (foto: 
Telstar)

Schade door westerstorm

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Vertrouwd
en dichtbij

Geloof in een sterke 
samenleving en durf 

te vertrouwen. 
Stem 15 maart CDA
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een eve-
nement, soms gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden doorgaans te bie-
den heeft of bijzondere ge-
beurtenissen die plaatsvin-
den. Achter elke foto schui-
len wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week 
aandacht voor de trainingen 
van sloep-roeiende oud-ma-
riniers.

IJmuidenaren zien dagelijks 
heel wat indrukwekkende vaar-
tuigen langskomen. Joekels van 
cruiseschepen, containersche-
pen, tankers en autoschepen 
zijn echte aandachtstrekkers. 
Minder aandacht trekken voor-
bijglijdende sloepen met zwoe-
gende roeiers. Maar het verhaal 
hierachter is dikwijls niet min-
der indrukwekkend.
Twee dagen na de februari-
storm van afgelopen week 
vormden zaterdag de zoute wa-
teren rond IJmuiden het decor 
voor een training van oud-ma-
riniers. Vier teams met elk acht 
roeiers en een stuurman trotse-
ren kou, regen, wind, golven en 
deining. In sloepen met de veel-
zeggende namen Toewijding, 
Verbondenheid, Michiel de 
Ruyter en Gone But Not Forgot-
ten roeien zij vanaf de steiger 
van roeivereniging De Stern op 
het sluiseiland door de kleine 
sluis en tussen de pieren door 
naar zee. De bikkels zijn aan 
het trainen voor de Dutch Mari-
nes Rowing Challenge (DMRC) 
2017, een roeitocht van honder-
den kilometers op volle zee.
In september 2015 roeiden 
oud-mariniers een monster-
tocht van 350 kilometer op volle 
zee van Rotterdam via Vlissin-

gen naar Londen plaats ter ge-
legenheid van het 350-jarig be-
staan van het Korps Mariniers. 
Het korps wordt in 1665 door 
Michiel de Ruyter opgericht. 
In de gelijknamige historische 
avonturenfi lm uit 2015, waar-
in Jumbo-man Frank Lammers 
de hoofdpersoon speelt, komt 
deze geschiedenis aan bod. De 
mariniers strijden voor de vrij-
heid van ons land, bescher-
men onze koopvaardij en voe-
ren vredesmissies uit over he-
le wereld. Dikwijls opereren zij 
onder groot gevaar en extreem 
geweld. Hierbij raken sommi-
gen lichamelijk of psychisch 
beschadigd en hebben daar 
dikwijls de rest van hun leven 
mee te maken. Grote drijfkracht 
achter de roeitocht in 2015 is de 
sterk onder mariniers heersen-
de zorg voor elkaar, zowel tij-
dens de actieve dienst als daar-
na. De opgebrachte gelden zijn 
bestemd voor de extra hulp die 
sommige oud-mariniers nodig 
hebben. 
De uitdaging van 2015 krijgt 
dit jaar dus een vervolg. Vanaf 
25 juni 2017 zullen oud-mari-
niers gaan roeien van Den Hel-
der naar Wilhelmshaven. De-
ze tocht van ruim 300 kilometer 
zal door het getij, plotseling ver-
anderende weersomstandighe-
den en minder schuilmogelijk-
heden voor de roeiers, stuurlie-
den en vrijwilligers uitdagen-
der en zwaarder zijn dan de 
tocht uit 2015. Komende maan-
den zullen deze ‘op spierkracht 
voortgedreven vaartuigen’ re-
gelmatig onze wateren beva-
ren. Op de website www.dmrc.
nl staan details over het evene-
ment, achtergronden en moge-
lijkheden tot donaties. Met wat 
achtergrondinformatie worden 
ogenschijnlijk eenvoudige sloe-
pen en hun roeiers toch ook in-
drukwekkend!

Begraven in Velsen
Eerlijke keuze tussen 
crematie of begraven

Velsen - Begraafplaatsen Vel-
sen bieden met hun basistarief 
de mogelijkheid om een eerlij-
ke keuze te maken tussen cre-
meren of begraven. Het basis-
tarief is ongeveer gelijkgetrok-
ken met de basistarieven voor 
cremeren. Zo wordt dus de per-
soonlijke voorkeur niet geremd 
door fi nanciële keuzes die soms 
gemaakt moeten worden.
Op begraafplaats Duinhof in 
IJmuiden is begraven al moge-
lijk voor het instaptarief van 650 
euro. Alle kosten zijn hier in op-
genomen. Natuurlijk kan er veel 
meer en kunnen persoonlijke 
voorkeuren en wensen bespro-
ken worden. Zo kan men ge-
bruikmaken van de buitenau-
la of naast Begraafplaats Duin-
hof terecht bij de andere be-
graafplaatsen Begraafplaats De 
Biezen en de Westerbegraaf-
plaats. De medewerkers van de 
begraafplaatsen leggen in een 

persoonlijk gesprek graag meer 
uit over de mogelijkheden.  Een 
afspraak maken kan via be-
graafplaatsadministratie@vel-
sen.nl of 14 0255. Zie ook www.
facebook.com/velsenbegraaf-
plaatsen of @velsenbegraaf 
(Twitter).

‘Eva een vrouw als jij’
Velserbroekse Jolanda 
Deelman schrijft boek  

Velserbroek - De Velser-
broekse Jolanda Deelman, 
moeder, juf, coach en ZZP-er 
heeft een boek geschreven 
‘Eva een vrouw als jij’.
Het boek speelt in deze omge-
ving en dat is leuk lezen. Eva 

is een vrouw met kinderen die 
in contact komt met een man 
die een behoorlijk stuk jon-
ger is dan zij. Dit is voor haar 
een dilemma, maar ook zorgt 
het voor een ontwikkeling in 
haar leven. ,,Het is geen zwaar 
boek,’’ aldus Jolanda Deelman. 
,,Maar eerder makkelijk lees-
baar, grappig en herkenbaar. 
Ik hoop dat veel mensen ervan 
zullen genieten.’’ Het boek is te 
koop bij Bruna in Velserbroek 
en bij de Readshop in IJmui-
den. Het is makkelijk online te 
bestellen via www.boekscout.
nl. Je kunt het vinden als je Jo-
landa Deelman intypt, maar 
ook als je de titel van het boek 
of het ISBN nummer 978-94-
022-2978-3 invult. Het boek 
kost 21.99 euro inclusief ver-
zendkosten.
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Ernstige verkeershinder 
op sluizencomplex

IJmuiden - Het verkeer op 
het sluizencomplex moet van 
maandag 6 maart tot en met 
vrijdag 17 maart rekening 
houden met ernstige ver-
keershinder en lange wacht-
tijden tijdens het schutten van 
de Noordersluis.
Reden is het verwijderen van 
een oude damwand die in 
de weg ligt bij de bouw van 
de nieuwe zeesluis. Tijdens 
de werkzaamheden wordt 
het verkeer ‘om en om’ over 
de buitendeur van de Noor-
dersluis geleid. Wanneer de 
buitendeur voor het schutten 
van een schip opengaat, kan 
het verkeer zéér beperkt ge-
bruik maken van de binnen-
deur. Rijkswaterstaat raadt 
gemotoriseerd verkeer, dat 
niet op het sluizencomplex 
hoeft te zijn, aan de sluisrou-
te te mijden en gebruik te ma-
ken van de Velsertunnel. Fiet-
sers en bromfi etsers kunnen 
de Noordersluis altijd passe-
ren.
Tijdens graafwerkzaamheden 
voor de nieuwe zeesluis in 
IJmuiden stuitte aannemers-
consortium OpenIJ diep in 
de grond op een oude dam-
wand uit de vorige eeuw met 
een lengte van zo’n 65 me-
ter. Eerder explosievenonder-
zoek had al uitgewezen dat 
er zich een groot stuk metaal 

bevond aan de zuidzijde van 
de Noordersluis ter hoogte 
van de binnendeur. Om ver-
traging van de bouw van de 
nieuwe zeesluis te voorkomen 
zal de aannemer de damwand 
zo snel mogelijk verwijde-
ren, waarbij er ’s nachts geen 
werkzaamheden worden uit-
gevoerd die geluidsoverlast 
geven.
Tijdens de werkzaamheden is 
beperkte doorgang voor ver-
keer mogelijk over de buiten-
deur van de Noordersluis om-
dat het verkeer slechts ‘om en 
om’ de buitendeur kan ge-
bruiken. Is de buitendeur van-
wege een schutting geslo-
ten, dan begeleiden verkeers-
regelaars het verkeer om en 

om over de binnendeur, over 
een smalle verbinding. Uit 
oogpunt van veiligheid  wor-
den fi etsers zoveel mogelijk 
gescheiden van autoverkeer 
over de binnendeur begeleid.
Vanwege de zeer beperkte 
beschikbaarheid van de route 
over de binnendeur, kunnen 
bij schuttingen van de Noor-
dersluis de wachttijden fl ink 
oplopen. 
Rijkswaterstaat adviseert 
weggebruikers die niet op 
het sluizencomplex hoeven 
te zijn, deze route te mijden. 
Gemotoriseerd verkeer kan 
gebruik maken van de Vel-
sertunnel. Scheepvaart on-
dervindt géén hinder van de 
werkzaamheden.

Full Count met nieuw 
repertoire in Café Bartje

Santpoort-Noord - Full 
Count maakt zich weer op 
voor een aantal leuke optre-
dens. En het is inmiddels bij-
na een traditie dat de tien-
koppige band uit Velsen en 
Haarlem dat doet met een try-
out in café Bartje. Aanstaan-
de zondag 5 maart speelt de 
swingende coverband van-
af 17.00 uur achter het biljart 
van het bekende café aan het 
dorpsplein. De toegang is gra-
tis.
Een winterslaap is het niet ge-
weest voor de leden van de 
Full Count. Integendeel, zij 
hebben de stillere maanden 
gebruikt om hun repertoire te 
verversen. De nieuwe num-
mers, variërend van klassie-
ke disco van Kool & The Gang 
tot moderne pop van Bruno 
Mars, willen ze nu graag uit-

proberen voor publiek. Afge-
lopen zaterdag werd er al op-
getreden in het Polderhuis 
Velserbroek, maar daarbij is 
nog niet al het nieuwe werk 
gespeeld.
Full Count bestaat bijna tien 
jaar en heeft met optredens 
op uiteenlopende feesten en 
festivals in de omgeving een 
zekere reputatie opgebouwd. 
De band brengt op dynami-
sche wijze soul, rock en ska 
waarop goed gedanst kan 
worden. De komende maan-
den speelt Full Count op een 
paar leuke plekken, zoals op 
Koningsdag in Driehuis en tij-
dens de dorpsfeesten in Drie-
huis en Santpoort. En komen-
de zondag staat de band dus 
vanaf 17.00 uur in café Bartje. 
Zie ook www.fulcount.nl. (fo-
to: Belinda Put)

ZorgSpecialist Loop: 
keuze uit drie afstanden

Velsen - Ben jij sportief en 
hou je van een leuke uitda-
ging? Dan is de ZorgSpecia-
list Loop op zondag  14 mei  
zeker wat voor jou. Hardlo-
pers uit de hele provincie ko-
men samen in de gemeente 
Velsen voor een dag vol ple-
zier. Het hardloopevenement 
kent drie afstanden: een Ob-
stacle Kidsrun, de 5 kilometer 
en de 10 kilometer.  
Vanuit het Rabobank IJmond 
Stadion van Telstar starten 
en fi nishen de deelnemers 
van alle afstanden. De routes 
gaan door de mooie natuur 
van Velsen. Zo wordt er hard-
gelopen door de landgoede-
ren Schoonenberg, Velser-
beek, Waterland én Beeckes-
tijn. 
Tijdens deze loop is het voor 
bedrijven een unieke gele-
genheid relaties in de repre-
sentatieve business lounge 
van het stadion te ontvan-

gen. Daarnaast wordt bij de 
ZorgSpecialist Loop het veld 
van SC Telstar omgetoverd 
tot een Obstacle Run par-
cours voor kinderen van 5 tot 
en met 12 jaar. 
Vanaf de tribune van het 
IJmond Stadion kunnen de 
supporters hun favoriet zien 
fi nishen. Voor de lopers zijn 
zowel voorafgaand aan de 
run als na afl oop een ruime 
kleed- en douchegelegen-
heid.Wil jij met je hele gezin 
deelnemen aan de ZorgSpe-
cialist Loop? Dit kan nu super 
voordelig met het Family Tic-
ket! Het Family Ticket geeft je 
recht op twee startnummers 
voor de 5 en 10 kilometer 
en twee startnummers voor 
de Obstacle Kidsrun. Tevens 
wordt er sportieve prijs uitge-
reikt aan de sportiefste fami-
lie! Inschrijven kan via www.
zorgspecialistloop.nl. (foto: 
Renata Jansen Fotografi e)

Ton valt op lot bij AH
IJmuiden - ,,Zo’n grote prijs 
is nooit eerder gevallen op 
een van ‘onze’  loten’’, aldus 
Rob Proosdij, supermarktma-
nager bij Albert Heijn IJmui-
den. ,,We kregen onlangs be-
richt van de Staatsloterij dat 
er in februari een ton is ge-
vallen op een lot dat bij ons 
is gekocht.’’  
Bij zulke grote prijzen wordt 
het verkooppunt in kennis 
gesteld, maar er wordt geen 
naam vrijgegeven, om de ge-
lukkige te beschermen. ,,Dat 
is wel jammer,’’ aldus Proos-
dij. ,,Ik had deze meneer 

of mevrouw graag zelf wil-
len feliciteren. Door de jaren 
heen hoor je van de klan-
ten wel eens dat ze een prijs 
hebben gewonnen en dat is 
natuurlijk prachtig. Leuk om 
te horen en te kunnen feli-
citeren. Dat missen we nu 
wel.’’ Vanwege de 100.000 
euro prijs werd Albert Heijn 
IJmuiden vorige week fees-
telijk versierd met twee bal-
lonnenzuilen en een bord 
van de Staatsloterij.  Want 
waar er één valt kunnen er 
natuurlijk nog meer gewon-
nen worden.
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Driehuis - De heenwed-
strijd werd gemakkelijk ge-
wonnen maar Assendelft 
blijft een moeilijke tegen-
stander. De gasten begon-
nen dan ook voortvarend. Zo 
schoot Jurrian van de Wa-
ter in de achtste minuut net 
naast gaan op aangeven van 
Mike Jalink. Direct daarna 
een corner die voor de voe-
ten kwam van Jordy Jon-
gelens. Zijn inzet werd ge-
blokt door Remco van Dam, 
volgens de scheids met de 
arm en de bal kwam op de 
stip. Sander van der Lugt 
ging naar de goede hoek 
en voorkwam een vroege 
achterstand. Langzamer-
hand kwam Velsen meer in 
de wedstrijd en Angelo Beck 
testte doelman Suzulmus. 
De daarop volgende hoek-
schop van Sander Loogman 
belandde via Mischa Plug bij 
debutant Sven Braaij: 1-0. 
Snel maakte Assendelft ge-
lijk: enkele Velsenverdedi-
gers twijfelden wie zou in-
grijpen en Mark de Vries 
zorgde voor 1-1. Assen-
delft bleef gevaarlijk en eerst 
Remco van Dam en vervol-
gens Sander van der Lugt 
bleken goed bij de les zodat 
met 1-1 kon worden gerust 
want Velsen wist daar aan-

vallend weinig tegenover te 
stellen. In de tweede helft 
werd het spel er niet echt 
beter op: veel noeste ar-
beid maar weinig mooi voet-
bal. Toch was het Steef van 
Wees die net naast kopte na 
een corner van Sven Braaij. 
Na een kwartier  moest Joël 
Panka met een tweede gele 
kaart de kleedkamer opzoe-
ken en ging Velsen verder 
met tien man. Sander van 
der Lugt bleek zich goed te 
hebben hersteld van de off-
day vorige week en hield de 
tegenstander tot twee keer 
toe van scoren af. Assendelft 
bleef kansen krijgen en zoals 
zo vaak valt de goal dan aan 
de andere kant. Een steekbal 
van Zeno van Ooijen bereik-
te Sven Braaij die verdediger 
Lennart Stoffer en doelman 
Suzulmus verschalkte:  2-1. 
Even later voorkwam Antho-
nie de Boer ternauwernood 
de 3-1 van wederom Sven. 
Assendelft schakelde over 
op lange ballen en er ont-
stonden hachelijke situaties 
voor Sander van der Lugt 
maar die bleef paraat. Het 
was pompen of verzuipen 
maar gelukkig kon Velsen 
de winst vasthouden. Com-
pliment voor de mannen van 
Ton Pronk vanmiddag. 

‘Toekomst amateurvoetbal 
ligt op zaterdag’

IJmuiden - ,,Het is een goe-
de zaak dat IJVV Stormvogels 
het vizier volledig richt op de 
jeugdopleiding en voetballen 
op zaterdag”, dat zegt Cees 
Bruinink namens de hoofd-
sponsor en als oud-trainer 
van de voetbalclub uit IJmui-
den. Naast zijn werk bij Cor-
nelis Vrolijk’s Visserij Maat-
schappij is hij ook technisch 
directeur van zaterdagclub 
VV Katwijk
,,De toekomst van het ama-
teurvoetbal ligt op zaterdag”, 
aldus Bruinink, die bij veel 
clubs over de vloer komt en 
dus weet wat er speelt. ,,Je 
ziet het vooral aan de sterk 
teruglopende bezoekers-
aantallen. Bij gerenommeer-
de zondagclubs als ADO’20 
stonden tien jaar geleden 
nog 4.000 mensen langs de 
kant. Tegenwoordig zijn dat 
er een paar honderd. Toen wij 
vier jaar geleden met Katwijk 
om het algemeen kampioen-
schap van Nederland speel-
den, kon je de supporters 
van onze tegenstander Achil-
les’94 nauwelijks ontdekken 
in de oranje massa.”
,,De beleving op zondag is 
door allerlei maatschappelij-
ke invloeden een stuk minder 
geworden, waardoor de be-
tere voetballers naar de za-
terdag verkassen, de kanti-
ne-inkomsten teruglopen en 

veel verenigingen een vrije 
val dreigen te maken”, ver-
volgt hij. ,,Het is veel meer 
een familiedag geworden 
waarop je leuke dingen gaat 
doen. Ook kun je ’s ochtends 
de tv aanzetten voor voetbal-
programma’s en vanaf 12.30 
uur rechtstreeks naar wed-
strijden in de Eredivisie of 
naar buitenlands voetbal kij-
ken.”
Bruinink ervaart ook dichtbij 
huis dat de zondag geen po-
pulaire dag is om te voetbal-
len. ,,Mijn zoon Patrick speelt 
in het eerste zaterdagelftal 
van Stormvogels. Dat team 
bestaat al uit een aantal jon-
ge jongens die na de wed-
strijd blijven hangen en daar-
na met elkaar op stap gaan. 
Zondag gebruiken ze om te 
herstellen, zodat ze maan-
dag weer fi t zijn voor school 
of werk. Dat is echt veel be-
langrijker dan vroeger, toen 
de kantine op zondagavond 
pas om negen uur dicht ging. 
Die tijd is echt voorbij.” 
Stormvogels is lang niet de 
enige club die de koers ver-
legd. Roemruchte zondag-
verenigingen zoals Elinkwijk, 
Argon, Hilversum, Nijenrodes 
(nu Breukelen) en Lisse gin-
gen de IJmuidense voetbal-
club inmiddels voor. In veel 
gevallen speelt het tekort aan 
vrijwilligers hier ook een rol 

in. Clubs die blijven inzetten 
op zaterdag én zondag krij-
gen het steeds moeilijker om 
de organisatie rond te krij-
gen.
Het verder versterken van de 
jeugdopleiding legt de basis 
voor een gezonde toekomst, 
voorspelt Bruinink. ,,Inzet-
ten op regionaal talent zorgt 
ervoor dat de eerste teams 
weer onderdeel van de ver-
eniging worden. Mijn eigen 
ervaring maar ook het ver-
leden van Stormvogels heeft 
bewezen dat als je gericht 
met een hechte groep spe-
lers werkt dat er ook succes 
en sfeer komt. Mensen moe-
ten zich weer kunnen her-
kennen in de spelers. Het 
moet bij wijze van spreken je 
buurman kunnen zijn die het 
winnende doelpunt maakt.”

VV IJmuiden maakt zich 
op voor belangrijk duel
IJmuiden - Zaterdag 
4 maart speelt het eer-
ste elftal van VV IJmui-
den een belangrijke wed-
strijd. De mannen nemen 
het om 14.30 uur op tegen 
de nummer 3 van de rang-
lijst, Kagia. 
De elf van IJmuiden heb-
ben na de winterstop nog 
maar twee wedstrijden ge-
speeld. Op 28 januari wordt 
in Zandvoort met 6-2 verlo-
ren en op 4 februari wordt 
thuis met 4-1 gewonnen 
van SCW. Kagia heeft, zo-
als zij zelf aangeven, na de 
winterstop haar draai nog 
niet gevonden. Twee wed-
strijden gaan verloren en 
één weten de elf uit Lis-

sebroek om te zetten in 
winst. De peilen staan voor 
Kagia nu dus onder ande-
re gericht op het eerste van 
IJmuiden. Maar dit geldt 
andersom ook. IJmuiden 
staat op de zesde plaats 
met 24 punten uit 13 ge-
speelde wedstrijden. Kagia 
staat zoals gezegd op de 
derde plaats met 28 pun-
ten uit 14 gespeelde wed-
strijden. Voor IJmuiden dus 
geen elftal waar zij voor 
onder hoeven te doen. Ook 
niet gelet op de wedstrijd 
die de zwart-witten in de 
eerste helft van dit seizoen 
speelden tegen Kagia. Op 
17 september wordt er wel-
iswaar verloren, maar dit is 

nipt; 1-2. Zowel IJmuiden 
als Kagia zullen beide dus 
vol voor de winst gaan. Het 
belooft dus een spannende 
wedstijd te worden! 
Verder treedt IJmuiden 2 
(plaats 10, een na laatste) 
om 12.30 uur aan in Alk-
maar aan tegen de nummer 
4, Jong Holland 2. Op de 
schouders van het tweede 
van IJmuiden rust dus een 
zware taak. Op de thuis-
velden van Schoonenberg 
staan vier wedstrijden op 
het schema (IJmuiden 3, 4, 
5 en 7). IJmuiden 8 gaat op 
bezoek bij gemeentegenoot 
RKVV Velsen in Driehuis en 
IJmuiden 9 reist af richting 
Zaandam.
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Hollywood Style bij 
Coiffures Bosporus

IJmuiden/Heemskerk - 
Coiffures Bosporus Profes-
sioneel blijft vernieuwen. De 
laatste ontwikkelingen zijn 
de Hollywood Style. Wie op 
zoek is naar de kapsels van 
bekende fi lmsterren kan nu 
terecht bij Bosporus. Wil je 
fantastische krullen, of ben je 
op zoek naar ‘Ambre en som-
bre’ waarbij je haar in meer-
dere tinten wordt gekleurd, 
zoek niet verder.
Eigenaar Mustafa is vanuit 
een brede basis bezig zichzelf 
en zijn medewerkers te ont-
wikkelen. Zo volgt hij work-
shops bij de academie van 
Vidal Sassoon in Londen om 
nieuwe knip- en kleurtech-
nieken te leren. In de 20 jaar 
dat hij in Nederland werkt is 
hij constant bezig met scho-
ling op het gebied van haar, 
styling en make-up. Daarbij 
kiest hij altijd de beste pro-
ducten, technieken en mede-
werkers uit allerlei landen. Zo 
werkt hij het liefst met Turkse 
haarverf, die sterker en lan-
ger houdbaar is en een enor-
me diversiteit heeft. ,,Ambre 
en sombre is mogelijk in na-
tuurlijke kleuren, maar ook in 

allerklei kleuren als blauw of 
grijs’’, vertelt hij enthousiast. 
Een andere nieuwigheid is de 
barbier, die gespecialiseerd 
is in het stylen van snorren en 
baarden en bij de heren ook 
het oorhaar wegbrandt, voor 
wie durft.
Het belangrijkste bij Coiffu-
res Bosporus is dat er altijd 
goed naar de klant wordt ge-
luisterd en dat in overleg voor 
een kapsel wordt gekozen 
dat past bij de klant en zijn 
of haar wensen. ,,Kwaliteit is 
niet toevallig’’, zegt Mustafa. 
,,Daar werken we hard aan. 
Ik houd van mijn werk en van 
mensen. Ik wil dat iedereen 
zich lekker voelt, vanaf het 
moment dat ze de drempel 
overstappen tot ze met een 
glimlach de deur uitgaan met 
hun nieuwe kapsel.’’
En die glimlach zie je ook bij 
de kassa, want ondanks alle 
professionele mogelijkheden 
bij Bosporus betaal je er een 
heel redelijke prijs. Bospo-
rus werkt niet op afspraak, u 
kunt dus zo binnenlopen aan 
Kennemerlaan 20 in IJmui-
den en aan Europaplein 49 in 
Heemskerk.

IJmuiden - De gehele maand 
maart kunt u in het Witte The-
ater genieten van Oscar-geno-
mineerde fi lms. Elke vrijdag om 
20.30 uur wordt er een fi lm die 
genomineerd is voor meerdere 
Oscars vertoond. Zo kunt u on-
der andere Hacksaw Ridge en 
Manchester by the Sea in het 
Witte Theater bekijken.
De mees prestige fi lmprijs is na-
tuurlijk de Oscar en elk jaar is 
het weer spannend wie er met 
de felbegeerde beeldjes naar 
huis gaat. In januari was een 
van de grote kanshebbers, La 
La Land, al te zien bij het Wit-
te Theater maar in de maand 
maart kunt u elke vrijdag genie-
ten van een Oscar-genomineer-
de fi lm. Vijf fi lms in totaal die 
samen genomineerd zijn voor 
maar liefst 29 Oscars.
De eerste fi lm van maart is 
Manchester by the Sea en zal te 
zien zijn op vrijdag 3 maart. Dit 
familiedrama vol emoties, zowel 
een lach als een traan, is geno-
mineerd voor 8 Oscars. Hoofd-
rolspeler Casey Affl eck is geno-
mineerd voor Beste Mannelij-
ke Hoofdrol voor zijn vertolking 
van Lee Chandler. Lee krijgt na 
de onverwachtse dood van zijn 
broer de voogdij over diens 
zoon en moet noodgedwongen 
terug naar de plek die hij al ja-
ren lang vermijdt.
Het prachtige Lion zal de twee-
de fi lm van de Oscarmaand 
zijn. Gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal, vertelt Lion het 
verhaal van de Indiase jongen 
Saroo Brierley. Saroo raakt per 
ongeluk verwijderd van zijn bi-

ologische familie en wordt ge-
adopteerd door een stel uit Au-
stralië. Jaren later gaat hij op 
zoek naar zijn ware familie. Li-
on heeft 6 Oscarsnominaties in 
de wacht gesleept. Actrice Ni-
cole Kidman maakt kans op de 
Oscar voor Beste Vrouwelijke 
Bijrol. Lion draait op vrijdag 10 
maart in het Witte Theater.
Mel Gibson kwam dankzij het 
regisseren van de fi lm Hacksaw 
Ridge weer positief in de spot-
light te staan. Hacksaw Ridge 
draait op 17 maart in het WT. Dit 
indrukwekkende verhaal over 
een soldaat die weigert een wa-
pen mee te nemen en te moor-
den is genomineerd voor 6 Os-
cars. Een van de grootste kans-
hebbers tijdens de Oscaruitrei-
king van 2017 is Moonlight. De-
ze fi lm is de vierde fi lm in de Os-
carmaand en mag u niet mis-
sen. Moonlight maakt kans op 8 
Oscars waaronder die van Bes-
te Film en Beste Script. Moon-
light ziet u op vrijdag 24 maart.
De laatste fi lm van maart is Jac-
kie over de periode na de moord 
op President John F. Kenne-
dy. Natalie Portman speelt de 
rouwende Presidentsvrouw en 
werd hiervoor genomineerd 
voor Beste Vrouwelijke Hoofd-
rol. In totaal is Jackie genomi-
neerd voor 3 Oscars en zal op 
vrijdag 31 maart te zien zijn in 
het Witte Theater.
Alle fi lms beginnen om 20:30 
uur. Kaarten kosten 10 euro in-
clusief een pauzedrankje. Voor 
meer informatie of het bestel-
len van kaartjes gaat u naar de 
website: www.wittetheater.nl

Oscarmaand in het 
Witte Theater

IJmuiden - Zondag 5 maart 
wordt weer in sporthal IJmui-
den-Oost een rommelmarkt 
met 80 kramen vol oude 
spullen zoals boeken, lp’s 
en kleding georganiseerd. 
De markt is geopend van 
09.00 tot 15.00 uur. De toe-
gang bedraagt 2 euro, kinde-
ren gratis. De sporthal is ge-
legen aan het Tiberiusplein 
(naast het politiebureau). 
Wegens werkzaamheden aan 
de weg rijden vanaf de Noo-
straat en langs politiebureau. 
De kantine is geopend voor 
een broodje en kopje koffi e. 
Meer informatie: telefoon 06-
14161274.

Grote 
rommelmarkt

Haarlem - De politie heeft 
vorige week vrijdagochtend 
twee vrouwen aangehouden 
wegens mishandeling van 
een taxichauffeur. Het gaat 
om vrouwen van 19 en 23 uit 
Santpoort-Noord en Velser-
broek. Omstreeks 03.00 uur 
meldde een 22-jarige taxi-
chauffeur dat hij mishandeld 
was. De vrouwen stapten in 
op de Riviervismarkt en wil-
den naar Velserbroek ge-
bracht worden. Toen de vrou-
wen vertelden niet voor de rit 
te willen betalen, werden zij 
uit de taxi gezet. Hierop ont-
stond een ruzie waarbij de 
chauffeur werd mishandeld. 
Hij werd door hen geslagen 
en gekrabd. De politie trof 
twee verdachten in de omge-
ving aan. Zij zijn aangehou-
den. Naar de derde vrouw 
werd vrijdag nog gezocht.

Agressieve 
vrouwen

Driehuis - De politie is op 
zoek naar getuigen van 
een straatroof die vori-
ge week donderdagavond 
heeft plaatsgevonden op de 
Van den Vondellaan in Drie-
huis. Een 16-jarige jongen 
uit Heemskerk stapte om-
streeks 19.20 uur samen met 
een vriend uit de trein. Zij lie-
pen het station uit toen zij 
plotseling werden belaagd 
door een man met een groot 
mes. De slachtoffers moes-
ten hun geld afgeven. Toen 
de overvaller het geld van het 
slachtoffers te pakken had, 
ging hij er vandoor. Eén van 
de slachtoffer liep lichte ver-
wondingen op. De politie is 
bereikbaar via 0900-8844.

Gewonde bij 
straatroofRondleiding Beeckestijn

Velsen - De lente nadert. 
Her en der komen voorzich-
tig bloemen en planten weer 
tot leven. Tijd om er op uit te 
gaan! Bijvoorbeeld door een 
boeiende rondleiding door 
huis en tuinen van de 18de 
eeuwse buitenplaats Beec-
kestijn in Velsen-Zuid mee te 
maken. Dit kan, zoals ieder 
eerste zondag van de maand, 
ook zondag 5 maart weer. 
Voor 7 euro per persoon be-
zoekt u het huis en de lopen-
de expositie en wordt u op 
deskundige wijze rondge-
leid door de bijzondere his-
torische tuinen van dit fraaie 
‘buiten’. Aanmelden kan via 
info@buitenplaatsbeeckes-

tijn.nl of 0255-522877. De 
rondleiding start om 14.00 
uur.

Velserbroek - De Velser-
broekse judoclub Oyama is 
weer een clublid met zwarte 
band rijker. 
Judoka Eva Kingma behaal-
de  zaterdag 25 februari haar 
1e dangraad judo door zowel 
haar techniek als haar judo-
kata’s goed uit te voeren, sa-
men met haar ‘valmaatje’ Na-
dia Hakkenbrak. 
De judo-examens werden 
gehouden in sporthal de 
Walvis in Beverwijk.
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2 MAART
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.
Alice Loeters persoonlij-
ke uitvaartverzorging houdt 
rouwspreekuur in de rouw-
kamer, Naaldkerk, Frans Net-
scherlaan 12 Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 
uur.

3 MAART
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten in verband met op-
bouw nieuwe tentoonstelling.
Ebonit Saxophone Quartet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Roué Verveer in ‘Op het laat-
ste moment’. Aanvang 20.15 
uur.

4 MAART
Rommelmarkt in De Spil in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 13.00 
uur.
Welvaarstmarkt bij IJmui-
der Harmonie, Tolsduinerlaan 
12 Velsen-Zuid. Van 09.30 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden extra geopend: 
exposities ‘Holland op z’n 
smalst’. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Tentoonstelling ‘95 
Jaar Wijsmuller Durf en In-
novatie’. 3 Speurtochten. Ge-
opend vanaf 13.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Paul de Munnik met ‘Nieuw’. 
Aanvang 20.15 uur.

5 MAART
Grote rommelmarkt in 
sporthal IJmuiden-Oost. Van 
09.00 tot 15.00 uur. Toegang 
2,-, kinderen gratis.
Pieter Vermeulen Museum: 

Gesloten in verband met op-
bouw nieuwe tentoonstelling.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden extra geopend: 
exposities ‘Holland op z’n 
smalst’. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Tentoonstelling ‘95 
Jaar Wijsmuller Durf en In-
novatie’. 3 Speurtochten. Ge-
opend vanaf 13.00 uur. Om 
15.30 uur film ‘Zicht op Water’. 
Publieksdag Forteiland. Ver-
trektijden vanaf Kop van de 
Haven: 10.45, 12.45 en 15.10 
uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro. Maandelijkse rond-
leiding door huis en tuinen. 
Aanvang 14.00 uur. Deelna-
me 7,-. Aanmelden via info@
buitnplaatsbeeckestijn.nl.
Koffieconcert VG met accor-
deonband Rats in Het KRuis-
punt in Velserbroek. Aanvang 
12.00 uur. Toegang gratis.
ZoMiPo in wijkcentrum De 
Stek in Velsen-Noord. Optre-
den van Wenen in Holland. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur.
Pianist Menachem Har-
Zahav in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Full Count in Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
17.00 uur, toegang gratis.

6 MAART
Ruilbeurs voor legpuzzels 
in wijksteunpunt Zeewijk in 
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 
uur.

7 MAART
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Lezing over gezond ouder 
worden door dr. Cees Kalis-
vaart in ‘t Brederode Huys, 

Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.

8 MAART
OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden extra geopend: 
exposities ‘Holland op z’n 
smalst’. ‘Geen Zee te Hoog’ 
met schilderijen van Chris van 
Drunen. Tentoonstelling ‘95 
Jaar Wijsmuller Durf en In-
novatie’. 3 Speurtochten. Ge-
opend vanaf 13.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartij-
tje. Kosten 6,- per kind. Opge-
ven via carla_schut@hotmail.
com of 06-26038252, dit kan 
tot uiterlijk de dinsdag ervoor 
tot 18.00 uur.
Vrouwendag in Wijkcentrum 
de Stek. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Deelname 4,50.
Open huis bij Israël Produc-
ten Centrum in gebouw Vrije 
Evangelische Gemeente, van 
Riemsdijklaan 1 Beverwijk. 
Van 14.30 tot 18.00 uur.
Filmavond voor vrouwen bij 
buurthuis De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Film 
Brooklyn. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: ‘De Grote Drie’. Aanvang 
20.15 uur.

9 MAART
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Koninklijke Visio in biblio-
theek Velserbroek, Maan Bas-
tion 476. Gratis informatie en 
advies bij slechtziendheid of 
blindheid. Van 10.30 tot 12.00 
uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.

▲

TerLand TerZee 
en In De Lucht 

RTVSeaport
rtvseaport.nl/agenda

Permanente make-up
Nieuwe specialisatie

bij Salon Mooier
Heemstede - Wilt u elke dag 
er op uw best uitzien? Geen 
zin meer in make-up die niet 
op zijn plek blijft zitten? Per-
manente make-up is dé ma-
nier om uw wenkbrauwen of 
eyeliner altijd perfect op or-
de te hebben. Nooit meer bij-
werken met een potlood. Per-
fect onder alle omstandighe-
den in het zwembad, sau-
na of u nu lacht of huilt: uw 
make up blijft altijd perfect 
zitten! Door gebruik te maken 
van uitsluitend de beste pig-
menten en de allernieuwste 
technieken bent u verzekerd 
van de beste kwaliteit en, 
niet onbelangrijk, het geeft 
een heel natuurlijk resultaat. 
Salon Mooier in Heemstede 

is nu ook gespecialiseerd in 
permanente make-up met de 
nieuwste technieken. Denkt 
u daarbij aan 3D wenkbrau-
wen, hairstrokes, eyeliner en 
vollere lippen. Heeft u inte-
resse of wenst u persoonlijk 
advies? Dan bent u welkom 
voor een vrijblijvend intake-
gesprek. Er is eveneens een 
interessante kennismakings-
korting! U krijgt maar liefst 
20% korting voor een perma-
nente make-up behandeling. 
Deze actie loopt tot en met 10 
april.
Salon Mooier, Burg. Van Len-
nepweg 207a in Heemstede, 
telefoon 06-49242020 of in-
fo@salon-mooier.nl. Zie ook 
www.salon-mooier.nl.

Verkiezingsavond op 8 maart
Kandidaat Tweede 

Kamerleden in debat
IJmuiden - Woensdag 8 
maart organiseren Biblio-
theek Velsen en RTV Seaport 
een verkiezingsavond met 
lokale politici en landelijke 
kandidaten voor de Twee-
de Kamer. Hülya Kat (D66), 
Beryl Dreijer (GeenPeil) , Di-
lan Yesilgoz (VVD), Suzanne 
Kroger (GroenLinks) en Nina 
de Ridder (SP) schuiven in 
ieder geval aan en mogelijk 
volgen nog kandidaten van 
andere partijen.
Gertjan Huijbens en Esther 
van der Veur van Raads-
plein TV gaan met de aan-
wezige politici in gesprek 
over wat de landelijke poli-
tiek voor Velsen kan bete-
kenen. Iedereen is van harte 
welkom en kan vragen stel-
len aan de aanwezige gas-
ten. En via de Facebookpagi-
na ‘Velsen in ban van de ver-
kiezingen’ kun je alvast vra-

gen aan de kandidaat Ka-
merleden kwijt. De uitzen-
ding is in de daaropvolgen-
de dagen tot aan de verkie-
zingen te zien via Ziggo-ka-
naal 40 van RTV Seaport en 
op www.rtvseaport.nl via Uit-
zending Gemist. De avond is 
gratis toegankelijk en begint 
om 19.30 uur in de Biblio-
theek Velsen, Dudokplein 16 
in IJmuiden.
Mogelijk wordt de verkie-
zingsavond voorafgegaan 
door een Lagerhuis-jonge-
rendebat in samenwerking 
met het John van Dijk Fonds 
en duurzaamheidsloket Du-
Dock. De begintijd kan in dit 
geval worden vervroegd, dus 
houd de berichtgeving via de 
websites van de bibliotheek 
en de lokale omroep, de ge-
noemde Facebookpagina en 
social media in de gaten. (ar-
chieffoto: Ron Pichel)
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Velsen – Raadslid Sander 
Scholts van Forza IJmond heeft 
de gemeente Velsen voorstellen 
gedaan voor een betere sprei-
ding van statushouders. For-
za reageert hiermee op vra-
gen van inwoners van Velsen 
en de actiegroep Strijders voor 
een eerlijke verdeling van sta-
tushouders’. De gemeente Vel-
sen heeft eerder laten weten te 
hebben gekozen voor vier loca-
ties waar statushouders tijde-
lijk worden ondergebracht. Het 
gaat om een voormalig kinder-
verlijf aan de Dobbiuslaan in 
Santpoort-Noord voor 24 per-
sonen; een project aan de To-
ricellistraat in IJmuiden voor 18 
bewoners, twee schoolgebou-
wen aan de Platbodem in Vel-
serbroek voor 30 personen en 
een voormalig kinderverblijf aan 
de Venusstraat in IJmuiden voor 
15 personen.
Forza komt nu met mogelij-
ke locaties voor nieuw te bou-

wen huisvesting aan de Broek-
landen omgeving nummer 11 in 
Velserbroek, Amsterdamseweg 
in Velsen-Zuid, Hofgeesterweg 
omstreeks nummer 7 in Vel-
serbroek, Kerkpad omstreeks 
nummer 59 in Santpoort-Noord 
en Schoterkerkpad in Sant-
poort-Noord, omstreeks per-
ceel 430.
Het college antwoordt dat alle 
vier locaties buiten de woonker-
nen liggen, waar niet mag wor-
den gebouwd. Alleen locatie 
Broeklanden zou mogelijk kun-
nen worden ontwikkeld. Daar-
naast geeft het college aan dat 
zij hebben gekozen voor huis-
vesting binnen bestaande huur-
woningen en tijdelijk extra wo-
ningen hebben gecreëerd bui-
ten de woningvoorraad om, zie 
boven. Verder werken zij aan 
het versneld ontwikkelen van 
permanente woningen voor ie-
dereen waardoor meer ruimte 
komt voor statushouders.

Bijeenkomst rouwver-
werking na zelfdoding

Regio - Memoria Uitvaart-
zorg organiseert maandelijks 
een bijeenkomst, met een 
wisselend thema, voor na-
bestaanden die een dierbare 
hebben verloren door zelfdo-
ding. Vrijdag 10 maart vindt 
er onder begeleiding van al-
ternatief psycholoog en the-
oloog Chantal Visser-de Mol 
een nieuwe bijeenkomst 
plaats. 
Een zelfgekozen dood kan 
voor de naaste familie en 
vrienden een enorme im-
pact hebben op welzijn, ge-
zondheid en werk. Zij belan-
den niet zelden, ongewild, in 
een eenzamere sociale kring. 
Om diep verdriet een leefba-
re plek te kunnen geven kan 
het veel nabestaanden goed 
doen om het onbespreekba-
re bespreekbaar te maken 
door woorden te geven aan 
wat er is gebeurd. Het thema 
van vrijdag 10 maart is: ‘Kunt 

u na dit verlies weer genie-
ten van het leven?’ Tijdens de 
bijeenkomst is er ruimte voor 
muziek, gedichten en het de-
len van verhalen en ervarin-
gen. Er is tijd voor iedereen 
en er wordt ècht geluisterd. 
De ervaring leert dat deze 
bijeenkomsten nabestaan-
den troost, kracht en een op-
gelucht gevoel geven.
De bijeenkomsten zijn be-
doeld voor eenieder die over 
dit thema een luisterend oor 
voor zijn of haar verhaal zoekt 
en de behoefte voelt om met 
lotgenoten te praten. 
De bijeenkomst vindt plaats 
op vrijdag 10 maart van 15.00 
tot 17.30 uur bij Memoria Uit-
vaartzorg, Plesmanweg 400 
in Beverwijk. Er geldt een ei-
gen bijdrage van 12,50 euro.
Aanmelden bij Memoria Uit-
vaartzorg, tel. 0251-254135 
of info@memoriauitvaart-
zorg.nl. 

Regio – De gemeente Vel-
sen gaat met Zandvoort een 
Kustpact aan over de balans 
van bescherming ontwik-
keling van het Nederlandse 
kustgebied. Er is een lande-
lijke discussie gaande over 
recreatieve bebouwing aan 
de kust. De overheid heeft 
daarom kustgemeentes en 
natuur- en milieuorganisa-
ties opgeroepen een Kust-
pact af te sluiten. Vanuit het 
Kustpact kunnen nadere af-
spraken worden gemaakt 
over de kustzones per pro-
vincie.

Kustpact

IJmuiden - Zaterdag 11 
maart wordt er in buurtcen-
trum de Dwarsligger weer 
een rommelmarkt gehouden. 
U bent vanaf 9.00 uur van 
harte welkom. De markt ein-
digt om 13.00 uur. Een tafel 
reserveren kan vanaf maan-
dag 6 via 0255-522782 (na 
9.30 uur).

Rommelmarkt 
in Dwarsligger

‘Waardering vakgericht 
onderwijs moet omhoog’
IJmuiden - De PvdA IJmond 
organiseerde zaterdag in het 
Witte Theater een debat over 
onderwijs. Vooral het VM-
BO-onderwijs stond centraal. 
Deelnemers aan dit debat wa-
ren Loes Ypma (Tweede ka-
merlid PvdA, woordvoerder 
onderwijs), Nelie Groen (di-
recteur Technische College 
Velsen, Maritiem College Vel-
sen en Tender College), Egbert 
Wilmink (OV IJmond, oprichter 
PET IJmond), Ruud Porck (Se-
nior Adviseur Beroepsonder-
wijs). 
De belangrijkste boodschap 
was dat de waardering voor 
het vakgerichte onderwijs om-
hoog moet. Het bedrijfsleven in 
onze regio heeft behoefte aan 
jongeren met een praktische 
opleiding met name in de tech-
nische en maakindustrie.
Om het imago van het vmbo te 
verbeteren moeten ouders eer-
der betrokken worden en hun 

duidelijk maken van het vmbo 
hun kinderen kan bieden. Op 
de basisschool moet al worden 
duidelijk gemaakt hoe aan-
trekkelijk VMBO-onderwijs is. 
Egbert Wilmink illustreerde dit 
met een voorbeeld van de PET-
dagen uit 2016. Het Promo-
tie Evenement Techniek brengt 
leerlingen van groep 7 en 8 in 
contact met verschillende fa-
cetten van techniek. Dit jaar 
werden ook ouders uitgeno-
digd, dat was een succes. 
Nelie Groen van het Technisch 
College bepleitte meer finan-
ciële armslag als technische 
school. In de wet zijn nog te-
veel budgetten aan regeltjes 
gebonden. Waarop Loes Yp-
ma antwoordde: ,,Voor toppers 
als Nelie Groen zou ik graag 
willen dat er meer budgetvrij-
heid ontstaat en, in het belang 
van de leerlingen, dat bepaal-
de budgetten geoormerkt wor-
den.”Er is nog plaats bij 

Seniorenvakantie Velsen
Velsen - Elke zomer organi-
seren Ans Captijn en Henny 
Nijman vanuit de Naaldparo-
chie in Santpoort  een gezel-
lige achtdaagse vakantie voor 
senioren uit Velsen.  In 2017 
gaat het gezelschap  van 5 tot 
en met 12 augustus naar Ho-
tel Gaasterland in Rijs, Fries-
land. Er is nog plaats voor en-
kele senioren.
Hotel Gaasterland ligt aan 
de rand van het eeuwenou-
de Rijsterbos, vlakbij het IJs-
selmeer. Een prachtige lo-
catie voor een ontspannen 
en comfortabele  senioren-
vakantie. Het hotel beschikt 
over ruime kamers, voorzien 
van toilet, douche, televisie en 
telefoon. Een goede nacht-
rust is onontbeerlijk voor een 
geslaagd verblijf, daarom be-
steedt Hotel Gaasterland veel 
aandacht aan het ligcomfort 
van de bedden. Voor minder-
valide gasten zijn er aange-
paste kamers op de begane 
grond. Er is een lift aanwezig 
naar de twee verdiepingen.

Deelnemers worden in Sant-
poort en Velserbroek met de 
bus opgehaald. Er zijn een 
paar dagtochten, waaronder 
een boottocht. Ook ‘s avonds 
zijn er leuke programma’s en 
activiteiten. Het verblijf in het 
hotel is geheel verzorgd, van 
‘s morgens het ontbijtbuffet, 
‘s middags lunch en ‘s avonds 
het diner.
De prijs is ongeveer 535 eu-
ro voor een tweepersoons 
kamer. De toeslag voor een  
eenpersoonskamer is 8,00 
euro per nacht. De senioren-
vakantie is voor de ouderen 
uit Velsen. Het is belangrijk 
dat de senioren zichzelf kun-
nen wassen en aankleden, 
maar de rollator kan mee.
Wilt u meer informatie of 
wilt u zich hiervoor aanmel-
den, dan kunt u contact op-
nemen met Ans Captijn via 
023-5380963, mobiel 06-
28876904 of met Henny Nij-
man via 023-5373742. De fo-
to is van de vakantie van vo-
rig jaar.  

IJmuiden - Sinds lange tijd 
wordt er op zaterdag 4 maart 
weer een rommelmarkt ge-
organiseerd in de Spil aan 
de Frans Halsstraat 29. De 
rommelmarkt wordt gehou-
den van 09.00 tot 13.00 uur. 
Het aanbod is zeer gevari-
eerd, dus zeker een bezoek-
je waard.

Rommelmarkt 
in de Spil

Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 7 maart houdt dr. Cees 
Kalisvaart, als geriater ver-
bonden aan het Spaarne 
Gasthuis, een lezing over 
het voorkomen van ouder-
domsziekten. Hij promo-
veerde op een onderzoek 
naar het voorkomen van de-
lier (plotselinge verward-
heid) bij ouderen na op-
name in een ziekenhuis. In 
deze lezing geeft dr. Kalis-
vaart ons vele waardevol-
le adviezen om gezond ou-
der te worden. Aanvang 
20.00 uur. Plaats: ‘t Brede-
rode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-
Zuid. Kaarten à 6 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal of 
te bestellen via www.sant-
poortsbelang.nl.

Gezond ouder 
worden
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Boekje over 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Via de Ver-
eniging Santpoorts Belang 
worden door Wim van Hooff 
regelmatig lezingen over Sant-
poort en de omgeving gege-
ven. Vaak gebeurt dit in com-
binatie met een wandeling of 
fi etstocht, zodat bezienswaar-
digheden met eigen ogen be-
keken kunnen worden. Na af-
loop zeggen deelnemers vaak 
dat zij vanaf zo’n moment met 
totaal andere ogen naar hun 
eigen dorp kijken. Inmiddels 
zijn er van een paar onder-
werpen handzame boekjes sa-
mengesteld, die als hand-out 
bij een activiteit worden ge-
bruikt. In 2016 is het boek-
je Duinweg en Vinkenbaan 
verschenen en Schoten op 
de fi ets. Zojuist is het nieu-
we boekje Santpoort-Zuid, de 
Leckbuert, Jan Gijzenvaart, 
Santpoort Station verschenen. 
Alle boekjes bevatten informa-
tie en veel fotomateriaal en zijn 
tevens te gebruiken als gids bij 
een eventuele (eigen) wande-
ling of fi etstocht. Er is veel be-
langstelling voor dergelijke 
boekjes, hetgeen reden is ge-
weest om de boekjes ook in de 
lokale boekwinkel aan te bie-
den. Bredero Boeken, aan de 
Hoofdstraat 234 in Santpoort-
Noord, heeft de boekjes in 
voorraad. 

Visueel spektakel bij 
voorjaarsconcert Soli
Santpoort-Noord - Het 
voorjaarsconcert van Mu-
ziekvereniging Soli is niet 
compleet zonder visuele on-
dersteuning. De meiden van 
TwirlTeam Soli repeteren el-
ke week hard om een verras-
sende show neer te zetten op 
zaterdag 11 maart.
Het TwirlTeam bestaat uit een 
groep enthousiaste en fana-
tieke jonge meiden. Zij laten 
gevarieerde danstwirls zien. 
Hierbij doen zij dansoefenin-
gen op verschillende soor-
ten muziek afgewisseld met 
twirls en tricks met de baton. 
Ook zullen er pompoms ge-
bruikt worden en de meiden 
gaan zelfs rock-and-rollen!  
Bij bijna elk orkest dat het 
grote podium betreedt zullen 
de Twirls een optreden ver-
zorgen. 
Het Opleidingsorkest trapt de 
avond af, gevolgd door het 
Klein Orkest. Na de pauze 
treedt de Slagwerkgroep op 
en tot slot de Harmonie. De 

avond sluit af met een geza-
menlijke fi nale. 
Alle orkesten een eigen the-
ma dit jaar tijdens het voor-
jaarsconcert en de show van 
de Twirl-meiden moeten hier 
dus goed bij aansluiten. Zo 
treden ze bij het Klein Orkest 
op tijdens het thema van de 
fi lm Rocky en bij de Harmo-
nie swingen ze op de Boogie 
express.
Om nog meer visueel spek-
takel te leveren zal Musical-
groep Boms het Klein Orkest 
ondersteunen bij een stuk en 
wordt het optreden van de 
Harmonie verrijkt met een 
live schildersessie op het po-
dium. Ook Dansstudio Jolein 
zal dit jaar weer een bijdra-
ge leveren aan het voorjaars-
concert van de vereniging. 
Het belooft een afwisselen-
de avond te worden! Kaar-
ten voor dit concert zijn ver-
krijgbaar via de website van 
de Stadsschouwburg Velsen 
of aan de kassa.

Humanitas
zoekt nieuwe 
vrijwilligers

IJmond - Humanitas is een 
landelijke vereniging actief op 
het gebied van ondersteuning 
op maatschappelijk en wel-
zijnsgebied met 22.000 vrij-
willigers en 60.000 mensen 
die hulp krijgen. Een nieu-
we activiteit van Humanitas is 
de begeleiding van een kind 
bij een omgangsregeling met 
gescheiden ouders. Maar de 
vrijwilligers gaan ook op be-
zoek bij iemand die eenzaam 
is, of gaan langs bij iemand 
die het moeilijk vindt om een 
bepaalde (op het oog eenvou-
dige) activiteit te doen of bie-
den steun aan bijvoorbeeld 
iemand met een psychische 
kwetsbaarheid. Humanitas 
zoekt nog diverse vrijwilligers 
voor de activiteiten in Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen. Tevens zoeken zij ook 
nog een coördinator voor het 
vrijwilligerswerk en twee be-
stuursleden (beleidszaken en 
een penningmeester). Aan-
melden kan bij Astrid van der 
Sluis, tel. 0635113435 of via 
www.humanitas.nl/afdeling/
IJmond.

Dany Lademacher’s 
Wild Romance in Thalia
IJmuiden - Iedere rockliefheb-
ber weet dat The Wild Roman-
ce de begeleidingsband was 
van Herman Brood. Met de hit 
‘Never be clever’ veroverden zij 
Nederland, België en Duitsland. 
De hit ‘Saturday night’ bereik-
te zelfs de status van ‘Absolute 
national USA Break Out’ in alle 
50 staten van de USA. De band 
ging de rockgeschiedenis in als 
een absolute live-sensatie met 
een record aan optredens en nu 
herleeft de glorie!
De naam Wild Romance doet 
nog steeds de harten van vele 
muziekliefhebbers sneller klop-
pen. De band ontstond in no-
vember 1976 in Groningen. De 
naam is ontleend aan de regel 
‘and I lost my mind in a wild ro-
mance’, uit een song van de 
Amerikaanse jazz- en blueszan-

ger Mose Allison. 
Dany Lademacher, gitarist/vo-
calist, gaat in 1977 met Herman 
Brood & His Wild Romance spe-
len. Dit is het begin van een van 
de meest succesvolle bands uit 
de geschiedenis van de rock-
muziek. Maar toen kwam Her-
man Broods sprong van het Hil-
ton op 11 juli 2001 en werd het 
stil. Maar na een stilte komt de 
storm! Want onder leiding van 
Mister ‘Saturday Night’ himself, 
ster-gitarist Dany Lademacher, 
komt de Wild Romance op vol-
le kracht terug op het podium. 
Dat gebeurt op zaterdag 11 
maart in het Thalia Theater. Zaal 
open 20.00 uur, aanvang con-
cert 21.00 uur. Kaarten 15 euro 
in de voorverkoop bij Hotel Au-
gusta of via www.thaliatheater.
nl. Deur: 20 euro.

IJmuiden - Zaterdag 1 april 
organiseert volleybalvereni-
ging Smashing Velsen ‘96 het 
Hostingindustries ‘glow-in-
the-dark’ volleybal toernooi 
in de Zeewijkhal.
Dit toernooi is voor ieder-
een die het leuk vindt om een 
keer te volleyballen. En een 
glow-in-the-dark toernooi is 
natuurlijk helemaal bijzonder, 
dat wil je niet missen. Dus zo-
wel recreanten, competitie-
spelers als vrienden, familie, 
straten en bedrijven kunnen 
zich inschrijven voor dit su-
perleuke toernooi. Per team 
moeten er minimaal twee da-
mes in het veld staan. Het 
toernooi voor de volwasse-
nen is van 19.00 tot 23.00 uur 
en de inschrijfkosten bedra-

gen 40 euro per team. 
Voor de jeugd vanaf onge-
veer 8 jaar is er van 15.00 tot 
18.00 uur een apart ‘glow in 
the dark’ toernooi. Ook zij 
kunnen een team inschrijven. 
Voor de Mini’s (niveau 4 en 
6) kost dit 20 euro en voor de 
jeugd vanaf 12 jaar 30 euro 
per team. 
Inschrijven kan per mail naar 
wendy@smashingvelsen.nl. 
Doe dit wel voor 12 maart 
2017. Bij de jeugd is er plek 
voor 20 teams en bij de vol-
wassenen voor 24 teams. 
Meer informatie onder an-
dere over het inschrijven,  
is te vinden op de websi-
te van Smashing Velsen: ht-
tp://www.smashingvelsen.nl/
toernooi.

Geslaagde dressuur-
wedstrijd bij HCV

Velsen-Zuid - Bij Hippisch 
Centrum Velsen maken ze ge-
bruik van de offi ciële KNHS en 
FNRS ruiteropleidingen. Er zijn 
opleidingen in alle disciplines. 
Ze worden steeds een stap-
je moeilijker en bieden volop 
uitdaging en ruimte voor ont-
wikkeling. De KNHS ruiter-
opleiding bestaat uit drie fa-
sen (brons, zilver en goud) en 
leidt op van eerste paardrijles 
tot en met het hoogst haalba-
re niveau. Tijdens de opleiding 
maak je kennis met de ver-
schillende onderdelen van de 
paardensport. Deze basisop-
leiding bestaat uit paardrijles-
sen, aangevuld met informatie 
uit het boek Leer paardrijden 
met plezier. Bij het boek zit ook 
een proevenboekje. Tijdens de 
opleiding kun je diploma’s ha-
len per afgerond niveau die 
worden bijgehouden in jerui-
terpaspoort.  
De proeven worden bij Hip-
pisch Centrum Velsen verre-
den. In de rubriek senioren 

werd dit weekeinde eerste In-
grid Mooij met het paard Luk-
as en een mooie tweede prijs 
ging naar Manon Wijnberg. Isa 
Smit met het paard Extra be-
haalde een eerste prijs in de 
rubriek lease/pension en een 
knappe tweede plaats was er 
voor Sharita Lowies met Nyn-
ke. In de rubriek jeugd F1 t/m 
F6 mocht Lana ter Haak de 
eerste prijs mee naar huis ne-
men. Een mooie tweede prijs 
ging naar Micky van der Zee 
en Rosalie Spruitenburg be-
haalde de derde prijs.
Tot slot de rubriek jeugd F7 
t/m F20. Eerste werd Daniel-
le de Beurs, Kayleigh Snijder 
werd tweede, Sirin Dumano-
glu ontving de derde prijs en 
Esmee Hamers werd uiteinde-
lijk vierde.
Aanstaande zondag zijn er 
weer kleuterlessen ponyrij-
den bij Hippisch Centrum Vel-
sen. Zie ook www.hippisch-
centrumvelsen.nl of bel 0255-
534309.
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Roué Verveer met 
nieuwe show in Velsen

Velsen - Roué Verveer is 
één van de meest authen-
tieke cabaretiers van dit mo-
ment en behoort tot de top 
van de Nederlandse caba-
retwereld. Op vrijdag 3 maart 
(20.15 uur) lanceert hij in de 
Stadsschouwburg Velsen zijn 
nieuwste show ‘Op het laat-
ste moment’. Waar de voor-
stelling overgaat weet de po-
pulaire cabaretier nog niet. 
Maar wie de show wil zien, 
moet zeker niet tot het laatste 
moment wachten. Er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar.
Roué lanceert dit seizoen 
zijn zevende avondvullen-
de show. En waar het over 
zal gaan, weet hij simpelweg 
nog niet. Zo eerlijk is hij wel. 
Zijn grote houvast: de bes-
te beslissingen worden op 
het laatste moment geno-
men. Maar één ding is zeker: 

u zult, zoals altijd bij Roué, 
vermaakt worden en menig 
lachsalvo moeten doorstaan. 
Want daar doet hij het voor. 
Roué Verveer is een graag 
geziene gast bij vele tv-pro-
gramma’s en heeft vorig jaar 
zelfs een boek, ‘Waarom? 
Daarom!’ uitgebracht, dat 
een notering in de lijst van 
bestsellers opleverde. Roué 
Verveer staat bekend om zijn 
driftige, enthousiaste speel-
stijl, charisma en talent om 
te improviseren. Hij put graag 
uit de liefde, de Surinaamse 
cultuur en de contrasten met 
Nederland; wat bakken vol 
hilarisch materiaal oplevert!
Prijs: 25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Paul Munnik voor het 
eerst solo in theater
Velsen - Paul de Munnik 
staat op zaterdag 4 maart 
(20.15 uur) voor het eerst so-
lo in de Stadsschouwburg 
Velsen. Na een indrukwek-
kende carrière met Thomas 
Acda, was het tijd om op ei-
gen benen een nieuwe weg 
in te slaan. ‘Nieuw’ wordt een 
avond vol persoonlijke verha-
len, vrolijke anekdotes en ui-
teraard songs, voornamelijk 
afkomstig van zijn alom beju-
belde album.
In ‘Nieuw’ neemt Paul de 
Munnik het publiek mee naar 
waar het ooit begon. Naar de 
polder waar hij geboren is, en 
waar hij zijn eerste indrukken 
en inspiratie op deed. Waar 
hij de beelden en de muziek 
tot zich nam die hem leidden 
naar wat hij geworden is: één 

van ‘s lands beste theater-
zangers.
Een avond vol persoonlijke 
verhalen, vrolijke anekdotes 
en uiteraard songs, voorna-
melijk afkomstig van zijn al-
om bejubelde album ‘Nieuw’ 
dat in maart 2016 uit kwam.
In maart 2015 speelde Paul 
de Munnik in Koninklijk The-
ater Carré de laatste voor-
stelling met Thomas Acda. 
Na twintig jaar samen was 
het tijd een andere weg in 
te slaan. Een eigen weg. Een 
jaar later verscheen zijn al-
bum ‘Nieuw’ en de recensies 
waren laaiend. 
Prijs: 26 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.
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Croiset en Ter Steege
in prachtige ‘De Vader’

Velsen - ‘Anderhalf uur lang 
geklúísterd aan geweldige 
Croiset’, schreef de Volks-
krant na het zien van het in-
drukwekkende toneelstuk 
‘De Vader’ waarin theaterco-
ryfee Hans Croiset met Jo-
hanna ter Steege op dins-
dag 21 maart (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Vel-
sen te zien is. Een aangrij-
pende maar ook humorvolle 
voorstelling over de verwar-
ring van iemand die Alzhei-
mer heeft. 
Tachtig is hij nu. Een gepen-
sioneerde fervente tapdanser 
die samen met zijn dochter 
Anne en haar man Antoine 
woont. Of was hij een bouw-
kundig ingenieur die onlangs 
met pensioen is gegaan en 
bezoek krijgt van diezelf-
de dochter en haar nieuwe 
vriend Pierre?
Waarom heeft hij zijn pyjama 
nog aan? Is het al ochtend 
of moet het nog avond wor-
den? En waar is zijn horloge? 
Langzaam glijdt André (Hans 
Croiset) weg in een mistige 
wolk waarin de wereld zich 

van hem vervreemdt. Doch-
ter Anne (Johanna ter Stee-
ge) probeert haar vader te 
helpen. Maar hoe help je ie-
mand die steeds meer weg-
raakt? 
In ‘De Vader’ ziet het publiek 
de verwarring van iemand 
met Alzheimer door de ogen 
van André. Zijn onrust en pa-
niek raken niet alleen hem, 
maar ook zijn dochter Anne. 
‘De Vader’ levert herkenba-
re situaties op die niet alleen 
schuren, maar ook buitenge-
woon komisch zijn.
‘Le Père’ is geschreven door 
de Franse auteur Florian Zel-
ler, ook wel ‘het grootste lite-
raire talent in Frankrijk’ ge-
noemd, en is onderscheiden 
met de prestigieuze Franse 
theaterprijs Molière. Ook in 
Londen was ‘The Father’ een 
regelrechte hit. Nu te zien in 
meer dan 25 landen, waar-
onder Nederland. Met een 
glansrol voor de 81-jarige 
Hans Croiset!
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Leo van 
Velzen)

Velsen - IJzersterke actri-
ces van verschillende ge-
neraties zorgen op woens-
dag 22 maart (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Vel-
sen voor een onvergetelij-
ke ladies night voor vrou-
wen van 18 tot 88!  Actrices 
Pamela Teves (‘Onderweg 
naar morgen’) en Lieneke Le 
Roux, musicalsterren Mylène 
d’Anjou (‘Grease’) en Cysti-
ne Carreon (‘Gooische Vrou-
wen’)  veroveren, gesteund 
door Caitlin Baank en Wille-
mien Slot, opnieuw het podi-
um. Een avond over herken-
bare vrouwenzaken met hila-
rische, scherpe sketches en 
bakken zelfspot. Onder lei-
ding van Wim Veenhof ko-
men er weer catchy pop-
songs voorbij en zou er zo-
maar getapt, gepaaldanst of 
gerolschaatst kunnen  wor-
den… Prijs: 29,50 euro, incl. 
pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Powervrouwen 
in schouwburg

Velsen - Hun typeringen zijn 
zo mogelijk nog beroemder 
dan zijzelf. Wat wil je ook als 
je alle twee over zo’n gena-
deloos imitatie- en transfor-
matietalent beschikt. Want 
Martine Sandifort is dus ook 
Dokter Corrie, dokter Ellen, 
Patty Brard en Trijntje Oos-
terhuis. Hij van Vrijdag is dus 
ook Mark Rutte, Geert Wil-
ders, Twan Huys en Mar-
co Borsato. En was Remko 
niet ook een Vliegende Pan-
ter? En Martine was toch die 
spastische therapeute samen 
met Alex Klaasen? En samen 
ook nog eens Bert & Joke bij 
Klokhuis. Het is een wonder 
dat ze überhaupt zelf nog 
weten wie ze zijn! Op don-
derdag 23 maart (20.15 uur) 
zijn ze ongenadig grappig in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Prijs: 23 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Vrijdag en 
Sandifort in 

Paardenplezier in 
Voorjaarsvakantie

Santpoort-Noord - In de 
voorjaarsvakantie hoefden 
de jonge ruiters van Mane-
ge Kennemergaarde zich niet 
te vervelen. Zij konden onder 
andere meedoen aan de Vol-
tige cursus, een poetscursus 
volgen en een dressuurwed-
strijd rijden.
Voltige is acrobatiek op een 
paard en altijd heel leuk om 
te doen. De meeste oefenin-
gen worden in de galop ge-
daan. Tijdens de poetscur-
sus kunnen de ruitertjes le-
ren hoe je de pony het bes-
te kunt verzorgen en de po-
ny’s vinden al die aandacht 

heerlijk. Tot slot de dressuur-
proeven: 20 ruiters en ama-
zones deden hier aan mee. 
Na afl oop was de prijsuit-
reiking in de foyer en gin-
gen de volgende deelnemers 
met een mooie beker en ro-
zet naar huis: De F4 werd ge-
wonnen door Kiki Kordelaar 
op Navarra, 2e werd Robin 
Merkel op Primeur. In de F5 
werd Careanne Kelder 1e op 
primeur en Eva Diederiks 2e, 
ook op Primeur. Bij de F7 en 
F8 ging de 1e prijs naar Per-
rine Poortinga op Tarenko en 
2e werd Tessa Enthoven op 
Destiny.
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Velserbroek - Ben Tijster-
man uit Velserbroek wil alle 
mensen bedanken die hem 
hebben geholpen met het in-
zamelen van plastic doppen 
voor KiKa, Kinderen Kanker-
vrij. Ben Tijsterman: ,,Al lan-
gere tijd plaats ik een Ka-
baaltje in deze krant met de 
oproep plastic doppen te ver-
zamelen – ten behoeve van 
KiKa – en bij mij in te leveren. 
Daar is flink gehoor aan ge-
geven. Steeds als ik een au-
tootje vol had, bracht ik die 
naar een adres in Amster-
dam. Zij zorgden dan voor 
verder vervoer de logistieke 
keten in. Dat adres in Am-
sterdam stopt er wegens 
ruimtegebrek mee. Echt aan 
eigen succes ten onder ge-
gaan.’’ Het is dus niet meer 
mogelijk om de doppen in 
te leveren op Zwanebloem-
bocht 227. 

Plastic doppen-
actie stopt 

IJmuiden - Op maandag-
middag werd in een woning 
aan de Evertsenstraat in een 
werking zijnde hennepkwe-
kerij aangetroffen. De politie 
stelde een onderzoek in naar 
aanleiding van een tip over 
een mogelijke aanwezigheid 
van een kwekerij in de wo-
ning. Deze tip bleek juist te 
zijn. Op de zolderverdieping 
stonden ongeveer 100 plan-
ten. De agenten namen de 
hennep en de bij de kweke-
rij behorende apparatuur in 
beslag. Ook bleek er sprake 
van diefstal van stroom. Een 
45-jarige man uit IJmuiden 
werd aangehouden en over-
gebracht naar het politiebu-
reau voor verhoor.

Hennep-
kwekerij in 

woning

Pia Dijkstra en Wouter 
Koolmees in de IJmond
IJmond - Aanstaande zon-
dag brengen de Tweede Ka-
merleden Pia Dijkstra en Wou-
ter Koolmees een werkbezoek 
aan het Rode Kruisziekenhuis 
en Brandwondencentrum in Be-
verwijk en aan de nieuwe zee-
sluis in Velsen. Het bezoek aan 
de IJmond maakt onderdeel 
uit van de landelijke D66-bus-
tour in het kader van de verkie-
zingscampagne. Om 17.15 uur 
zal de campagnebus arriveren 
bij het Rode Kruisziekenhuis en 
het Brandwondencentrum. Pia 
Dijkstra en Wouter Koolmees 
zullen daar, samen met de drie 
D66-wethouders uit de IJmond, 
Marieke van Dijk, Annette Baer-
veldt en Tim de Rudder, welkom 
worden geheten door Jaap van 
den Heuvel, bestuurder van het 
RKZ, en Paul van Zuijlen, direc-
teur van het Brandwondencen-
trum. Het werkbezoek is be-
doeld om extra aandacht te vra-
gen voor de problematiek rond-
om orgaan- en weefseldona-
tie. D66 heeft over dit onder-
werp een wetsvoorstel inge-
diend om iedere Nederlander 
standaard orgaandonor te laten 
worden. Dit wetsvoorstel is door 
Pia Dijkstra halverwege dit jaar 

met succes in de Tweede Ka-
mer verdedigd. Na het bezoek 
aan het RKZ en het Brandwon-
dencentrum zal de campagne-
bus om 18.30 uur een kort be-
zoek brengen aan de in aan-
bouw zijnde grootste zeesluis 
ter wereld in Velsen. Op de sluis 
zullen de D66-coryfeeën uitleg 
krijgen over de huidige bouw-
werkzaamheden. D66 heeft zich 
zowel lokaal in de diverse ge-
meenteraden als ook landelijk 
altijd sterk gemaakt voor ver-
vroegde aanleg van de nieuwe 
zeesluis. Het werkbezoek aan 
de IJmond wordt om 19.00 uur 
afgesloten met een politiek ca-
fé in Buurtcentrum De Brul-
boei aan de Kanaalstraat 166 te 
IJmuiden. Dit is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Er zal wor-
den gediscussieerd over diver-
se politieke onderwerpen, zowel 
lokale onderwerpen, zoals een 
fusie tussen de IJmondgemeen-
ten, als landelijke onderwerpen, 
zoals versterking van de eco-
nomische kracht van de regio’s 
als het investeren in goed on-
derwijs. Na afloop van het de-
bat wordt het landelijke RTL4 
verkiezingsdebat op een groot 
scherm vertoond.

‘t Mosterdzaadje
Ebonit Saxophone Quartet 
en Menachem Har-Zahav
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
3 maart om 20.00 uur treedt het 
inmiddels zeer befaamde Ebonit 
Saxophone Quartet op in ‘t Mos-
terdzaadje. Hun programma 
omvat werk van componisten 
die door oorlog zijn beïnvloed. 
Maurice Ravel ( Tombeau de 
Couperin), Chris Chamoun (War 
nocturne) , Mieczylaw Weinberg 
(Aria en Quartet nr.5), Jacob 
TV (post nucleair winter sce-
nario), Leo Smit (String Quar-
tet) en Percey Grainger (Molly 
on the shore). Dit concert werd 
live in Vredenburg opgenomen 
door de NPO voor het program-

ma Avondconcert. Menachem 
Har-Zahav, de meesterpianist 
uit Duitsland komt op zondag 
5 maart om 15.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje zijn nieuwe program-
ma ’Russische Romantiek’ pre-
senteren. Het wordt een gevari-
eerde selectie uit het werk van 
Peter Tsjaikovski, Sergei Rach-
maninoff, Alexander Scriabin en 
Balakirev. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Driehuis - Van 19 maart tot 
en met 3 september is in het 
Pieter Vermeulen Museum de 
unieke tentoonstelling Poep-
goed/scheid goed te zien en 
te beleven. Twee opvallende 
en actuele onderwerpen zijn 
verwerkt in een uiterst aan-
trekkelijke doe- en ontdek 
expositie.
‘Poepgoed/scheid goed’ gaat 
over duurzaamheid, afval en 
poep in de ruimste zin van 
het woord. Duurzaamheid 
lijkt een lastig begrip maar 
het PVM is niet voor niets 
Kidsproof museum 2016 en 
maakt het heel tastbaar met 
allerlei spellen en doe-din-
gen! Zo leer je over vieze 
en schone energie via ex-
perimenten in het jeugdlab 
met zonne-energie raceau-
to’s en zonne-energie dieren, 
een windtunnel en zelf ener-
gie opwekken! Ook ervaar je 
hoe je duurzaam kunt wonen. 
Met het afvalgrijpspel hou-
den de bezoekers zich bezig 
met zwerfafval, afvalschei-
ding en recycling.
En er is poep! Dat is ook af-
val! En zeker zwerfafval als 
je denkt aan het honden-
poepprobleem! Interessant 
is te ontdekken dat ook poep 
wordt hergebruikt in de land-
bouw of als brandstof en 
zelfs om huizen van te bou-
wen. En hoe zat het nu met 
methaangassen? Poep lijkt 
gek, er wordt vaak lache-

rig over gesproken maar al-
les over poep wordt in de-
ze expositie op een vrolijke 
en uitdagende manier ge-
presenteerd. Er zijn achter-
werken van dieren om in te 
kijken, geurobjecten, talloze 
grappen, woordspelingen en 
tientallen voorbeelden met 
poepgewoonten van dieren. 
Er kan geflipperd worden in 
de darmen van een zebra er 
zijn allerlei interactieve vra-
genkastjes, filmpjes, kakdo-
zen en poeptonnen. 
De kijkwijzer voor jonge kin-
deren en het opdrachten-
boekje voor oudere kinde-
ren leiden de bezoekers door 
het land van poep, afval en 
duurzaamheid. Na het bele-
ven van de expositie zal de 
bezoeker zich meer bewust 
zijn van de keuzes die hij da-
gelijks maakt en de gevolgen 
daarvan voor onze planet.

Automobilist rijdt 
lantaarnpaal uit de grond

Santpoort-Noord - Een au-
to is zondagochtend zwaar 
beschadigd geraakt nadat 
de bestuurder tegen een lan-
taarnpaal was gereden. Dat 
gebeurde op de oprit naar de 
N208 in Santpoort-Noord.
Even na half drie ging het mis 
toen een automobilist vanaf 
het Delftplein de N208 rich-
ting Velserbroek op wilde rij-
den. 
Door nog onbekende oor-
zaak verloor hij de macht 
over het stuur, raakte een 
lantaarnpaal en kwam in de 
berm tot stilstand. Een am-

bulance kwam ter plaatse om 
de bestuurder na te kijken, 
maar gelukkig hield hij geen 
ernstig letsel aan het ongeval 
over. Wel bleek uit een eer-
ste ademanalyse dat de man 
vermoedelijk teveel heeft ge-
dronken. Hij is aangehou-
den en naar het politiebu-
reau overgebracht voor een 
uitgebreide ademanalyse om 
te kijken hoeveel hij precies 
heeft gedronken.
De zwaar beschadigde wa-
gen is door een bergingsbe-
drijf afgesleept. (foto: Michel 
van Bergen)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Vanwege verwijderen damwand

Ernstige verkeershinder 
sluizencomplex IJmuiden
Het verkeer op het sluizencom-
plex IJmuiden moet van maan-
dag 6 maart tot en met vrijdag 17 
maart rekening houden met ern-
stige verkeershinder. Ook worden 
er lange wachttijden tijdens het 
schutten van de Noordersluis ver-
wacht.

Reden is het verwijderen van een ou-
de damwand die in de weg ligt bij de 
bouw van de nieuwe zeesluis. Tij-
dens de werkzaamheden wordt het 
verkeer ‘om en om’ over de buiten-
deur van de Noordersluis geleid. 
Wanneer de buitendeur voor het 
schutten van een schip opengaat, kan 
het verkeer zéér beperkt gebruik ma-
ken van de binnendeur. Rijkswater-
staat adviseert gemotoriseerd ver-
keer gebruik te maken van de Velser-

tunnel. (Brom-)Fietsers kunnen de 
Noordersluis altijd passeren.  

Oude damwand
Tijdens graafwerkzaamheden voor 
de nieuwe zeesluis in IJmuiden 
stuitte aannemersconsortium Ope-
nIJ diep in de grond op een oude 
damwand uit de vorige eeuw met een 
lengte van zo’n 65 meter. Eerder ex-
plosievenonderzoek had al uitgewe-
zen dat er zich een groot stuk me-
taal bevond aan de zuidzijde van de 
Noordersluis ter hoogte van de bin-
nendeur. Om vertraging van de bouw 
van de nieuwe zeesluis te voorkomen 
zal de aannemer de damwand zo snel 
mogelijk verwijderen. ’S nachts zul-
len er geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd die geluidsoverlast geven.  
(foto: Ko van Leeuwen)

A9 één nacht afgesloten
Op zaterdag 4 maart wordt de 
A9 tussen Rottepolderplein en 
de Wijkertunnel aan beide zij-
den afgesloten tussen 23:30 en 
06:00 uur.

Aan de zuidzijde van het Noord-
zeekanaal is de A22 richting de A9 
ook afgesloten. Het verkeer wordt 
geleid naar de A208. Verkeer uit 
de richting Alkmaar wordt omge-

leid via de A22/Velsertunnel en de 
A208. 

Deze afsluiting staat los van de re-
novatie van de Velsertunnel en is 
nodig om een portaal over de A9 te 
verplaatsen. Het portaal staat on-
der de nieuwe hoogspanninglei-
ding en dat is niet toegestaan.

Belastingspreekuur
in bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de 
Centrale Bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden kunt u hulp 
krijgen bij digitale belastingaan-
gifte en het aanvragen van toesla-
gen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen 
inwoners  van Velsen iedere dinsdag 
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden gebruik 
maken van het belastingspreekuur. 
Zij krijgen dan hulp bij de digita-
le belastingaangifte of bij het onli-
ne aanvragen van toeslagen. Stich-
ting Socius verzorgt het spreekuur. 
U hoeft geen lid te zijn van de bibli-
otheek. 
 
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen 
of een toeslag wil aanvragen, kan 
gebruikmaken van de gratis faci-
liteiten in de Centrale Bibliotheek 

in IJmuiden. Er zijn twee compu-
ters beschikbaar om zelfstandig aan 
de slag te gaan. Bibliotheekmede-
werkers kunnen technische onder-
steuning bieden bij problemen, bij-
voorbeeld als de computer niet goed 
werkt. Voor specifi eke hulp bij de 
aangifte of aanvraag kunt u terecht 
bij het belastingspreekuur.

• Uitgangspunten voor de vernieu-
wing van de Algemeen Plaatselij-
ke Verordening. De APV (regels 
voor de gemeente) krijgt minder 
regels. De invulling wordt komen-
de maanden uitgewerkt samen 
met inwoners en bedrijven. 

• Rapportage ‘Ontwarring in Ken-
nemerland’, aanpak verwarde 
personen. Er is het nodige gerea-
liseerd, maar er zijn ook nog knel-
punten. Deze worden de komende 
maanden verder uitgewerkt. 

• Proef ‘Preventieve Jeugdhulp 
Velsen’. Elke school voor basis- 
en voortgezet onderwijs krijgt on-

dersteuning van een Jeugdhulp-
team. Samenwerkingspartners 
zijn het Centrum voor Jeugd & 
Gezin, Socius maatschappelijke 
dienstverlening en de GGD Ken-
nemerland. De proef duurt een 
jaar; evaluatie in 2018.

• Nieuwe uitgangspuntennoti-
tie IJmond Werkt! Onder ande-
re  omdat het laatste businessplan 
tot 2016 liep en er veranderingen 
zijn in het sociaal domein.  

Meer informatie over deze en an-
dere collegeberichten vindt u op 
www.raad.velsen.nl  

Uit het college
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Voorkom woninginbraak!
De laatste weken vinden in de 
gemeente Velsen helaas regel-
matig woninginbraken plaats. U 
kunt veel  doen om een inbraak te 
voorkomen. Hieronder vindt u een 
aantal preventietips:

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
• Sluit ramen en deuren altijd goed 

af.
• Haal de sleutels uit de binnenkant 

van het slot.
• Sleutels buiten verstoppen is niet 

handig.
• Zorg dat u weinig geld in huis heeft.
• Plaats waardevolle spullen uit het 

zicht van voorbijgangers.
• Zorg voor voldoende buitenverlich-

ting.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; 

zet ladders en vuilcontainers weg.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/preventie-
tips.

Help mee om meeuwen-
overlast te voorkomen
Gekrijs, afval op de grond en het 
afpakken van een broodje of ijs-
je. Dat is de overlast die wij regel-
matig van meeuwen ervaren. Ze-
ker in IJmuiden met zijn havens en 
de zee. Hoe deze ergernissen te 
voorkomen? Door geen afval op 
straat te laten zwerven is de over-
last al een stuk minder.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken. De gemeente 
kan niet veel doen. Meeuwen wor-
den immers beschermd door de Flo-
ra- en Faunawet. Zo is het verboden 
om eieren te rapen dan wel deze te 
beschadigen of te vernielen. 

Voorkomen
Geen zwerfafval. Maar wat kunnen 
we nog meer doen? Meeuwen bou-
wen het liefst hun nest op een be-
schutte plek op een plat dak, zoals 
bij een schoorsteen. Meestal gaan 
ze terug naar hun broedplek van vo-
rig jaar. Haal daarom oude nesten nu 
weg. Het helpt ook om de dakgoot 
schoon te houden. De meeuwen kun-
nen dan niet de takjes en bladeren 
gebruiken voor hun nest.

Verder nog tips: 
• Meeuwen niet voeren 
• Sluit uw afvalbakken goed af en zet 

geen vuilniszakken op straat
• Zet uw afval zo kort mogelijk voor 

de ophaaltijd langs de weg
• Voorkom broedplaatsen door het 

leggen van een net of het spannen 

van draden. Dit mag alleen als er 
nog geen nest aanwezig is op uw 
dak

• Er zijn tevens vliegers te koop in de 
vorm van een roofvogel. Deze kunt 
u op het dak plaatsen. Info:  www.
vogelverschrikker.nl. 

• U kunt ook een bedrijf inschakelen 
die gespecialiseerd is in het aan-
brengen van nestwerende mate-
rialen (website: Nederlandse Ver-
eniging van Plaagdierenmanage-
ment Bedrijven)

• Tref maatregelen met uw bu-
ren. Dat is goedkoper, maar daar-
mee wordt ook voorkomen, dat de 
meeuwen een dak verderop gaan 
nestelen.

Genomineerden 
Sportgala Velsen
Wie worden de sportman, sport-
vrouw, sportploeg, talent en mas-
ter van het sportjaar 2016? Kom 
vrijdag 10 maart naar de feeste-
lijke bekendmaking in het Tha-
lia Theater in IJmuiden. Frank 
Snoeks doet de presentatie. De 
zaal gaat open om 19.30 uur.

Er zijn weer veel sporters aangemeld 
voor het Sportgala van de gemeen-
te Velsen. Dit naar volle tevreden-
heid van de organisatie. Er zijn voor-
al veel talenten opgegeven, maar 
ook diverse topsporters zijn geno-
mineerd. Het gala wordt vrijdag 10 
maart gehouden in het Thalia Thea-
ter in IJmuiden en is gratis en voor 
iedereen toegankelijk. Vol=vol. Tij-
dens de feestavond worden de na-
men bekend gemaakt van de Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent en Master van het jaar 2016. De 
kampioenen zullen op gepaste wijze 
worden gehuldigd. De genomineer-
den zijn: 

Sportman: Lars Bottelier (zwem-
men), Matthijs Büchli (baanwiel-
rennen), Jimmy Demmers ( trampo-
linespringen), Jochem Dobber (at-
letiek), Robin van der Kolk (fi ets-
cross), Melvin Schol ( judo / jiu jit-
su). 

Sportvrouw: Suzanne Admiraal 
(veld voetbal), Sharona Bakker (at-
letiek), Boxie Borchart (skiën), Ka-
rin van den Bos (rensport Arabische 
Volbloeds), Carmein Elzer (trampo-
linespringen), Nina Kessler (wiel-
rennen), Lisette Reker (handboog-
schieten), Romana Schuring (tram-
polinespringen), Kelly Steen (veld 
voetbal), Lara Waasdorp (turnen), 
Kirsten van der Woord (endurance). 

Sportploeg: HSV Terrasvogels 
(softbal), VZOS (handboogschie-
ten), OBS de Vliegende Hollander 
(schoolvoetbal). 

Talent: Amine Abaidi (turnen), 
Yannick Bak (volleybal), Bruno van 
Beek ( judo), Owen van Braam ( ju-
do), Daphne van Domselaar (veld 
voetbal), Rico Haarbosch (karten), 
Aaliyah Hansen (volleybal), Mick 
van den Heuvel ( judo), Anaïs Hol-
lander (karate), Nadine Hollander 
(karate), Mathilde Hoogland (soft-
bal), Annabel Huijer (softbal), Daph-
ne Iskes (schaatsen), Mel van der 
Kolk (trampolinespringen), Sergey 
Mol (skiën), Olav Molenaar (roei-
en), Marisa Olislagers (veld voetbal), 
Elise Ooms (softbal), Anna Ursem 
(veld voetbal), Maaike Spring in ‘t 
Veld (trampolinespringen), Bridget 
Thijssen (trampolinespringen), Sie-
be Wielenga (trampolinespringen), 
Marit de Winter ( judo). 

Master: Nel Bellaart (lawn bowls), 
Theo Bellaart (lawn bowls), Mo-
nique Boerema (schaatsen), Ernie 
Breuer (handboogschieten), Bri-
an Burggraaf (wielrennen), Maar-
ten Duijn (wado karate), Simo-
ne Geel (atletiek), Miriam Ma-
dou (handboogschieten), Judith 
Porsch (handboogschieten), Maar-
ten Porsch (handboogschieten), Ri-
chard Schenk (handboogschie-
ten), Edward Vinke (petanque), Don 
Wedman (golf ), Ilona Zeilmaker (at-
letiek). 

Kijk voor het volledige program-
ma op www.sportgalavelsen.nl. Op 
de foto (archief gemeente Velsen) 
Frank Snoeks met tennisser Joris 
Bodin. 
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Opknapbeurt 
Middenhavengebied
Het Middenhavengebied in IJmui-
den wordt zienderogen aantrek-
kelijker. Met behulp van het zo-
geheten beeldkwaliteitsfonds van 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Velsen hebben enke-
le ondernemers geïnvesteerd in 
het opknappen van hun gevels en 
voorterreinen.

Zo zijn de panden van het vrieshuis  
Kloosterboer  voorzien van nieuwe 
panelen, waardoor de uitstraling van 
de Trawlerkade is verbeterd. In to-
taal zijn acht aanvragen voor subsi-
die uit dit stimuleringsfonds toege-
kend. Behalve de Trawlerkade zijn 
ook panden aan de  Industriestraat, 

Middenhavenstraat en Haringka-
de opgeknapt. Het fonds is een suc-
ces, maar de ‘pot’ is nu leeg. De pro-
vincie betaalde de regeling; hierdoor 
kon  25 % van de investering worden 
gesubsidieerd. 

Vanwege het succes hoopt het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
op een volgende, vergelijkbare rege-
ling. Er wordt sowieso fl ink geïnves-
teerd in het Havengebied IJmuiden. 
Naast het opknappen van gevels en 
voorterreinen zijn ook wegen en rio-
leringen verbeterd. 

Op de foto: oude en nieuwe situatie 
bedrijfspand aan de Haringkade. Citymarketing IJmuiden 

feestelijk van start
Burgemeester Frank Dales en wet-
houder Arjen Verkaik hebben op 
24 februari jl. de promotie van 
IJmuiden feestelijk afgetrapt in het 
Rabobank IJmond Stadion. Dit ge-
beurde voor aanvang van de wed-
strijd Telstar–FC Den Bosch.

IJmuiden belangrijke havenstad
Promotie of citymarketing: de ge-
meente Velsen wil het imago van 
IJmuiden versterken en haar kwali-
teiten onderstrepen. IJmuiden is van 
vissersdorp uitgegroeid tot een ha-
venstad met straks de grootste zee-
sluis ter wereld. Ook haar gunstige lig-
ging is een pre. IJmuiden is uniek ge-
legen aan de kust, maar ligt ook vlak-
bij Amsterdam, Haarlem en Schiphol. 
Visserij, o� shore en een sterke maak-
industrie kenmerken IJmuiden. De 
gemeente is gestart met citymarke-
ting van IJmuiden. Wethouder Arjen 
Verkaik daarover: “Je helpt heel Vel-
sen door IJmuiden te promoten”. 

PuntIJmuiden
Bij binnenkomst in het stadion kre-
gen alle bezoekers en supporters van 
Telstar een .IJmuiden-sjaal, waar-
mee ze tijdens de wedstrijd enthou-

siast boven het hoofd zwaaiden. Bur-
gemeester Frank Dales en wethou-
der  Arjen Verkaik  namen de aftrap 
in Telstar-shirts met het logo ‘.IJmui-
den’ ( spreek uit: puntIJmuiden) er-
op. Daarmee was tegelijkertijd de si-
te www.ijmuiden.nl gelanceerd. Ci-
tymarketing is één van de vijf im-
pulsprojecten van de Visie op Velsen 
2025. Velsen heeft de ambitie om zich 
verder te ontwikkelen als groeiende 
en bloeiende gemeente om te wonen, 
werken, ondernemen en recreëren. 

Blij
Pieter de Waard, directeur van Tel-
star is blij met het initiatief. “City-
marketing kan helpen meer inwo-
ners, bezoekers en bedrijven naar 
IJmuiden te trekken. Meer inwoners 
en meer bedrijvigheid in IJmuiden 
betekent immers ook meer potentiele 
toeschouwers en sponsoren voor Tel-
star.’’ 

Op de foto: de spelers van Telstar 
met burgemeester Dales en wethou-
der Verkaik. Het was overigens een 
winstgevende gemeentelijke aftrap, 
die Telstar een 1-0 overwinning op-
leverde.

Inspraak tijdelijke huisvesting statushouders
De gemeente Velsen heeft voor de tijdelijke 
huisvesting van statushouders drie afzonder-
lijke aanvragen om een omgevingsvergun-
ning ontvangen

Het gaat om de locaties aan de Venusstraat 2 

in IJmuiden, de Dobbiuslaan 56 in Santpoort-
Noord en de Platbodem 197 in Velserbroek. Deze 
aanvragen passen niet binnen de betre� ende be-
stemmingsplannen. Daarom moet er voor deze 
3 locaties, naast een omgevingsvergunning, ook 
een tijdelijke afwijking van het bestemmings-

plan worden verleend. Hierop is inspraak moge-
lijk. De inspraakperiode is van 3 maart 2017 tot 
en met 13 april 2017. 

Kijk voor meer informatie over inspreken bij de 
bekendmakingen in deze Infopagina.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
februari  2017 tot en met 24 febru-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183-185, 
realiseren dakterras, wijzigen voor-
gevel (20/02/2017) 4530-2017;
Venusstraat 2, wijzigen gebruik naar 
5 tijdelijke woningen voor status-
houders (20/02/2017) 4456-2017;
Linnaeusstraat 70, kappen 2 bomen 
(22/02/2017) 4761-2017;
Kennemerplein 21, plaatsen keten-
park (22/02/2017) 4852-2017; 
De Ruyterstraat 178, afwijking be-
stemmingsplan voor plaatsen dak-
opbouw (fase 1) (24/02/2017) 4928-
2017;
Spuisluis ong., tijdelijk plaatsen 
windmeetmast (24/02/2017) 4971-
2017.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 3, plaatsen 
dakkapel (19/02/2017) 4367-2017.

Santpoort-Noord
Pastorieweg 2, plaatsen balkonhek 
(18/02/2017) 4346-2017; 
Dobbiuslaan 56, wijzigen gebruik 
naar 8 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4455-
2017;
Duinweg of Duivelslaan 20,  kappen 
boom (24/02/2017) 4946-2017. 

Velsen-Zuid
De Merkis 9, vervangen dakkapellen 
(18/02/2017) 4344-2017.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 108, plaatsen dak-
kapel (20/02/2017) 4446-2017. 

Velserbroek
Platbodem 197, wijzigen gebruik 
naar 9 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4463-
2017;
Krommeweid 22, kappen boom 
(24/02/2017) 4969-2017.

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

INSPRAAK TIJDELIJKE HUIS-
VESTING STATUSHOUDERS OP 
3 LOCATIES 

Gemeente Velsen heeft op 20 februa-
ri 2017 voor de tijdelijke huisvesting 
van statushouders drie afzonderlijke 
aanvragen om omgevingsvergunning 
ontvangen. Het betreft:

IJmuiden
- Venusstraat 2, wijzigen gebruik 
naar 5 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4456-2017

Santpoort-Noord
- Dobbiuslaan 56, wijzigen gebruik 
naar 8 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4455-2017

Velserbroek
- Platbodem 197, wijzigen gebruik 
naar 9 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders  (20/02/2017) 4463-2017

Het voorgenomen gebruik van de-
ze bestaande panden voor tijdelij-
ke huisvesting past niet binnen het 
toegestane gebruik voor respectie-
velijk maatschappelijke of gemengde 
doeleinden in de betre� ende bestem-
mingsplannen. Voor dit gebruik dient 
daarom medewerking te worden ver-
leend aan een tijdelijke afwijking van 

de bestemmingsplannen. Hierop is 
inspraak mogelijk. 

Wilt u inspreken?
De inspraakperiode is van 3 maart  
2017 tot en met 13 april 2017. In-
spreken kan door binnen deze peri-
ode schriftelijk te reageren op 1 of 
meerdere van deze aanvragen. Uw 
reactie(s) kunt u sturen aan het col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders van Velsen,  Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak status-
houders Velsen” of u kunt dit mailen 
naar statushouders@velsen.nl.

Wilt u de aanvragen om omge-
vingsvergunning inzien?

De aanvragen liggen gedurende bo-
vengenoemde inspraakperiode voor 
iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie van het ge-
meentehuis is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. De aanvragen 
zijn tevens vanaf 3 maart 2017 digi-
taal in te zien en/of te downloaden via 
de gemeentelijke website:www.vel-
sen.nl.  Zie onder actueel / inspraak-
onderwerpen / actuele inspraakon-
derwerpen.
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-

zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zwaanstraat 10, plaatsen erker 
(24/02/2017) 1250-2017;
Trawlerkade 98 en 100, uitoefenen 
van niet-havengebonden bedrijfsac-
tiviteiten (24/02/2017) 21462-2016; 
Zeeweg 268, kappen boom 
(24/02/2017) 3856-2017;
Snippenbos ong. kavel 5 en 6, oprich-
ten twee woningen (24/02/2017) 
24916-2016;
Kennemerlaan 32, oprichten dakop-
bouw met een nieuw appartement 
(27/02/2017)1361-2017;
Zeeweg 270, kappen boom 
(27/02/2017) 3378-2017; 
Lagersstraat 36 en 38, vergroten wo-
ning (27/02/2017) 2008-2017;  
Zeeweg 311, vergroten woning 

(27/02/2017) 23237-2016;
Andromedastraat 4,  wijzigen voor-
gevel (27/02/2017) 3276-2017;
Kromhoutstraat 56, plaatsen hek-
werk (27/02/2017) 2570-2017;  
Frans Naereboutstraat 14, wijzi-
gen voorgevel, realiseren balkon 
(27/02/2017) 2900-2017 ; 
Snippenbos ong Kavel 15, oprichten 
woning (27/02/2017) 2347-2017.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel 
(24/02/2017) 62-2017; 
Charlotte de Bourbonlaan 20, plaat-
sen dakkapel (24/02/2017) 1058-
2017.

Santpoort-Noord
Terrasweg 60, uitbreiden woning 
(22/02/2017) 26262-2016;
Johan Maurits van Nassaulaan 17, 
plaatsen erker (24/02/2017) 699-
2017;
Biallosterskilaan 24 & 26, samenvoe-
gen tot 1 woning (27/02/2017) 2969-
2017.

Velsen-Noord

Reyndersweg 1, plaatsen buiten bar 
(27/02/2017) 571-2017.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
10 woningen incl. parkeerkelder 
(24/02/2017) 24668-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
14 waterwoningen (24/02/2017) 
24652-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 
parkappartementen en 3 penthouses 
(24/02/2017) 24690-2016

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Beachrugby IJmuiden toernooi, 
strand IJmuiden aan Zee (activitei-
tenzone 1), 24 en 25 juni 2017 van 
12:00 tot 17:00 uur) (22/02/2017) 
2308-2017.

APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
Orionweg 448, 7 maart 09:00-21:00 
uur en 8 maart 2017 07:00-13:00 uur 
(22/02/2017) 3586-2017.

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- door middel van het op een nieuw 
aan te leggen parkeervak langs de 
D. Marotstraat  plaatsen van het 
verkeersbord E4 (parkeergelegen-
heid) van bijlage 1 van het RVV 
1990 met een onderbord met de 

tekst ‘Alleen om bewoners Phila-
delphia in of uit te laten stappen’, 
dit parkeervak aan te wijzen als 
parkeergelegenheid met als doel 
het in en uit laten stappen van be-
woners Philadelphia’.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 

binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-

lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij het KCC, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Inloopavond initiatief Biezenweg 70 (vm. Groenrijk)
Het perceel Biezenweg 70, waar 
voorheen tuincentrum Groenrijk 
was gevestigd, is verkocht. De ei-
genaar heeft een initiatief inge-
diend om de locatie te ontwikke-
len met wonen en natuur. 

Op 9 maart 2017 organiseert de ei-
genaar een informatiebijeenkomst. 

Tijdens deze  inloopavond is er gele-
genheid tot het bekijken van de plan-
nen en vragen te stellen.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de 
gemeente Velsen vertegenwoor-
digd.  Aan de gemeente kunnen vra-
gen worden gesteld over de te voeren 
ruimtelijke procedure. Velsen on-

derzoekt namelijk of planologische 
medewerking verleend kan worden 
aan dit initiatief. Voordat er een be-
stemmingplanprocedure wordt ge-
start, wil de gemeente graag weten 
hoe belangstellenden aankijken te-
gen dit initiatief. Hiertoe kunnen re-
actieformulieren worden ingevuld. 
De formulieren zijn tijdens de in-

loopavond verkrijgbaar.  

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op 9 maart 2017 van 17:00 tot 
19:00 uur in de kassen van het voor-
malig tuincentrum Groenrijk aan de 
Biezenweg 70 in Santpoort-Noord.
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Raadsvergadering 9 maart 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden

Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Zevende wijziging Gemeenschap. Regeling Omgevingsdienst IJmond
 De gemeente Velsen is lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omge-

vingsdienst IJmond. Met deze wijziging komen er acht nieuwe gemeenten 
bij, zodat in totaal 24 gemeenten en de provincie aangesloten zijn. 

• Wijziging van de Verordening op de heffi  ng en invordering van leges 2017
 Na een uitspraak van de Hoge Raad (de hoogste rechter) is het nodig dat  

de legesverordening 2017 wordt  gewijzigd. De wijziging geldt dat de Le-
gesverordening alleen mag verwijzen naar NEN-normen wanneer die nor-
men zijn bekendgemaakt door terinzagelegging en desgevraagd papieren 
afschriften van die normen worden verstrekt. 

• Benoeming van een lid van de Agendacommissie Velsen 
 Raadslid Bram Diepstraten stopt als lid van de Agendacommissie Velsen 

en kandidaat is Peter Stam. 

Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• IJmondiaal beleidsplan Schuldhulpverlening
 Voor de komende vier jaar zal extra aandacht worden besteed aan het voor-

komen van problematische schulden door inwoners vroegtijdig te infor-
meren, voor te lichten en te verwijzen. De samenwerking tussen diverse 
formele en informele ketenpartners en de rol van de Sociale Teams zal ver-
sterkt worden. Dit beleid leidt ertoe dat problematische schulden worden 
voorkomen.

• Visie luchtkwaliteit 2017 – 2021
 De visie beschrijft de ambitie om de luchtkwaliteit en gezondheid te verbe-

teren voor de komende vijf jaar.
• IJmond samenwerking 
 De IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de samen-

werking in de IJmond versterken. Hiervoor is jaarlijks € 100.000,- en € 
60.000,- eenmalig nodig, de verdeelsleutel is naar inwoneraantal per ge-
meente. Tevens is het voorstel om de Regiegroep IJmond opdracht te ge-
ven om een planning te maken voor vervolgstappen om te komen tot o.a. 
een gezamenlijke visie en een oriëntatie op de betekenis van een eventuele 
fusie.

Aanmelden om in te spreken 
De raad biedt u aan het begin van de raadsvergadering de mogelijkheid om 
een onderwerp onder de aandacht te brengen. U kunt zich tot op de dag van 
de vergadering voor 12:00 uur aanmelden bij de griffi  e via telefoonnummer 
0255-567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl. Graag met vermelding van 
het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres. De griffi  e neemt dan 
contact met u op.

Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor 
Santpoort-Noord.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook worden 
enkele ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt.

Ligging plangebied
Het gebied omvat de woonkern 
Santpoort-Noord en wordt begrensd 
door de Santpoortse Dreef aan de 
noord- en westkant, de N208 aan de 
oostkant en de Velserhooftlaan en 
Middenduinerweg aan de zuidzijde. 
Het gebied rond buurtcentrum Het 
Terras is onlangs al opgenomen in 
het bestemmingsplan De Leck en De 
Bergen en is daarom in dit bestem-
mingsplan niet meegenomen.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Sant-

poort-Noord (idn: NL.IMRO.0453 
BP1500SANTPOORTNO1-O001) 
ligt met ingang van 3 maart 2017 ge-
durende zes weken voor een ieder 
ter inzage in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1, IJmuiden en de centrale 
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Daarnaast is het plan digitaal 
in te zien op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Naast het ontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking 
hebbende onderzoeken en rapporta-
ges ter inzage. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een zienswij-
ze indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan. Dit doet u door een brief 
te richten aan de Gemeenteraad van 
Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze bestemmingsplan Santpoort-
Noord”, of per e-mail aan ro@vel-
sen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres 
te vermelden. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer S.F. van Putten, 
via telefoonnummer 0255-567200.
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Maart: de maand van het schoolvoetbal
Vanaf 13 maart vindt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
plaats op Sportpark Schoonenberg in Velsen-Zuid. Tijdens het 
toernooi voetballen de groepen 5 t/m 8 van scholen uit de ge-
meente vier weken tegen elkaar. Heras hekwerken is onze partner 
die dit sportieve evenement, dat een grote popularitet geniet, 
mogelijk maakt. Voetbalverenging IJmuiden is  gastheer en Henny 
van Ombergen en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie.
 
Voor het voortgezet onderwijs is op 8 maart een zaalvoetbaltoer-
nooi in sporthal het Polderhuis te Velserbroek. Het zaalvoetbal 
toernooi wordt voor de eerste keer georganiseerd.

Evenementenkalender
5 maart Winterwandeling Spaarnwoude
 www.gymdebenjamin.nl

8 maart Schoolvoetbaltoernooi v.o.
 Polderhuis Velserbroek

10 maart Sportgala Velsen
 www.sportgalavelsen.nl

10 maart Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

13 maart Start schoolvoetbaltoernooi
 www.schoolvoetbalvelsen.nl

19 maart Spaarnwoudeloop
 www.sportloketvelsen.nl

24 maart Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

31 maart HOV busbaanloop
 www.avsuomi.nl

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Sportief kinderpartijtje?
Huur eens een gymzaal

Van 1 april tot 1 oktober kan er 
weer getennist worden op de 
twee gravelbanen van Tennis-
park Velserbeek. Er zijn nog 
diverse tijdstippen beschikbaar. 
Heeft u interesse in het huren 
van een baan? Neem dan 
contact op met de afdeling 
Sportzaken tel 0255-567666 of 
mail naar sportzaken@velsen.nl.
Om u aan te melden kunt u ook 
het aanvraagformulier via 
sportloketvelsen.nl invullen.

Tennisseizoen 
start 1 april

Nominatie Publieksprijs 
Beste Uitje van 
Nederland 2017
Vanaf vandaag kun je op ons stemmen! 
Wij zijn genomineerd! Hoe leuk is dat?!
Zwembad De Heerenduinen is genomineerd voor 
de Publieksprijs Beste Uitje van Nederland 2017 in de 
categorie indoor zwembaden. In deze nieuwe verkiezing 
worden de beste uitjes van Nederland in 8 verschillende 
categorieën verkozen door het Nederlands publiek. 
Vanaf 18 februari kan er gestemd worden op zwembad 
De Heerenduinen via www.beste-uitje.nl. Stem jij op ons?

Waarom stemmen? 
Met jouw stem maak je kans op één van onze mooie 
prijzen:
- een 7-daagse reis naar Curaçao voor 2 personen
- een jaar lang gratis tickets voor de beste Uitjes
- 25 x hotelovernachting voor 2 personen ergens in    

 Nederland
Lees op www.beste-uitje.nl verder voor een complete 
beschrijving.

Baby- en peuterzwemmen
Wat is er leuker dan samen met uw (klein)kind van het 
warme water (32°C) te genieten. Bewegen in water 
heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van 
kinderen. Bij de groep van kinderen met geboortejaar 
2016 is op de donderdagochtend van 9.15-9.45 uur nog 
ruimte in de les.
Heeft u interesse in deelname, informeer dan bij de 
receptie van zwembad De Heerenduinen of doe mee 
met een proefles!

Kom gerust kijken en moedig de 
spelers aan!

Vrijdag 10 maart wordt in het Thalia Theater in IJmui-
den het Sportgala van de gemeente Velsen gehouden. 
Tijdens deze avond worden de genomineerde sporters 
gehuldigd en worden de sportkampioenen van 2016 
benoemd. De kampioenen ontvangen een bronzen 
beeldje dat speciaal door kunstenares Ada Leenheer 
voor hen is vervaardigd. Er zijn 5 beeldjes te verdelen 
in de categorie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en Master. Het muzikale gedeelte wordt ver-
zorgd door de bekende pianist Ruud Jansen die voor 
en na het officiële gedeelte van het gala de sfeer in het 
Thalia Theater zal verhogen. Onder aanvoering van 
Frank Snoeks, die de presentatie van het gala voor zijn 
rekening neemt, wordt de aanwezigen een aantrek-
kelijke avond voorgeschoteld. Het Sportgala is vrij 
toegankelijk.

Programma:
19.00 uur    Ontvangst genomineerden
19.30 uur    Zaal open
19.45 uur    Opening wethouder sport
19.50 uur    Huldiging Sportcoryfee
20.05 uur    Huldiging en benoeming sportkampioenen
21.05 uur    Afsluiting
21.10 uur    Afterparty   

Sportgala Velsen 

Leerkrachten 
volleybaltoernooi
Op vrijdag 12 mei is er weer een leerkrachten 
volleybaltoernooi voor de basisscholen van 
de gemeente Velsen. Locatie: IJmuiden-Oost; 
aanvang 19.30 uur. 
Inschrijven: jbrussel@sportsupport.nl
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