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Ruïne weer open

Santpoort-Zuid - Afgelo-
pen zaterdag zette Stichting 
Heerlijkheid Brederode de 
toegangspoort naar de ruïne 
weer open nadat zij vanaf 1 
november 2013 was gesloten 
vanwege de overwinterende 
vleermuizen. Deze stichting 
is een particulier initiatief met 
als doel zonder subsidie en 
met hulp van vrijwilligers de 
ruïne van Brederode open-
baar toegankelijk te houden. 
Tot 1 november 2014 heeft 
Het rijk de stichting in de ge-
legenheid gesteld om dit te 
doen. Als bijdrage in de kos-
ten van beheer en onderhoud 
wordt van de bezoekers een 
kleine entreeprijs gevraagd.

Voor de officiële openingshan-
deling, de onthulling van een 
fraaie kast, waren gedeputeer-
de Elvira Sweet en cultuurwet-
houder Wim Westerman door 
beheerder Dimitri Arpad uitge-
nodigd. Tijdens zijn welkomst-
woord toonde Dimitri, die sinds 
april 2013 de beheerstaak over 
de Ruïne op zich genomen heeft 
en die tevens voorzitter is van de 
Stichting Heerlijkheid Bredero-
de, zich een enthousiast en ge-
dreven beheerder.
,,Voor het komende seizoen 
staan er heel veel plannen op 
stapel want we willen dubbel zo-
veel activiteiten organiseren als 
vorig jaar’’, houdt Dimitri zijn ge-
hoor voor. ,,We gaan weer rond-

leidingen organiseren, er kunnen 
kinderfeestjes plaatsvinden, de 
koffieconcerten gaan weer van 
start en tevens komen er kaars-
lichtlezingen. Maar er zullen ook 
proeverijen van wijn, whiskey en 
bier worden georganiseerd, er 
zullen exposities worden gehou-
den en in juli en augustus is er 
een beeldentuin. En niet te ver-
geten, onze ‘Zoup (lees soep) op 
Zondag. Bovendien is de Ruïne 
van Brederode nu ook een offici-
ele trouwlocatie. Tenslotte wil ik 
alle betrokkenen en vrijwilligers 
bijzonder danken voor hun inzet 
want zonder hun hulp en steun 
hadden we dit niet kunnen re-
aliseren.’’ Zie ook www.heerlijk-
heid-brederode.nl.

Velserduin viert de liefde

Driehuis - In februari, de maand 
van de liefde, stond woonzorg-
centrum Velserduin Driehuis een 
week lang in het teken van de lief-
de. Cliënten, medewerkers en vrij-

willigers deden mee aan diver-
se activiteiten en kijken met een 
warm gevoel terug op een hart-
verwarmende week. Bewoonster 
G. Bonis-Karsten: “Wat hebben wij 

genoten van deze week vol liefde 
en warmte!” Met de komst van ‘cu-
pido’s’ ging de Week van de Lief-
de van start. Alle cliënten kregen 
een eetbare zoen en een program-
maboekje.

 zondag 9 maart
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen JOS/W’meer
Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Ledenraad 
zoekt 
versterking.

Zie advertentie elders in deze uitgave.

Rabobank. Samen sterker.zie onze advertentie

CDA Velsen 
wil samen met 
buurgemeente 
recreatiegebied 
Spaarnwoude 
beschermen.

Zie redactioneel 
in deze krant

Op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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.

Deze week een bijzonder maar 
voor inwoners van Oud-IJmui-
den bijna alledaags plaatje: 
een ferryschip en een boorplat-
form ogenschijnlijk aan het ein-
de van de straat. In dit geval de 
Prins Hendrikstraat gezien van-
uit de Oranjestraat. Beide stra-

ten behoorden tot de Twee-
de Wereldoorlog tot het cen-
trum van IJmuiden, maar ver-
dwenen door de sloopwoede 
van de Duitsers nagenoeg van 
de kaart. Na de oorlog verre-
zen flats aan de Oranjestraat en 
werd de Prins Hendrikstraat en 
omgeving industriegebied. En-
kele jaren geleden startte de 
vernieuwing van Oud-IJmuiden 
en verrezen er nieuwe wonin-
gen in beide straten. Het karak-
teristieke beeld van Oud-IJmui-
den met een diversiteit aan ge-
veltjes is overgenomen in de 
nieuwbouw zoals hier in het 
midden van de foto is te zien.

Achtste filiaal voor 
Noppes Kringloopwinkels
Santpoort-Noord - Liefhebbers 
van tweedehands spullen kun-
nen voortaan terecht bij Noppes 
in Santpoort. De kringloopwinkel 
van IJmond Werkt! aan de Narcis-
senstraat 6-8 is sinds begin janu-
ari in handen van Noppes Kring-
loopwinkel. Deze overname bete-
kent de achtste Noppes winkel in 
Noord-Holland. En de tweede in 
de regio IJmond. 
Sinds IJmond Werkt! is gestart 
met Kringloopcentrum Santpoort, 
hebben de ontwikkelingen op het 
gebied van hergebruik een enor-
me vlucht genomen. De kring-
loopwinkelformule voorziet ook 
in de regio IJmond aan een nog 
steeds groeiende behoefte, wat 
onder meer blijkt uit de resulta-
ten van de Velserbroekse Nop-
pes-winkel. Aan deze succes-
volle organisatie draagt IJmond 
Werkt! vol vertrouwen zijn zaak 
over. ,,Beide partijen zijn blij met 
deze overname en gezien de er-
varingen en ambities van Nop-
pes Kringloopwinkels, ben ik er-
van overtuigd dat ook dit een suc-
ces wordt”, verteld Mark Bouma 
directeur van IJmond Werkt!. ,,De 
overname is inclusief medewer-
kers, dus ook de sociale werkge-

legenheid is gewaarborgd.”
Noppes heeft een duidelijke, dub-
bele missie. De kringloopwinkel 
beperkt namelijk de hoeveelheid 
grof huisvuil door hergebruik te 
stimuleren, met balans tussen mi-
lieu, mens en maatschappij. In de 
professioneel opgezette, zonder 
winstoogmerk werkende kring-
loopwinkels krijgen minder kans-
rijken op de arbeidsmarkt de mo-
gelijkheid zich op werkgebied te 
(her)ontwikkelen. Dit doordach-
te werkgelegenheidsproject heeft 
zich inmiddels in diverse gemeen-
tes bewezen. Kortom, Noppes 
Kringloopwinkels zijn milieube-
wust, maatschappelijk betrokken 
én een voordeel voor iedereen.
Redenen genoeg om vanaf nu 
op ontdekkingstocht te gaan bij 
Noppes, dat voorlopig de naam 
Kringloopcentrum Santpoort en 
diens openingstijden blijft hante-
ren, tot aan de officiële herope-
ning op 21 maart om 10.00 uur.
Adres: Narcissenstraat 6-8, tele-
foon 023-3033300 (óók voor aan-
bieden spullen). Zie ook www.
noppeskringloopwinkel.nl. Of 
kom naar Noppes Velserbroek, 
Wagenmakerstraat 21 in Velser-
broek, telefoon 023-3031300. 

Visie op Velsen 2025 
over verkiezingen getild
Velsen – B&W van de gemeente 
Velsen hebben besloten de uit-
werking van de Visie op Velsen 
2025 over de gemeenteraadsver-
kiezingen heen te tillen. Het con-
cept-ontwerp zou echter al in 
het college zijn besproken met 
de wethouders die van de par-
tijen PvdA, VVD, CDA, D66 en 
GroenLinks zijn. De fracties Beryl 
Dreijer, Velsen Lokaal en Chris-
tenUnie vrezen nu dat zij ten op-
zichte van de andere partijen 
worden uitgesloten van informa-
tie over de structuurvisie. Daar-
door zouden zij geen hierover 
geen stelling kunnen innemen 
tijdens de zo belangrijke cam-
pagneperiode voorafgaand aan  
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het college heeft geantwoord 
dat er geen sprake is van een be-
stuurlijk stuk, omdat er nog geen 

besluitvorming heeft plaatsge-
vonden. Het stuk was nog niet 
voldragen genoeg. Er is dus ook 
geen informatie gegaan naar 
partijen waarvan wethouders zit-
ting hebben in het college. Wel 
is per abuis tijdens de bespre-
king van het Lokaal Verkeers- 
en Vervoersplan (LVVP) gerept 
over de concept-structuurvisie, 
omdat deze stukken verband 
met elkaar houden. Maar in fei-
te had het woord structuurvisie 
niet mogen worden gebruikt, het 
is nog steeds een concept omdat 
er geen besluiten over zijn geno-
men. De LVVP werd uitgebreid in 
een raadsessie behandeld, dat 
gebeurde op basis van voor de 
raad bekende stukken. Er is vol-
gens het college geen sprake 
van het achterhouden van ge-
heime informatie.

PvdA Velsen: blijven 
investeren in werk

Velsen - Velsen is een vitale 
economische factor in de re-
gio. Om de mogelijkheden van 
de IJmond optimaal te benut-
ten is nog meer samenwerking 
nodig tussen ondernemers, on-
derwijs en overheid binnen 
de IJmond. Zo creëren we sa-
men werkgelegenheid waar-
onder stageplaatsen en aan-
gepast werk voor mensen met 
een beperking. Initiatieven op 
het gebied van energiebespa-
ring levert ook werk op voor lo-
kale ondernemers. De toeris-
tische en economische kracht 
van Velsen kunnen we nog be-
ter benutten. We moeten in-
vesteren in het stadspark van 
de metropool:  recreatieschap 
Spaarnwoude.
PvdA Velsen vindt dat de ge-
meente de lokale economie 
optimaal moet faciliteren: ver-
gunningsaanvragen moeten 
zorgvuldig en vlot afgewerkt 
worden, onnodige regels ge-
schrapt. Daarnaast dient de 
gemeente de economie te sti-
muleren door te blijven inves-
teren in bijvoorbeeld scho-
lenbouw, wegen en riolering. 
Maar ook door samen met cor-
poraties en particulieren initia-
tieven op te pakken op het ge-
bied van woningisolatie: deze 
activiteiten bieden werkgele-
genheid. En dat is hard nodig. 
Juist nu!
Grote projecten zoals windmo-

lenparken en de aanleg van de 
grote Zeesluis betekenen een 
impuls voor de werkgelegen-
heid. 
Niet alleen voor kenniswer-
kers, maar ook voor handwer-
kers. Ontwikkelingen in ICT, 
techniek en nieuwe materia-
len zullen innovaties opleveren. 
De PvdA Velsen ondersteunt 
de oprichting van een tech-
niekcampus waarin onderne-
mers, onderzoekers, onderwijs 
en overheid samen vorm en in-
houd geven aan vernieuwing. 
Goede ideeën moeten waar 
mogelijk kleinschalig aange-
pakt kunnen worden, zonder 
grote investeringen.
PvdA Velsen hecht eraan dat 
betaald werk wordt gecreëerd 
voor werknemers aan de on-
derkant van de arbeidsmarkt. 
Het gaat daarbij om werk dat 
geen hoge opleiding, kennis of 
vaardigheden vereist. Met na-
me toerisme, winkels, hore-
ca, groensector, recreatie bie-
den mogelijkheden voor werk 
waar de lat lager ligt. Met de 
ontwikkeling van het vakantie-
park bij Fort Benoorden slaan 
we een dubbelslag: een mooie 
en unieke vakantiefaciliteit en 
we creëren werkgelegenheid 
aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt.
Lees verder in het verkiezings-
programma op www.pvdavel-
sen.nl.





6 maart 20144

  

Donderdag 
6 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Knock Out’ bij drumspektakel 
Percossa. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
7 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren (laatste week). Knutselen: 
Uiltjes maken, sleutelhanger, 
beeld of dennenappel. Inloop 
13.15 tot 15.00 uur. 
Protestdemonstratie tegen 
kabinet Rutte op Plein 1945 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Winterconcert door John 
Filmore Quartet bij Gymnasium 
Felisenum Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Wolf 
of Wall Street’. Aanvang 20.30 
uur.

Zaterdag 
8 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘De logica 
van het landschap’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van-
af 6.
Rommelmarkt bij buurthuis 
De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Vanaf 09.00 uur.
Gratis workshop Mindful-
ness in het complex van voet-
balvereniging Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden. 
Van 09.30 tot 11.30 uur.
Kreeftenlunch bij De Vrien-
den van Jacob op Landgoed 
Duin & Kruidberg. Aanvang 
12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Marcella Kleine signeert 
haar nieuwste boek ‘Schemer-
gebied’ bij Fromagerie l’Amuse, 

Halkade 17 IJmuiden. Van 
13.00 tot 17.00 uur.
Verkiezingsdebat inhet ka-
der van de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart. Aan-
vang 15.30 uur in de Centra-
le Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Afterparty’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
9 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op Buitenplaats Beeckestijn’” 
de 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pianorecital met Maria Pro-
kofi eva in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur.
Optreden Full Count in café 
Bartje, Hoofdstraat Santpoort. 
Aanvang 17.00 uur.
Lezing over bijzondere erva-
ringen door Aart Mak in Het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 Vel-
serbroek. Aanvang 19.30 uur.

Maandag
10 maart

Postzegelavond in Het Terras, 
Stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef. Aanvang vanaf 
circa 19.00 uur.
Lokaal FNV IJmond organi-
seert politiek debat in het stad-
huis van Beverwijk. Aanvang 
19.30 uur, om 19.00 uur staat 
de koffi e klaar.

Dinsdag
11 maart

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Alzheimer Café in de Cen-
trale Bibliotheek, Dudokplein 
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. 
Deelname gratis.
Jaarvergadering en politiek 
debat van Stichting Wijkco-
mité Velserbreek in De Thee-
schenkerij. De jaarvergadering 
start 19.00 uur, het debat be-
gint om 20.30 uur.
Lezing door Malcolm McEwan 
over de achtergrond en het 
verloop van het Manhatten-
project. in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 

in Satnpoort-Zuid. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Kleine blonde dood’. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
12 maart

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Kunstlab: maak je eigen me-
mobord voor kinderen van-
af 7 jaar in de Centrale Bibli-
otheek, Dudokplein IJmuiden. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Deel-
name gratis.
Boekenweek thema-avond 
in de Centrale Bibliotheek, Du-
dokplein IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ali B. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Wolf 
of Wall Street’. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 
13 maart

Verkoop Israëlische produc-
ten bij Israël Produchten Cen-
trum, Zeeuwstraat 12 in Vel-
sen-Noord. Tussen 10.30 en 
18.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Het beste van Droog Brood. 
Aanvang 20.15 uur.

Velsen – De gemeenteraad van 
Velsen heeft in augustus van 
2013 vragen gesteld over het 
realiseren van WIFI op openba-
re locaties, waarvoor eventueel 
subsidies beschikbaar zijn. De 
raad wilde dit laten onderzoe-
ken in het kader van het Ken-
nisrijk Werken. Het college heeft 
de verschillende mogelijkhe-
den en ontwikkelingen onder-
zocht en geconstateerd dat het 
niet nodig is zelf op openbare 
locaties WIFI te realiseren. Al-
leen in het stadhuis en in ande-
re gemeentelijke gebouwen zo-
als wijkposten en het zwembad 
wordt nu gratis toegankelijk WI-
FI geboden. Veel mensen heb-
ben zelf een abonnement om 
internet buitenshuis te gebrui-
ken. Alleen voor buitenlandse 
bezoekers en toeristen is mo-
biel internet vaak duur. Maar 
op een aantal toeristische loca-
ties wordt al gratis WIFI aange-
boden. Verder zijn er een aantal 
ontwikkelingen, zoals het opzet-
ten van WIFI hotspots door pro-
viders, FON in de bibliotheek en 
So WIFI dat samen met de red-
dingsbrigade in het kustgebied 
wordt opgezet. Ook de bussen 
van Connexxion zijn voorzien 
van gratis WIFI. Het verder aan-
bieden van WIFI wordt overge-
laten aan ondernemers en an-
dere marktpartijen.

Geen openbaar 
WIFI in Velsen

Infoavond schetsontwerp 
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Maandagavond, 
3 maart en dinsdagavond, 4 
maart vonden in het Tata Steel 
Stadion informatieavonden 
plaats met betrekking tot de 
plannen voor een ingrijpen-
de opknapbeurt van de Lange 
Nieuwstraat. Daar deze plan-
nen nu in het stadium van een 
schetsontwerp verkeren, acht-
te de gemeente de tijd rijp voor 
een eerste presentatie van de 
plannen. 

Maandagavond vonden de beide 
gemeentelijke presentatoren, ver-
keerskundige Kommer Sneeuw 
en landschapsarchitect Jacques 
Warmerdam, een goed gevulde 
zaal tegenover zich met zo’n hon-
derdvijftig betrokkenen en be-
langstellenden. Voor beide heren 
viel het niet mee om hun presen-
taties enigszins vloeiend af te ron-
den, daar vanaf de start al direct 
de nodige interrupties vanuit het 
publiek kwamen.
Uitgangspunt van de herinrich-
tingsplannen is om het uiterlijk 
en de beleving te veranderen van 
een drukke verkeersweg naar een 
aantrekkelijke winkel- en woon-
omgeving. Vanuit verkeerstech-
nisch oogpunt lichtte Kommer 
Sneeuw  toe welke plannen men 
heeft met betrekking tot de her-
inrichting. In kort bestek zijn het 
meest opvallend de plannen voor 
vrijliggende fi etspaden aan bei-
de zijden van de weg, de herin-
richting van het kruispunt Lange 
Nieuwstraat/Zeeweg met onder 
meer verkeerslichten en de, ge-
deeltelijke, afsluiting van een aan-
tal kruisingen ter hoogte van de 
HEMA en bij Velserhof.
Jacques Warmerdam ging vervol-
gens in op de aankleding waarbij 
de nadruk komt te liggen op veel 

groen in de vorm van plantenbak-
ken en bomen, nieuwe banken 
en terrassen. Maar ook het aan-
passen van het Marktplein en het 
Velserduinplein die, beide, onder-
deel gaan uitmaken van de Lange 
Nieuwstraat door hun vorm en be-
strating. Ook ligt het in de bedoe-
ling dat er nieuwe luifels komen 
boven de winkels. De gemeente 
zal zelf, als pilot, het eigen voor-
malige V&D-pand hiermee aan-
passen.
Na de presentaties was er gele-
genheid voor vragen en opmer-
kingen waarvan gretig gebruik 
werd gemaakt. Zaken die eruit 
sprongen waren onder meer de 
geplande plaatsing van bushaltes 
en het verdwijnen van een aantal 
parkeerplaatsen bij de rotonde bij 
het Moerbergplantsoen. 
Een ander punt dat naar voren 
kwam was dat, door het afsluiten 
van enkele kruisingen, het noord-
zuidverkeer bemoeilijkt zou wor-
den, er daardoor meer sluipver-
keer zou kunnen ontstaan alsme-
de een deling tussen IJmuiden-
Noord en Zuid.  Ook vreesden de 
winkeliers van de Kennemerlaan 
dat door deze afsluitingen hun 
winkelgebied minder goed bereik-
baar zou worden.
Met de diverse aandachtspunten 
die op deze beide avonden zijn in-
gebracht zal het plan nu verder 
worden uitgewerkt tot een voorlo-
pig ontwerp, dat zes weken ter in-
zage zal liggen. Na zes weken zal 
de gemeente alle op- en aanmer-
kingen op het ontwerp nogmaals 
inventariseren en een inspraak-
rapportage opstellen. De huidi-
ge ontwerpen zijn te zien op de 
website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl/Bestuur-Organi-
satie/Projecten/Winkelcentrum-
IJmuiden.nl 

Regio - Op zondag 23 maart 
wordt een grote overdekte rom-
melmarkt gehouden in sporthal 
de Zien in Uitgeest. Er komen 
zo’n zeventig kramen in de sport-
hal te staan met een gevarieerd 
aanbod. Wie ook wil deelnemen 
aan de markt kan een kraam hu-
ren van 4 x 1.20 m. Men betaalt 

twintig euro voor een kraam en 
het is nu mogelijk om een kraam 
te reserveren. De overdekte rom-
melmarkt wordt gehouden van 
11.30 tot 15.30 uur. Entree: 1.50 
euro. Kinderen gratis toegang. 
Meer informatie: 0251–254067 of 
0251–240557, annekezonn@hot-
mail.com.

 - Op zondag 23 maart twintig euro voor een kraam en 

Rommelmarkt
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Paranormale beurs in IJmuiden
Zondag is de eerste paranormale beurs van 2014 bij Zalencentrum Velserduin in IJmuiden.  
Deze keer staan de tafels en stoelen in het zaaltje van Velserduin weer in het gelid voor 
een kleurrijk team van  paragnosten, mediums, helderzienden en andere spiritueel raadge-
vers. Bekende namen uit de regionale spirituele wereld zijn babyfl uisteraar Patricia Sluijs, 
tarotiste Nel Blans, runenlezer Vincent Hermans en medium Greet Vermeulen. Maar onder 
andere ook iriscopiste Sabine Gorski en paragnosten Charlotte de Boer en Gerda Schoe-
huijs zijn op deze beurs aanwezig. Naast dit uiterst professioneel team van ruim 20 mede-
werkers aan deze, in populariteit toenemende beurs, zal er ook een shop aanwezig zijn met 
wierook, Boeddha’s, stenen, tarotkaarten, en dergelijke, maar ook is er deze keer de moge-
lijkheid om glazen te laten graveren met heel bijzondere afbeeldingen en spirituele plaatjes.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men een paranormaal en/of spiritueel consult 
krijgen, maar alleen rondkijken en de aanwezige spirituele shop bezoeken kan ook.

De beurs is zondag 9 maart  bij Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, 1971 BR IJmui-
den. Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: € 5 per persoon. Kinderen onder de 
11 jaar zijn gratis, mits onder begeleiding. Consulten kosten vanaf € 12,50 per persoon.

Elke derde zaterdag van de maand 
wordt er vier gebrouwen in de schuur 
tegenover molen de Zandhaas in Sant-
poort-Noord. Dit wordt gedaan door 
Kees van Roode en Wim Groeneveld, 
beide al enige jaren hobbybrouwers. 
Onlangs zijn zij Brouwerij Molenduyn 
gestart. Dit om het bier wat zij brouwen 
te kunnen verkopen en dus een groter 
publiek mee te laten genieten van het 
ambachtelijk produkt.

In de schuur maken zij de proefbrouw-
sels en ontwikkelen zij het bier dat 
ze op de markt gaan zetten. Het bier 
wordt volgens eigen recept uiteinde-
lijk bij Brouwerij de Zeven Deugden op 
grote schaal gebrouwen. Op dit mo-
ment heeft Brouwerij Molenduyn di-
verse blond bieren gebrouwen. Deze 
kuannen worden beoordeeld op pint 
proefavond van maart in Haarlem en 
op 8 maart in de Halve Maan te Sant-
poort. Hieruit moet het uiteindelijke re-
cept worden gekozen. Dit bier kan dan 
eind mei worden verkocht. Indien het 
bier verkrijgbaar is zal dit ook op de 
brouwdagen te koop zijn.

Publiek is op de volgende data in de 
schuur bij de Zandhaas welkom: 15 
maart, april is vervallen, 17 mei, 21 juni, 
19 juli, 16 augustus, 20 september, 18 
oktober, 15 november en 20 december, 
steeds tussen 10.00 en 16.00 uur. Op 
24 en 25 mei zijn de open brouwerijda-
gen, hier doet Bouwerij Molenduyn ook 
aan mee. Dat is dan op Terrasweg 43, 
waar zij dan een brouwdemo en een 
brouwset hebben staan. Brouwerij Mo-
lenduyn is ook op Facebook te vinden, 
hier staan de meest actuele zaken op 
vermeld.

De Kookstudio bestaat dit jaar tien jaar en 
dat is gevierd met een metamorfose van 
het restaurantgedeelte. Nieuwe tafels, 
een mooie kleur op de muur en alles ziet 
er weer fris en fruitig uit, klaar om gas-
ten te ontvangen. ,,In de Kookstudio kun-
nen groepen van 8 tot 24 personen een 
uitgebreid diner bereiden. Dat gebeurt in 
kleine groepjes, ieder groepje bereidt een 
gerecht, dus je staat beslist niet de hele 
avond in de keuken, hoor!’’ lacht Cor. En 
Mary voegt eraan toe: ,,En het is ook mo-
gelijk om met groepen vanaf acht perso-
nen gezellig bij ons te komen eten.’’
Korf Catering verzorgt catering in heel di-
verse vormen, van uitgebreid, compleet 
met tenten, tafels, glaswerk en bedie-
ning tot een budget catering voor sport-
verenigingen. Zowel bedrijven en organi-

saties als particulieren kunnen bij het be-
drijf terecht. Heel populair zijn de zomerse 
barbecues, maar ook is er een scala aan 
mogelijkheden op het gebied van buffet-
ten van internationale keukens of bitter-
garnituren. ,,Ook als er sprake is van een 
scherp budget zijn er tal van mogelijkhe-
den’’, benadrukt Cor. ,,De prijzen op onze 
website zijn een indicatie. Daarnaast is er 
nog veel meer mogelijk.’’
Korf Catering werkt veel samen met ande-
re lokale bedrijven. Dit jaar gaan zij in de 
Kookstudio bijvoorbeeld proeverijen hou-
den. Maar ook zijn zij mede-organisator 
van de Culinaire Markt van Zomerfestival 
Kennemerlaan Leeft!

Korf Catering, Kennemerlaan 88, IJmuiden, 
0255-512745. Zie ook www.korfcatering.nl.

In lood gegoten letters, tot zinnen gevormd op de zethaak, opgemaakt in een zetraam 
en vervolgens geklemd op de drukpers worden door een inkt gedrenkte maan ge-
kleurd en vervolgens afgedrukt op onderliggend papier.
Wilt u dit zelf eens proberen? Kom dan zaterdagmiddag 8 maart tussen 14.00 en 
16.00 uur naar Bredero Boeken, Hoofdstraat 234 in Santpoort-Noord. U kunt hier 
dan zelf op de Adana degelpers een klein aandenken aan de Boekenweek drukken.

Streekbier van nieuwe 
Brouwerij Molenduyn

Van zaterdag 8 tot en met zaterdag 
15 maart is het weer Boekenweek. Dat 
betekent feest in de boekhandel. Bij 
besteding van tenminste € 12,50 aan 
Nederlandstalige boeken, krijgt u het 
boek ‘Een mooie jonge vrouw’ van Tom-
my Wieringa cadeau. 
Bredero Boeken in Santpoort heeft daarnaast nog een 
aantal andere speciale aanbiedingen, zoals de Libris-uit-
gave ‘Baltische zielen’ van Jan Brokken voor slechts € 5,95 
en het prachtige ANWB-boek ‘Op reis!’ voor de weggeef-
prijs van € 5,00. Voor beide uitgaven geldt: op is op!
Tegenwoordig komen boeken grotendeels tot stand met 
computerprogramma’s. Vroeger was dat anders. Toen ge-
beurde dat met een drukpers. Na het overlijden van jour-
nalist en ‘drukker in de marge’ Hans Rombouts heeft zijn 
dochter, Ingrid Rombouts, een deel van zijn drukpersen 
en toebehoren geërfd en het oude ambacht, samen met 
vriendin Gien van Egmond, nieuw leven ingeblazen.

The Trammps hoofdact bij 
2Generations Beach

Korf Catering ook 
sterk in budgetten
Per 1 januari zijn Cor en Mary van Zonderen de eige-
naren van Korf Catering. ,,Jan is uit de zaak gestapt, 
maar eigenlijk is er verder niets veranderd’’, aldus Cor. 
Hij werkt al 20 jaar in het bedrijf, waarvan de laatste 
tien jaar als compagnon. Zijn vrouw Mary werkt nu 
ook volledig mee in het bedrijf, vooral aan de admi-
nistratieve kant.

Na een korte winterstop maakt Full Count zich weer 
op voor een lange en leuke reeks optredens. En het 
is al bijna een traditie dat de tienkoppige band uit 
Velsen en Haarlem dat doet met een try-out in café 
Bartje. Op zondag 9 maart speelt Full Count vanaf 17.00 
uur in dit sfeervolle café aan het Dorpsplein in Sant-
poort. De toegang gratis. 
Full Count brengt op dynamische wijze soul-, funk- en 
rockrepertoire, dat zowel uit klassiekers als modern 
werk bestaat. In de afgelopen maanden heeft de band 
wederom een aantal nieuwe covers ingestudeerd, be-
kend van grootheden als Donna Summer, Etta James, 
The Crusaders en The Pasadenas. Deze nummers 
worden op 9 maart voor de eerste keer gespeeld voor 
publiek. Zie ook www.fulcount.nl.

Na een korte winterstop maakt Full Count zich weer 

Full Count uit winterslaap

Boekenweek bij 
Bredero Boeken

The Trammps, de legendarische dis-
coformatie uit Philadelphia, komt 
naar Nederland. Zij zijn de hoofd-
act van 2Generations Beach Edition 
op zaterdag 5 juli bij Villa Westend in 
Velserbroek. De band heeft een groot 
aantal hits gehad in de jaren ‘70. Be-
kend zijn onder andere ‘Shout’, ‘Hold 
back the Night’ en ‘Disco Inferno’. 
Snelle beslissers kunnen gebruik 
maken van Early Bird tickets. De eer-
ste 250 kaarten zijn te koop voor 15 
euro per stuk en zijn te verkrijgen via 
de website 2generations.nl. Daarna 
kosten de kaarten 20 euro per stuk.
Begin jaren zeventig bestond The 
Trammps nog uit Jimmy Ellis, Ha-

rold Doc Wade, Stanley Wade en 
Earl Young. De eerste opname van 
de band, een oud nummer van Ju-
dy Garland uit 1942, was Zing Went 
The Strings Of My Heart en kwam uit 
in 1972. De doorbraak kwam in 1973 
met Love Epidemic. De band werd 
vooral bekend met de al genoem-
de grote hits. Disco Inferno, de hit 
uit 1977, kwam voor in de soundtrack 
van de dansfi lm Saturday Night Fe-
ver. De band treedt nog steeds inter-
nationaal op. In mei 2008 waren zij 
in Nederland voor concerten van De 
Toppers als gastartiesten van René 
Froger, Gerard Joling en Gordon. 
Zie ook www.2genarations.nl.
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Velsen – In de Kadernota Die-
renwelzijn 2012-2016 wordt de 
gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid op het gebied van die-
renwelzijn geregeld. Gevonden 
of gewonde (huis)dieren moe-
ten worden opgevangen en ver-
zorgd. Dood aangetroffen dieren 
moeten worden opgeruimd en 
de eventuele eigenaren moeten 
worden gezocht. De gemeente 
Velsen heeft met verschillende 
organisaties afspraken gemaakt 
om de opvang en het opruimen 
te verzorgen. Zij betalen de or-
ganisaties volgens prestatieaf-
spraken. Zo zijn er afspraken ge-
maakt met Dierenbescherming 
Noord-Holland Noord, Dieren-
ambulances Velsen en Kenne-
merland, Eerste Hulp bij Zee-
honden en Hengelsportvereni-
ging Velsen. Nog niet alle pun-
ten die op de nota Dierenwelzijn 
staan zijn gerealiseerd. De ko-
mende jaren wordt hier verder 
aan gewerkt. Ook educatie en 
bewustwording hoe om te gaan 
met dieren is onderdeel van de 
nota. Samen met de Kinder-
boerderij Velserbeek en het Pie-
ter Vermeulen Museum wordt dit 
uitgevoerd.

Dierenwelzijn

Velsen-Noord – Het colle-
ge van B&W van Velsen heeft 
een omgevingsvergunning ver-
leend voor de komst van een 
polikliniek voor geestelijke ge-
zondheidszorg en verslavings-
zorg aan Leeghwaterweg 1b in 
Velsen-Noord. In het bestem-
mingsplan krijgt het pand nu 
een maatschappelijke bestem-
ming, in plaats van kantoordoel-
einden. Er is ook meegewogen 
of de komst van de nieuwe kli-
niek niet strijdig is met milieuas-
pecten, of er voldoende parkeer-
plaatsen zijn en of de bereik-
baarheid goed is. In de nieuwe 
polikliniek is het niet mogelijk te 
overnachten, ook mogen er geen 
medicijnen worden verstrekt.

Polikliniek aan 
Leeghwaterweg

Velsen – Bij het aanvragen van 
een gehandicaptenparkeer-
plaats krijgen inwoners van Vel-
sen te maken met nieuwe be-
leidsregels. De gemeente gaat 
voortaan bepalen of op de aan-
gevraagde locatie de parkeer-
plaats verkeerstechnisch te rea-
liseren is. Voorheen gebeurde dit 
door de politie. Bij het aanvragen 
van een gehandicaptenparkeer-
plaats was altijd goedkeuring 
van de GGD nodig. Vanaf heden 
wordt het medisch onderzoek 
uitbesteed aan een externe soci-
aal medisch adviserende instan-
tie. De uitkomsten van de twee 
onderzoeken bepalen of er toe-
stemming komt voor de gehan-
dicaptenparkeerplaats.

Gehandicapten-
parkeerplaatsen

Tata zet in op groei 
hogesterktestalen

IJmond - Tata Steel in IJmuiden 
heeft een nieuwe installatie in ge-
bruik genomen voor de volauto-
matische productie van kerfslag-
teststaafjes uit monsters van rol-
len hogesterktestaal. Aan de hand 
van proeven met die staafjes kan 
nauwkeurig worden vastgesteld 
hoe impactbestendig het staal is. 
Met behulp van deze installatie 
kan het bedrijf staal ontwikkelen 
en produceren dat nóg nauwkeu-
riger aan bepaalde specifi caties 
voldoet. Tegelijkertijd kunnen er 
nu meer teststaafjes worden ge-
maakt, waardoor de tijd tussen het 
nemen van een monster en de uit-
slag van de test wordt verkort. Rol-
len staal kunnen daardoor 
,,Deze volledig geautomatiseerde 
installatie is een goed voorbeeld 
van hoe wij met slimme innovaties 
staal ontwikkelen en produceren 
dat aan steeds hogere kwaliteitsei-
sen voldoet”, zo stelt Mark Denys, 
directeur Technical bij Tata Steel in 
IJmuiden. ,,We kunnen klanten zo 
extra toegevoegde waarde bieden, 
waardoor zij in hun markten het 
verschil kunnen maken. Dat we 
hierdoor ook sneller kunnen leve-
ren is een tweede belangrijk voor-
deel voor onze klanten. De dikke 

hogesterktestalen waar het hier 
om gaat worden met name toege-
past in zware graaf-, hijs en mijn-
bouwvoertuigen en windmolens. 
En voor ons bedrijf betekent het 
dat we nu sneller kunnen groeien 
in de markt voor hogesterktestaal. 
De effi ciëntere werkwijze leidt ook 
tot een kostenbesparing.’’
Voorheen werden de zogenaamde 
kerfslagteststaafjes nog handma-
tig geproduceerd door een mon-
ster uit een plaat staal op maat 
te snijden, er vier gaten in te bo-
ren, tussen twee paren gaten sleu-
ven te maken en uit het resteren-
de deel drie identieke staafjes te 
halen en vervolgens van een V-
groef en een code te voorzien. De 
nieuwe installatie kan volledig ge-
automatiseerd met een veel gro-
tere nauwkeurigheid non-stop 
wel twee keer zoveel kerfslag-
teststaafjes maken, 2D-coderen 
en opbergen. Nog nauwkeuriger 
kunnen testen betekent dat staal 
kan worden ontwikkeld en gepro-
duceerd dat aan nog strengere to-
leranties kan voldoen. De vergro-
ting van de testcapaciteit zorgt er-
voor dat rollen staal sneller kun-
nen worden vrijgegeven en gele-
verd.

Convenant De Vlieger
IJmuiden - In aanwezigheid 
van wethouder Annette Baer-
veldt ondertekenden de direc-
ties van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland (JGZ), OCK het 
Spalier en Stichting Welzijn Vel-
sen (SWV) hun samenwerkings-
afspraken voor peuterspeelzaal-
observatiegroep De Vlieger. In 
deze peuterspeelzaalgroep kun-
nen peuters terecht die op een 
reguliere peuterspeelzaal niet 
goed uit de verf komen. De or-
ganisaties, die allen deelnemen 

aan het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, willen er voor zorgen dat 
de peuters zo jong mogelijk en 
dichtbij huis de ondersteuning 
krijgen die bij hen past.
De Vlieger heeft een eigen lokaal 
in buurtcentrum De Brulboei. De 
groepsbegeleiding is in han-
den van een peuterspeelzaal-
leidster van SWV, en een peda-
gogisch medewerker van OCK. 
Voor meer informatie, mail naar 
froukjestam@welzijnvelsen.nl, of 
ilagas@ockhetspalier.nl.

Eigenwijs speelt 
‘Ja Zuster Nee Zuster’

Velsen - Op 11 en 12 april is het 
toneel van Stadsschouwburg 
Velsen omgebouwd tot het dol-
dwaze rusthuis van zuster Klivia. 
De musical ‘Ja Zuster Nee Zus-
ter’ belooft die avonden puur 
plezier voor iedereen. Met al-
le bekende, heerlijke liedjes van 
Annie M.G. Schmidt en Harry 
Bannink.
‘Niet met de deuren slaan’, ‘In 
een rijtuigie’, ‘Duifi es’, ‘De Twips’, 
‘M’n opa’, ‘De kat van ome Wil-
lem’, ‘Met u onder een para-
plu’ en ‘Wil u een stekkie van de 
fuchsia’, wie kent deze en de ve-
le andere, geniale klassiekers uit 
de beroemde Nederlandse tv-
serie of de fi lm niet? Generaties 
zijn ermee opgegroeid, cassette-
bandjes en cd’s met deze liedjes 
zijn grijsgedraaid in menige ge-
zinsauto onderweg naar vakan-
tiebestemmingen.

Eigenwijs Musicalkids Velsen re-
peteert al maanden aan de vro-
lijke musical over de turbulen-
te belevenissen van de karakte-
ristieke bewoners – die worden 
gespeeld door ervaren hoofdrol-
spelers – van Zuster Klivia’s rust-
huis. Klivia is de nuchterheid zel-
ve, pruikenmaakster Jet een dro-
mertje, Bobby tuiniert, Bertha 
klust en de ingenieur zorgt voor 
oorverdovende verrassingen. De 
komst van inbreker Gerrit maakt 
dat de eigenaar van het pand, 
B.B. Boordevol, beter bekend 
als de Boze Buurman, nog meer 
zijn best doet om de bewoners 
op straat te zetten. Hij schakelt 
daarvoor zelfs een spionne in.
Kaarten voor een avond topple-
zier zijn à 17,50 euro te verkrij-
gen via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of door te bellen met 
0255-515789.

Veel overlast van 
meeuwen en duiven
Velsen – In de gemeente Velsen 
duiken regelmatig berichten op 
over meeuwen en duiven die over-
last opleveren. Het gaat dan om 
overlast van geluid, uitwerpselen 
en brutale meeuwen die zelfs in 
huizen komen. 
Er zou een inwoner zijn die al tien 
jaar op diverse locaties duiven 
voert. Het voeren van duiven en 
meeuwen wordt door de gemeen-
te afgeraden omdat vooral groe-
pen vogels veel overlast geven. 
Ondanks dat met genoemde inwo-
ner afspraken zijn gemaakt over 
het (niet) voederen van de duiven, 
stopt hij niet met voeren. De ge-
meente Velsen kent geen verbod 
op het voeren van vogels en kan 
daarom geen maatregelen nemen 
tegen de bewuste vogelliefhebber. 
,,In Haarlem is recentelijk een ver-
bod op het voeren van vogels in de 
openbare ruimte opgenomen in de 
APV (Algemene Plaatselijke Veror-

dening), met uitzondering van par-
ken en bij sloten en kanalen en tij-
dens langdurige vorst’’, zegt raads-
lid Els Zorgdrager van D66 Velsen. 
Zij vraagt aan het college of er ac-
tie kan worden ondernomen om 
de overlast te voorkomen. 
Wethouder Westerman heeft ge-
antwoord dat er creatief moet 
worden omgegaan met overlast 
door dieren en dat er met respect 
met hen moet worden omgegaan. 
Eind januari heeft in deze krant al 
een bericht gestaan over hoe men 
meeuwenoverlast kan voorkomen. 
Bijvoorbeeld door niet voeren, af-
val op te ruimen in gesloten bak-
ken en broedplaatsen te voorko-
men. Daarnaast zal aan de wijk-
teams worden gevraagd aandacht 
te besteden aan het niet voeren 
van deze dieren. Eind 2014 wordt 
de APV geëvalueerd. Indien nodig 
kan het beleid dan worden aange-
past.
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Ris Juwelier
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Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
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Rabobank Velsen en
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Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
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Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
 Maatschappij

Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en ca-
deaubonnen uit met een totale waarde van minimaal €500,-. Jaar-
lijks wordt voor ruim € 6.000,- aan prijzen weggegeven! Op deze 
plek wordt de trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieu-
we maand bekendgemaakt. De trekking wordt verricht door notaris 
Eric Ros van Notarishuis IJmond.

Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden af-
gehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmui-
den (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden 
na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.

Februari 2014 (trekking verricht op maandag 3 maart 2014):

Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. €50,-*
Winnaar: J. Piersma-Van Es
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,- *
Winnaar: W. Wonink-Hermans
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Fiege
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: B. Veldman
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling t.w.v. 
€ 50,-*
Winnaar: A. Rutten-Venema
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: D. Adrichem
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday Inn IJmuiden (incl. koffie/thee en 
parkeerkosten)*
Winnaar: W. Poldervaart
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,- 
Winnaar: Ellen Gaus
Prijs 9: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: M. de Graaff
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: Mirjam van Wijk
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: Sjoerd Dekker
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: L. Passant
Prijs 13: Cadeaubon SC Telstar t.w.v. € 40,- (te besteden aan tickets 
of in fanshop). 
Winnaar: J. Nijst-Friebel

* Exclusief consumpties

Wilt u ook partner worden van Local Shopping IJmuiden, neem dan 
contact op via info@localshoppingijmuiden.nl.

Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit! Dankzij 
Local Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand 
kans op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch 
mee aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in de-
cember op Plein 1945 organiseren.

Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één 
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw 
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het 
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden win-
kelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn 
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van 
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij wordt onder ande-
re een vliegreis weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samen-
werking met lokale partners samengesteld.

De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe 
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmui-
den.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars februari

Local Shopping in volle gang

‘Albert Heijn hoort bij stadskern’
Maandelijks reikt Albert He-
ijn IJmuiden vijf waardebon-
nen van 10 euro uit aan win-
naars van Local Shopping 
IJmuiden. Albert Heijn is als 
partner verbonden aan het 
succesvolle loyaliteitspro-
gramma. Supermarktmana-
ger Rob van Proosdij staat 
vierkant achter deze ac-
tie om IJmuiden ‘wat meer 
schwung’ te geven.

,,Al ben je nog zo goed bezig, al-
leen red je het niet als onder-
nemer’’, weet Van Proosdij. ,,We 
moeten wat leven in de brouwe-
rij brengen, samen een stevige 
commerciële kern vormen, zo-
dat de consumenten met plezier 
komen winkelen. Klanten ko-
men niet voor één winkel: ze wil-
len het complete pakket. Als Al-
bert Heijn geloven wij in de aan-
pak van Local Shopping. En het 
gaat niet alleen om het trekken 
van klanten. Wij willen het hart 
van de klant veroveren door ser-
vice en een breed aanbod.’’

Ook bij Albert Heijn IJmuiden 
worden trends scherp in de ga-
ten gehouden en wordt  inge-
sprongen op ontwikkelingen. 
,,Vanwege de sluiting van Bru-
na aan de Lange Nieuwstraat 
hebben wij Post.NL in huis ge-
nomen, mensen kunnen bij ons 
nu pakketten versturen én ont-

vangen. Ook zijn wij een pick-
up point van Bol.com geworden. 
Voor beide diensten is veel be-
langstelling, dagelijks komen er 
wel twee containers met pakket-
jes binnen. En de groei zit er ook 
nog steeds in. Daarom gaan wij 
aan de voorzijde van de winkel 
wat meer ruimte voor deze dien-
sten maken. Dat gebeurt eind 
maart.’’

,,Onlangs hebben wij in de win-
kel een aantal knelpunten opge-
lost. Dat gebeurde door het ver-
schuiven van wat stellingen, zo-
dat paden breder zijn gewor-
den. Maar ook is de logica in 
de winkelroute wat aangepast. 

De vruchtensappen stonden bij-
voorbeeld apart van de frisdran-
ken, dat is nu veranderd. Ik geef 
toe, mensen vinden verande-
ringen in de winkel vaak lastig. 
Het is altijd even wennen aan 
een nieuwe indeling, maar uit-
eindelijk zal het handiger winke-
len zijn.’’

,,Wij hebben een ontzettend 
prettig publiek hier in IJmuiden. 
Tijdens de aanpassingen bleef 
de winkel gewoon open. Daar 
wordt dan niet moeilijk over ge-
daan. En als een product even 
niet bereikbaar was, komen ze 
gewoon de volgende dag weer 
even langs.’’
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Chris Hinze in Thalia
IJmuiden - ‘Africa Impressions 
a Visual Concert’, neemt u mee 
naar de fascinerende wereld 
van de Afrikanen, hun gemeen-
schappen, religies en de muziek 
te midden van de allesoverweldi-
gende natuur.
Na het grote succes van Tibet 
Impressions staat fluitist, com-
ponist en wereldreiziger Chris 
Hinze opnieuw samen met top-
fotograaf Kai-Uwe Küchler in 
de Nederlandse én Duitse the-

aters. Adembenemende reisim-
pressies, getoond op een reus-
achtig scherm, prachtige gezan-
gen en meeslepende ritmen ma-
ken het boeiende ‘visual concert’ 
compleet. Een grensverleggende 
muzikale uitdaging en absolu-
te must voor de muziek- en reis-
liefhebber. Te zien op vrijdag 28 
maart om 20.30 uur in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52. 
Kaarten: vanaf 15 euro zijn te be-
stellen via www.thaliatheater.nl.

IJmuiden - Dames die graag 
in een gezellige groep wil-
len sporten, maar zich beperkt 
voelen door hun gewicht, zijn 
heel welkom bij Vorm je Fit van 
RKGV. Elke donderdagavond 
van 7 tot 8 uur kunnen zij te-
recht in de Kennemerzaal aan 
het Moerbergplantsoen, ach-
ter Vomar aan de Kennemer-
laan. Docente Bianca van Veen 
is enthousiast over de groep. 
,,We werken er hard, maar op 
eigen niveau, en de resultaten 
zijn prima. Vorm je Fit is spe-
ciaal voor dames met over-
gewicht die een BMI van 30 
of meer hebben. Vrouwen die 
graag willen afvallen en moei-
te hebben om in een reguliere 
groep te sporten zullen merken 
dat op een goede en leuke ma-
nier sporten wel haalbaar is.’’ 
De kosten voor Vorm je Fit zijn 
32,50 euro voor drie maanden. 
Belangstellenden mogen twee 
keer gratis een proefles volgen. 
Voor meer informatie: www.rk-
gv-velsen.nl.

Sporten voor 
vollere dames

Velsen - De gemeente Vel-
sen heeft GreenFox en IJmond 
Werkt! opdracht gegeven om de 
verlichting in de Sluiswijkzaal 
aan de Kerkstraat in IJmuiden 
energiezuinig te maken. Het 
aanpassen van verlichting is de 
snelste en goedkoopste manier 
om veel energie te besparen. 
Door oude armatuur te voor-
zien van de nieuwste verlich-
tingstechniek, bespaart de ge-
meente gemiddeld 40 procent 
energie. Hierdoor wordt bo-
vendien CO2 uitstoot beperkt 
én wordt bespaard op operati-
onele kosten. Sinds eind 2013 
werken GreenFox en IJmond 
Werkt! binnen de IJmond sa-
men op het gebied van tl-bui-
zen renovatie. GreenFox levert 
de technologie, begeleiding en 
expertise en IJmond Werkt! de 
mankracht om de oude tl-bui-
zen bij organisaties te vervan-
gen voor nieuwe energiezui-
nige tl-buizen. Bedrijven kun-
nen op die manier aanzienlij-
ke besparingen realiseren op 
hun energiekosten en deze in-
vestering in gemiddeld  twee 
jaar terugverdienen. De ge-
meente Velsen is groot aan-
jager van social return (waar-
bij bij publieke opdrachtverle-
ning wordt gevraagd om diver-
se doelgroepen werk en/of op-
leiding te bieden, bijvoorbeeld 
uitkeringsgerechtigden). Zij wil 
met GreenFox  kijken naar de 
mogelijkheden binnen de ge-
meente. De komende tijd zal 
de afdeling inkoop meer objec-
ten onderzoeken op de moge-
lijkheden de verlichting te re-
noveren.

Verlichting 
sportzaal 

enegeriezuinig

Velsen Lokaal pleit voor 
meer kansen bedrijven

Velsen - Velsen Lokaal heeft 
naar aanleiding van een onder-
zoekje onder lokale aannemers 
en installateurs naar het ge-
meentelijk aanbestedingsbe-
leid raadsvragen gesteld. Het 
is bekend dat Velsense bouw- 
en installatiebedrijven meest-
al niet aan bod komen voor de 
aanbesteding van gemeentelij-
ke projecten. O.a. doordat de 
voorselectie hen uitsluit, omdat 
de eisen vaak torenhoog wor-
den opgeschroefd. 
Ook zijn kwalificatie-eisen vaak 
veel te ver doorgeschoten. Als 
voorbeeld mocht de bouwer 
van gebouw A van het stad-
huis niet inschrijven voor de 
verbouwing daarvan, omdat hij 
in de laatste drie jaar geen ge-
meentehuizen had ge- of ver-
bouwd. Installatiebedrijven 
werden geweerd voor een to-
tale klus, omdat ze de laat-
ste jaren geen grond-warmte-
units hadden gebouwd, terwijl 
dit door elke bouwer als een 
specialistisch onderdeel wordt 
uitbesteed aan gespecialiseer-
de bedrijven.
Aannemers zijn vaak ook de 
organisatoren van grote groe-
pen ZZP-ers, die zo mee kun-
nen doen in gemeentelijke pro-
jecten, maar buitenspel staan 
als grote ondernemingen van 
elders uit het land de opdrach-
ten verdelen.
Onze gemeente is er niet bij 
gebaat om projecten Europees 
aan te besteden aan bijvoor-

beeld een bedrijf uit het zui-
den des land, die op haar beurt 
een Velsens bedrijf als onder-
aannemer het werk laat uit-
voeren.  Dat terwijl aanvanke-
lijk dat Velsense bedrijf bij de 
gemeentelijke voorselectie als 
ongeschikt voor aanbesteding 
is weggezet. 
Projecten die vallen onder de 
Europese aanbesteding kun-
nen vaak gesplitst worden in 
deelprojecten. Dat biedt kan-
sen, waarbij ook Velsense of 
regionale bedrijven kunnen 
meedingen naar de beste in-
schrijving. 
Het college zegt zich te bekom-
meren om de werkgelegen-
heid in de gemeente en direc-
te regio.  Het binnenhalen van 
nieuwe bedrijven lijkt interes-
sant, maar wat levert dat echt 
op aan arbeidsplaatsen als de 
gemeente niet bereid is om tot 
een uiterste inspanning de be-
staande werkgelegenheid op 
peil te houden dan wel uit te 
breiden. 
Velsen Lokaal pleit voor meer 
kansen van Velsense en regio-
nale bedrijven bij gemeentelij-
ke inschrijvingen, iets wat wel 
zeker mogelijk is zonder kwali-
teit of prijs geweld aan te doen. 
Het behoud van onze lokale 
en regionale bedrijven is goed 
voor onze economie en ver-
groot de kans op werkgelegen-
heid in deze toch al zwaar ge-
troffen industrie.
Zie ook: www.velsenlokaal.nl.

Fietsersbond wil 
meer stallingsplaatsen
Velsen – Fietsers krijgen de 
ruimte in de gemeente Velsen. 
De fiets krijgt een volwaardige 
plek in de slipstream van wegon-
derhoud en openbaar vervoer-
projecten. ,,Het bewijst de wil om 
Fietsstad 2014 te worden’’, zegt 
M. Griekspoor van Fietsersbond 
Velsen. De Fietsersbond juicht 
de ambities van de gemeen-
te Velsen toe.,,Maar om de mo-
derne fietser te behagen zijn er 
meer fietsvoorzieningen nodig, 
met name voor het stallen van 
fietsen.’’ 
De Fietsersbond nodigt daarom 
de gemeente Velsen uit een be-
leid op te stellen voor fietsenstal-
lingen die voldoen aan de Fiets-
ParKeur. Het gaat dan om stallin-
gen die ook genoeg ruimte bie-

den aan speciale fietsen, zoals 
bakfietsen en elektrische fiet-
sen, waarbij ook elektrisch opla-
den een mogelijkheid is. De stal-
lingen moeten elke vijf jaar wor-
den geëvalueerd, zodat kan wor-
den ingesprongen op nieuwe 
tendensen of locaties. 
De Fietsersbond wil dat de ge-
meente een investeringspro-
gramma opstelt om jaarlijks 500 
fietsenstallingsplaatsen te ver-
nieuwen of bij te maken. De 
Fietsersbond zegt dat fietsers de 
goedkoopste, stilste en meest 
milieuvriendelijke weggebruiker 
is. Daarom moet de fietser ver-
wend worden. 
Een goede fietsenstalling bij het 
stadhuis zou daarom een goed 
begin zijn.

Mobiliteitsvisie 
stap dichterbij

Regio - Onlangs is de Regiona-
le Mobiliteitsvisie besproken in 
de gezamenlijke raadscommis-
sie van de IJmond. De commis-
sieleden waren positief over de 
aanpak en de inhoud van de vi-
sie, die eerder dit jaar door de 
afzonderlijke collegebesturen 
werd vastgesteld. De visie bevat 
de gezamenlijke ambitie van de 
IJmondgemeenten, een analyse 
van huidige en toekomstige ver-
keersknelpunten en een lijst met 
maatregelen om deze knelpun-
ten op te lossen.
De regionale visie is opgesteld 
in samenwerking met provin-
cie, Rijkswaterstaat en de Kamer 
van Koophandel. Daarnaast heeft 
een enquête onder IJmondbewo-
ners en gesprekken met verte-
genwoordigers uit het bedrijfsle-
ven ook input geleverd. Na een 
inspraakperiode en presentaties 
in de verschillende raadscom-

missies kwam de definitieve ver-
sie tot stand. Het stuk bevat een 
groot scala aan maatregelen. Van 
relatief kleine maatregelen, zoals 
het verbeteren van (brom)fiets-
parkeren, tot grotere maatrege-
len zoals een fietstunnel onder 
de Velsertraverse. Daarnaast zet 
de IJmond in op het verminde-
ren van het aantal autobewegin-
gen in de spits. Samen met Rijks-
waterstaat en provincie wordt 
de doorstroming op de hoofd-
wegen verbeterd door bijvoor-
beeld de verkeerslichten te kop-
pelen. In de visie staan oplossin-
gen die de doorstroming van het 
verkeer verbeteren maar tegelij-
kertijd recht doen aan de belan-
gen van milieu, leefbaarheid en 
veiligheid. Uitgebreide informa-
tie over het programma IJmond 
Bereikbaar en de Regionale Mo-
biliteitsvisie IJmond is op www.
ijmondbereikbaar.nl te vinden.

Herinschrijven Wonen in Velsen

Overgangsregeling 
geldt tot 6 april

Velsen - Met ingang van 6 ja-
nuari 2014 is de werkwijze van 
de corporaties in Velsen voor 
de verhuur van woningen ver-
nieuwd. 
Voor woningzoekenden die ston-
den ingeschreven èn hebben 
betaald voor één of meer op-
ties geldt een overgangsrege-
ling. Dit betekent dat zij zich tot 6 
april kunnen herinschrijven zon-
der extra kosten en met behoud 
van de oude inschrijfdatum. Na 6 
april vervallen deze rechten. 
Alle 13.000 woningzoekenden uit 
het oude systeem hebben een 
brief ontvangen. Daarvan heb-
ben zich 3750 zoekenden ge-

meld. Dat betekent dat nog 9250 
mensen dat niet gedaan hebben. 
Of omdat ze geen woning meer 
zoeken. Maar misschien ook 
omdat zij om wat voor reden dan 
ook de brief met inloggegevens 
niet hebben ontvangen. Dus voor 
iedereen die denkt dat hij inge-
schreven heeft gestaan, geen 
brief heeft ontvangen, maar wel 
gebruik wil maken van de over-
gangsregeling raden zij aan con-
tact op te nemen met Woning-
bedrijf Velsen, Velison Wonen of 
Brederode Wonen. 
Meer informatie op www.won-
eninvelsen.nl en op de websites 
van de corporaties. 
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Levensecht en onverslijtbaar

PVC-stroken van 
Wooncentrum Ubo Kok

IJmuiden- Bij Wooncentrum 
Ubo Kok zijn pvc-stroken ver-
krijgbaar met een unieke uitstra-
ling. Het dessin is geen regelma-
tig terugkerend patroon en geeft 
daardoor aan de vloer een uniek 
karakter. Door de veelheid aan 
verschillende stroken en afwis-
seling in het leggen ontstaat een 
volstrekt natuurlijk ogend geheel, 
een vloer waarvan geen vierkan-
te meter hetzelfde is.
Een pvc-vloer is ideaal met 
knoeiende keukenprinsessen en 
stoeiende kinderen. De vloeren 
combineren de natuurlijke uit-
straling van hout (of steen) met 
de meer praktische en comfort-
verhogende eigenschappen van 

kunststof vloeren. Wat maakt dat 
de pvc-stroken van Ubo Kok een 
zeer geschikte keuze zijn voor 
bijvoorbeeld gezinnen met ra-
vottende kinderen en al even on-
stuimige huisdieren. Niets maakt 
indruk. 
Gemors in de keuken, modder-
poten, een plasje water onder de 
wastafel, een omgevallen drink-
bak, kaarsvet, omgevallen wijn-
glazen: de pvc-vloeren van Ubo 
Kok blijven er volstrekt onaan-
gedaan onder, omdat alles vlie-
gensvlug met een vochtig doekje 
verwijderd kan worden en geen 
sporen achterlaat. Ook een bu-
reaustoel op wieltjes maakt geen 
indruk op deze vloer.

Daar komt bij dat de pvc-stroken 
aangenaam aanvoelen, zeker in 
combinatie met vloerverwarming, 
vriendelijk zijn voor kinderknie-
tjes en ellebogen en door de vol-
ledige verlijming en het enigszins 
flexibele materiaal geen hinder-
lijke contactgeluiden versprei-
den.
Voor de Ubo Kok pvc-stroken-
collectie is men op zoek naar 
de meest inspirerende vloeren. 
Vloeren met een nonchalante of 
zelfs ruige uitstraling. Expressie-
ve en warm ogende vloeren. En 
vloeren met juist een verstild ka-
rakter. Met hun levensechte de-
taillering, hun dieptewerking en 
fascinerende kleurnuances ver-
tellen deze vloeren een verhaal. 
Het verhaal van uw leven. 
Houdt u van warmte en intimi-
teit, van lichte en landelijke char-
me of de robuuste, haast adellij-
ke chique van een stenen vloer 
uit een Spaans landhuis? Gaat 
uw voorkeur uit naar de soort 
vloer die door eerdere bewoners 
wordt achtergelaten omdat hij 
eenvoudigweg bij het huis hoort? 
Of gaat u liever voor nieuw, fris 
en modern? Met pvc-stroken van 
Ubo Kok zijn er geen praktische 
bezwaren meer die uw keuze in 
de weg staan. Bekijk de adver-
tentie in deze krant voor een on-
gelooflijk aanbod. Wooncentrum 
Ubo Kok, Marktplein 24, IJmui-
den. Zie ook www.ubokok.nl.

Telstar bij De Meerplaats

IJmuiden - Maandagmiddag 
genoot de voltallige selectie van 
Telstar van een uitgebreide lunch 
bij Visrestaurant De Meerplaats. 
Dat gebeurde voorafgaand aan 
een uitstapje naar het carnaval in 
Den Bosch.
Restauranthouder William 
Brands zegt totaal al zo’n tien 

jaar sponsor van Telstar te zijn. 
,,Eens per jaar nodig ik de he-
le selectie in mijn restaurant uit. 
Ik houd zelf erg van voetbal en 
probeer regelmatig een wedstrijd 
van Telstar te bezoeken. Ik vind 
het belangrijk om een lokale be-
taald voetbalclub te ondersteu-
nen en er zo ook een beetje deel 

van uit te maken. Het bezoek van 
de mannen was weer erg gezel-
lig. Er werd natuurlijk van alles 
besteld, veel vis, natuurlijk, maar 
ook andere gerechten. Zo heb-
ben zij een stevige bodem gelegd 
voor hun uitstapje.’’ De Meer-
plaats verzorgt regelmatig de ca-
tering bij wedstrijden van Telstar.

Korting met lezersactie
Tijd voor kreeft bij 
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Heeft u 
ook zo’n zin in kreeft? Dan is 
de kreeftenlunch bij De Vrien-
den van Jacob op Landgoed 
Duin en Kruidberg op zater-
dag 8 maart vast wel iets voor 
u! Deze viergangenlunch be-
staat uit de mooiste gerech-
ten bereid met kreeft. Combi-
neer deze culinaire gerechten 
met prachtige wijnen en er-
vaar het heerlijke voorjaarsge-
voel. De prijs bedraagt 60 eu-
ro per persoon, exclusief dran-

ken. De aanvang van de lunch 
is om  12.30 uur.
Speciaal voor lezers van De 
Jutter en De Hofgeest geeft het 
restaurant 10% korting bij een 
telefonische reservering on-
der vermelding van ‘Lezersac-
tie restaurant De Vrienden van 
Jacob’.
Landgoed Duin & Kruidberg, 
Duin en Kruidbergerweg 60, 
telefoon, 023-5121800, e-mail: 
info@duin-kruidberg.nl, zie 
ook www.duin-kruidberg.nl.

Open dag bij muziek-
school ‘t Muzenhuis
Regio - Zaterdag 8 maart 
houdt  Muziekschool ‘t Mu-
zenhuis tussen 11.00 en 16.00 
uur weer een open dag in de 
Muzenhuis locatie in Haarlem-
Noord. Naast alle lessen op 
vrijwel alle muziekinstrumen-
ten, samenspel en comboles-
sen, wordt er bij ‘t Muzenhuis 
heel veel aandacht aan het zin-
gen gegeven. Of het nu klas-
siek, Jazz of pop is, het kan al-
lemaal bij ‘t Muzenhuis.
Zo starten er weer diverse 
zangactiviteiten, zoals stemvor-
ming. Deze cursus is een uit-
stekend alternatief voor diege-
ne die niet voor zangles kiest, 
maar toch zijn of haar stem 
verder wil ontwikkelen. Op de 
cursus stemvorming leert u op 
een verantwoorde manier ge-
bruik maken van uw stem. Ber-
nadette Bouthoorn, die tevens 
in vaste dienst is als koorlid bij 
de Nederlandse Opera wordt 
gerekend tot één van de bes-
te zangpedagogen van het land 
en daarbuiten. Bernadette is 
ook klassiek zangdocente bij ‘t
Muzenhuis en zij is de docent 
van de stemvorming. Nu begint 
zij ook op de zaterdagmorgen, 
na de stemvorming, met een 
Klassiek Koor voor gevorderde 
zangers en zangeressen. Laat u 
dan op de open dag verder in-
formeren.
Na het grote en succesvol-

le optreden begin oktober van 
de Muzenhuis Kinder Musi-
cal Groep My Fair Lady met 
de musical Back to Rio, wordt 
bij ‘t Muzenhuis nu ook op de 
maandagavond van start ge-
gaan met een
Tiener Musical Groep, voor tie-
ners van 13 tot en met 17 jaar 
en in de avond met een Vol-
wassenen Musical Groep van-
af 18 jaar. Voor de kindermusi-
calgroep op de maandagmid-
dag kunnen ook weer kinderen 
worden geplaatst.
Bij ‘t Muzenhuis hoeft muziek-
les niet duur te zijn. Als leerling 
krijgt u voor elke nieuwe leer-
ling die u aanbrengt 10% kor-
ting op het lesgeld. Bij 10 nieu-
we aanmelding, heeft u dus 
zelfs gratis les. Inschrijven kan 
altijd, de opzegtermijn is een 
maand.  
Op de open dag kan men het 
muziekinstrument van eigen 
keuze proberen. Bovendien zijn 
docenten aanwezig om vragen 
te
beantwoorden.
Muziekschool ‘t Muzenhuis is 
te vinden aan Jan Gijzenkade 
409a, tegenover het Haarlem 
Stadion in Haarlem-Noord. De 
Muzenhuisadministratie is tij-
dens kantooruren te bereiken 
onder nummer 023  -5360525. 
Zie ook www.muzenhuis.nl, e-
mail: info@muzenhuis.nl.
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Velsen Lokaal vraagt 
naar ontslag BAM
Velsen – Johan van Ikelen van 
Velsen Lokaal heeft het college 
vragen gesteld over het ontslag 
van BAM, de aannemer die de re-
novatie van het stadhuis zou vol-
tooien. Velsen Lokaal vestigde vo-
rig jaar al de aandacht op het feit 
dat zij vlak na de ontruiming van 
het stadhuis, in december 2012, 
nog geen enkele activiteit kon sig-
naleren, waardoor de werkzaam-
heden zouden kunnen uitlopen. 
Velsen Lokaal vreest dat vanwege 
de stopzetting van de werkzaam-
heden van BAM nog meer uit-
loop zou kunnen komen en dat er 
mogelijk extra kosten komen van 
nieuwe aannemers en tevens als 
aannemer BAM een rechtszaak 
tegen de gemeente aanspant.
Het college heeft geantwoord dat 
er altijd rekening wordt gehouden 
met uitloop van werkzaamheden, 
maar dat de geplande verhuisda-
tum wel wordt gehaald. BAM be-
weert dat de gemeente Velsen te 

laat beslissingen nam, waardoor 
werkzaamheden uitliepen. Velsen 
bestrijdt dat zij te laat beslissingen 
nam, dit is overigens een punt van 
discussie tussen BAM en de ge-
meente. Een aantal keuzes had te 
maken met onvoorziene omstan-
digheden, zoals het aangetroffen 
asbest. De extra werkzaamheden 
zijn ook onderdeel van het geschil 
met de aannemer. Volgens het col-
lege was de keuze voor BAM ge-
baseerd op de economisch meest 
voordelige aanbieding. Verder laat 
het college weten dat het besluit 
om het contract met BAM te ont-
binden weloverwogen is genomen, 
na vele overleggen met de aanne-
mer. Omdat de aannemer bepaal-
de werkzaamheden weigerde, 
kreeg de gemeente de indruk dat 
de aannemer ‘betwist meerwerk’ 
betaald wilde krijgen door de ge-
meente onder druk te zetten. De 
druk ontstond door de tijdsdruk 
om tijdig terug te verhuizen.

Re Use Textile Design-wedstrijd
Totaal Wonen IJmuiden 

daagt scholen uit
IJmuiden - Totaal Wonen IJmui-
den daagt scholen uit te komen 
met een oplossing of inspireren-
de ideeën voor het snijafval van 
gordijnen. Scholen krijgen tot 
30 april de tijd om een ontwerp 
of oplossing te creëren voor de 
enorme berg stoffen die over-
blijft na het maken van de gordij-
nen bij Totaal Wonen IJmuiden. 
,,Met onze medewerkers ma-
ken wij per jaar een hele hoop 
gordijnen. Daarvoor leveren wij 
meer dan 3.000 meter stof,’’ al-
dus eigenaren Ruud en Marcel 
Schoorstra. ,,Elke order is uniek 
en alles wordt op maat gesne-
den. Van alle gordijnen die we 
maken houden we textiel over, 
van 10 cm tot wel 3 meter. Bij el-
kaar is dit wel 1000 meter snij-
afval dat afgevoerd moet wor-
den. Zonde, vinden wij dat. Wij 
zijn vakmensen met een pas-
sie voor textiel en zien graag 
dat al het materiaal zinvol ge-
bruikt wordt. We willen de afval-
berg niet onnodig groter maken. 

Daarom hebben wij alle basis-
scholen in Velsen uitgedaagd te 
komen met een ontwerp of op-
lossing voor deze stoffen. Tussen 
17 en 22 maart kunnen de scho-
len het snijafval komen ophalen. 
Tot 30 april kunnen ze hun ont-
werp inleveren. Ouders en lera-
ren mogen natuurlijk meehel-
pen. Wij zijn heel benieuwd naar 
de resultaten. Een jury die be-
staat uit vijf mensen gaat de in-
zendingen beoordelen. De bes-
te en meest creatieve klas wint 
een waardebon van Totaal Wo-
nen IJmuiden, daarmee kan je de 
klas of een stukje van de school 
behoorlijk verfraaien. De tweede 
prijs is een dagje uit voor de he-
le klas, naar de bioscoop of een 
rondvaart tussen de pieren. En 
de derde prijs is een dagje Vei-
lige Haven met iets lekkers erbij.’’
Alle scholen zijn inmiddels uitge-
nodigd om mee te doen. Wonen 
Totaal IJmuiden is gevestigd aan 
Lange Nieuwstraat 192 in IJmui-
den.

‘Beat at the Beach’
bij paviljoen Zeezicht
IJmuiden aan Zee - Kan jij ook niet wachten tot de zomer voor de 
deur staat? Je hoeft niet langer te wachten want 7 maart wordt de 
zomer alvast naar paviljoen Zeezicht gehaald met ‘Beat at the Beach’. 
De drie house-dj’s zorgen voor de beste beats, dus ga een dansje wa-
gen! Of gewoon gezellig een drankje doen! Anyway, see you there.

CDA wil intensieve 
samenwerking
IJmond - De lijsttrekkers van CDA 
Velsen en CDA Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude, Robert te Beest en 
Theo van Heese, pleiten voor een 
innige samenwerking tussen de-
ze beide gemeenten. De typische 
dorps- en kernenstructuur van 
Velsen (met onder andere IJmui-
den, Santpoort-Noord en -Zuid, 
Velsen-Noord en Zuid, Driehuis, 
Velserbroek)  en Haarlemmerlie-
de & Spaarnwoude (met onder an-
dere Halfweg, Spaarndam, Haar-
lemmerliede, Penningsveer en 
Spaarnwoude), leent zich uitste-
kend om samen op te trekken. 
Behoud van zelfstandigheid van 
beide gemeenten blijft het uit-
gangspunt. Maar verregaan-
de samenwerking kan voor bei-
de gemeenten voordelen opleve-
ren. De belangen van beide ge-
meenten hebben ook grote ge-
lijkenis.  Zo strijden beiden voor 
het behoud van het groene buf-
fergebied (met o.a. het recreatie-
gebied Spaarnwoude), in de Me-
tropool Regio Amsterdam. Uitbrei-
ding van het Amsterdamse Haven-

gebied in westelijke richting met 
onder andere een Houtrakhaven, 
wordt gezamenlijk afgewezen: ‘ge-
noeg is genoeg!’ Het gebied zou 
de toekomstige functie van een 
New Yorks ‘Central Park’ in de re-
gio kunnen worden en daarmee 
een steeds belangrijkere rol voor 
de leefbaarheid in de almaar ver-
der verstedelijkende Metropoolre-
gio kunnen vervullen.
Ambtelijke samenwerking levert 
schaalvoordelen op, zonder dat 
de bestuurlijke autonomie hoeft 
te worden aangetast. En dit is be-
langrijk ter verdediging van het re-
creatiegebied en om tegenwicht te 
bieden aan het oprukkende Am-
sterdam en de stedelijke ontwik-
kelingen van Haarlem en Haar-
lemmermeer (Amsterdamse ha-
vens en Schiphol). De samen-
werking tussen beide gemeen-
ten zal ook zijn vruchten afwerpen 
voor de verkeersafwikkeling van 
Landall. Door over Velsens grond-
gebied het verkeer af te wikkelen 
zal de overlast in de groene buur-
gemeente beperkt blijven.

Lokaal FNV IJmond 
organiseert politiek debat
Regio - Lokaal FNV IJmond or-
ganiseert op maandag 10 maart 
een politiek debat in het stad-
huis van Beverwijk. 
In deze organisatie zijn diver-
se lokale bonden vertegen-
woordigd. Hun speerpunten zijn 
het realiseren van meer koop-
kracht en echte banen. De fo-
cus ligt verder op het stoppen 
van de aanval op de minima en 
het waarborgen van de kwaliteit 
in de zorg. 
In een groots opgezet debat wil-
len de bonden van gedachten 

wisselen met politici en kiezers. 
Iedereen is welkom om mee te 
praten onder leiding van Gertjan 
Huijbens, journalist van Seaport 
RTV. Ellen Dekker, voorzitter van 
FNV Bondgenoten, zal de debat-
avond persoonlijk openen. VVD, 
CDA, PvdA, GroenLinks, Demo-
craten Beverwijk, SP en Velsen 
Lokaal zullen aanwezig zijn om 
standpunten voor de komende 
verkiezingen met de bevolking te 
bespreken. De koffi e staat vanaf 
19.00 uur klaar, het debat begint 
om 19.30 uur.

Mobiliteitsvisie 
stap dichterbij
Regio - Onlangs is de Regio-
nale Mobiliteitsvisie besproken 
in de gezamenlijke raadscom-
missie van de IJmond. De com-
missieleden waren positief over 
de aanpak en de inhoud van de 
visie, die eerder dit jaar door 
de afzonderlijke collegebestu-
ren werd vastgesteld. De vi-
sie bevat de gezamenlijke am-
bitie van de IJmondgemeen-
ten, een analyse van huidige 
en toekomstige verkeersknel-
punten en een lijst met maat-
regelen om deze knelpunten 
op te lossen. De regionale visie 
is opgesteld in samenwerking 
met provincie, Rijkswaterstaat 
en de Kamer van Koophan-
del. Daarnaast heeft een en-
quête onder IJmondbewoners 
en gesprekken met vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven 
ook input geleverd. Na een in-
spraakperiode en presentaties 
in de verschillende raadscom-
missies kwam de defi nitieve 
versie tot stand. Het stuk bevat 
een groot scala aan maatrege-
len. Van relatief kleine maatre-
gelen, zoals het verbeteren van 
(brom)fi etsparkeren, tot grote-
re maatregelen zoals een fi ets-
tunnel onder de Velsertraverse. 
Daarnaast zet de IJmond in op 
het verminderen van het aan-
tal autobewegingen in de spits. 
Samen met Rijkswaterstaat en 
provincie wordt de doorstro-
ming op de hoofdwegen ver-
beterd door bijvoorbeeld de 
verkeerslichten te koppelen. In 
de visie staan oplossingen die 
de doorstroming van het ver-
keer verbeteren maar tegelij-
kertijd recht doen aan de be-
langen van milieu, leefbaarheid 
en veiligheid. Uitgebreide in-
formatie over het programma 
IJmond Bereikbaar en de Re-
gionale Mobiliteitsvisie IJmond 
is op www.ijmondbereikbaar.nl 
te vinden.

Veel schade 
bij aanrijding 
op Pleiaden-
plantsoen
IJmuiden - Bij een verkeerson-
geval hebben zaterdagmiddag 
twee personenwagens forse 
schade opgelopen. Het ongeval 
gebeurde rond 13.30 uur op het 
Pleiadenplantsoen ter hoog-
te van de Orionweg. Naast de 
twee personenwagens sneu-
velde er ook een lantaarnpaal. 
Diverse hulpdiensten kwamen 
in actie om assistentie te ver-
lenen. Gelukkig bleek het letsel 
mee te vallen en hoefde nie-
mand mee naar het ziekenhuis. 
De brandweer en ambulance 
konden na het ongeval gelijk 
door naar een ongeval dat zo’n 
400 meter verderop op de Ha-
venkade gebeurde. 





6 maart 201418

Velserbroek - Zondag 9 maart 
geeft Aart Mak een lezing over 
bijzondere ervaringen in Het 
Kruispunt aan de Zon Bastion 3. 
De lezing begint om 19.30 uur. 
Veel mensen vertellen over diep 
ingrijpende ervaringen. Ze ver-
anderen alles wat je eerst over 
het leven dacht. Hoe ga je er mee 
om? Hoe vind je een eigen weg? 
Het helpt als je weet hoe ande-
ren het deden. Aart Mak vertelt 
erover. Hij is een veel gevraagd 
spreker over dit onderwerp. De 
toegang is gratis (na afl oop vrij-
willige deurcollecte).

Lezing over 
bijzondere 
ervaringen

Politiek debat 
voor bewoners 

Velserbeek
Velsen-Zuid - Dinsdagavond 
11 maart vindt de jaarverga-
dering plaats van de Stichting 
Wijkcomité Velserbeek. Hierbij 
worden de activiteiten bespro-
ken die het wijkcomité organi-
seert en algemene zaken door-
genomen die van belang zijn 
voor de wijk. Bewoners van de 
wijk Velserbeek in Velsen-Zuid 
worden uitgenodigd te komen 
naar De Theeschenkerij, de jaar-
vergadering is de gelegenheid 
om wensen, opmerkingen en 
tips direct ter tafel te brengen. 
Deze jaarvergadering is boven-
dien extra interessant door het 
exclusieve debat dat aansluitend 
plaatsvindt. Alle 11 politieke 
partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
19 maart zijn aanwezig om kort 
hun speerpunten uiteen te zet-
ten en in gesprek te gaan over 
onderwerpen die in meerde-
re mate spelen voor Velserbeek. 
Deze avond is dus een unieke 
kans om in een keer kennis te 
maken met belangrijke stand-
punten van de partijen waarop 
gestemd kan worden. De jaar-
vergadering start om 19.00 uur, 
het debat begint om 20.30 uur. 
Alleen toegankelijk voor bewo-
ners van de wijk Velserbeek. Zie 
ook www.velserbeek.info.

Toneelgroep de Veste 
speelt ‘Zusters in zaken’
Velserbroek - Toneelgroep de 
Veste speelt eind deze maand 
het stuk ‘Zusters in zaken’ van 
Ton Davids onder regie van  Chris 
IJzelenberg. Omdat de toneelclub 
dit jaar 15 jaar bestaat wordt het 
geheel opgevrolijkt met de klan-
ken van het Velserbroekse koor: 
‘FF Anders’ onderleiding van An-
dré Jansen. De inhoud van het 
stuk: Het klooster zit in geldnood. 
Drie nonnen, moeder Overste en 
de onevenwichtige pastoor Breu-
kelmans doen er werkelijk alles 
aan om het hoofd boven water te 
houden. Maar onder het wakend 
oog van de strenge monseigneur 
Siemelink is dat niet eenvoudig. 

Als Rianne en een zakenvrouw 
ten tonele verschijnen lijkt het tij 
te keren. Maar dan maakt onver-
wacht de monseigneur zijn op-
wachting... Oei! Zusters in zaken 
wordt gespeeld op zaterdagavond 
29 maart om 20.00 uur, zaal open 
om 19:30 uur, en op zondagmid-
dag 30 maart om 14.00 uur, zaal 
open 13.30 uur. Locatie: Polder-
huis   Vestingplein 58 in Velser-
broek. Kaartjes kosten 9 euro per 
stuk en zijn te reserveren via 023-
5365905 of via www.toneelgroep-
deveste.nl of een half uur voor 
aanvang aan de zaal. De kaarten 
voor de zaterdagavond zijn bijna 
uitverkocht.

Rozenbeek sterk op 
schoolbasketbaltoernooi
Velsen - De Rozenbeek uit Vel-
serbroek is met twee teams in de 
top 3 geëindigd in het school-
basketbaltoernooi van de ge-
meente Velsen. Het toernooi 
werd gewonnen door de Duin-
roos.
Het schoolbasketbaltoernooi is 
inmiddels traditie geworden in 
de voorjaars-vakantie. Het werd 
dit jaar voor de 31e keer geor-
ganiseerd door VBC Akrides in 
IJmuiden. Alle kinderen uit de 
groepen 7 en 8 kunnen mee-
doen, ook zonder enige basket-
bal ervaring. Belangrijk is dat 
kinderen het leuk vinden om te 
sporten en goed kunnen samen-
werken in een team. Tijdens het 
toernooi bleek er weer veel bas-
ketbaltalent aanwezig te zijn.
Aan de start verschenen 14 
scholen, met in totaal 26 teams. 
Opvallend was dat de Rozen-

beek met maar liefst 5 teams 
vertegenwoordigd was. 
Tijdens de voorrondes was er 
genoeg tijd om andere teams 
aan te moedigen en tactiek met 
elkaar te bespreken. Maar naar-
mate het toernooi vorderde werd 
sneller doorgespeeld en de con-
ditie van de spelers werd op de 
proef gesteld. Gelukkig was er 
een enthousiast publiek dat de 
kinderen aanmoedigde.
In de halve fi nale won Rozenbeek 
1 van Rozenbeek 2 met 16-6. De 
andere halve fi nale werd door 
Duinroos 1 gewonnen van Plei-
aden 2 met 10-8. Meteen daar-
na volgde de spannende fi nale 
tussen Rozenbeek 1 en Duinroos 
1. Het duel werd gewonnen door 
de Duinroos met 12-8.
De uitslag: 1. Duinroos 1; 2. Ro-
zenbeek 1; 3. Rozenbeek 2; 4. 
Pleiaden 2.

‘t Mosterdzaadje
MirAnDa Trio en pianiste 

Maria Prokofi eva
Santpoort-Noord - Het nieu-
we programma van het MirAnDa 
Trio is een ode aan de Russische 
Romantiek. Op vrijdag 7 maart 
om 20.00 uur brengen de harpis-
te Mirjam Rietberg, de sopraan 
Anna Azernikova en de fl uitiste 
Dasha Beltiukova een bijzonder 
mooi programma met muziek 
van Glinka, Tsjaikovski, Rimsky-
Korsakov, Beltiukov en Dvorak.
Hun samenwerking begon op 
het Conservatorium en is na tien 
jaar nog steeds een groot suc-
ces met concerten in binnen- en 
buitenland. 
Met de Wit-Russische pianis-
te Maria Prokoviefa op zondag 
9 maart om 15.00 uur weten de  
liefhebbers van pianomuziek dat 
er in ‘t Mosterdzaadje weer een 
top recital te verwachten is. Op 
haar programma staan Schu-
bert, Balakirev (drie miniaturen) 
en Chopin (Scherzo nr.1).
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 229, 
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang 

is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Geluidsprotectie Grote 
Buitendijk veel duurder
Velserbroek – De kosten voor 
geluidsschermen die nodig zijn 
om nieuwbouw langs de Gro-
te Buitendijk en in het plange-
bied Hofgeest te ontwikkelen 
zijn twee keer zo hoog geworden 
als verwacht. Dat komt omdat in 
2012 nieuwe normen zijn vast-
gesteld voor de geluidsproductie 
rond rijkswegen. De maximale 
geluidsproductie is vastgesteld 
op 53 decibel. Het geplande 3 
meter hoge geluidsscherm langs 
de A22 zal daarom niet meer vol-
doen voor de nieuwbouw op de 
Hofgeest. Ook langs de A9 zou 
een hoger en extra scherm moe-
ten komen om nieuwbouw langs 
de Grote Buitendijk mogelijk te 

maken. Daarnaast is nu duide-
lijk geworden dat de gemeente 
aan Rijkswaterstaat een afkoop-
som moet betalen omdat het ge-
luidsscherm op hun grond zou 
moeten komen. Door deze meer-
kosten zou geluidsprotectie twee 
keer zo duur worden als begroot 
in eerdere plannen. Om de plan-
nen verder te ontwikkelen is het 
daarom nodig de plannen bij te 
stellen en alternatieven te bekij-
ken. Ook wil de gemeente met 
Rijkswaterstaat overleggen over 
de afkoopsom. Het college van 
Velsen verwacht niet eerder dat 
in het derde kwartaal van 2014 
meer nieuws over de plannen te 
kunnen geven.

Twee koren 
tijdens VG-

koffi econcert
Velserbroek - Zondag 9 maart 
kan men genieten van twee ko-
ren: Het Pop-Musicalkoor Het 
SwingStation en Shantykoor ’t 
Staende Tuygh. Iedereen is om 
12.00 uur van harte welkom in 
Het Kruispunt aan het Zon Basti-
on 3. Deze koffi econcerten wor-
den georganiseerd onder au-
spiciën van de Velser Gemeen-
schap. Zie ook www.velserge-
meenschap.nl.

Tekort aan pleegouders
Santpoort-Noord - Per 1 janu-
ari 2015 valt Jeugdzorg, waaron-
der pleegzorg, onder de verant-
woordelijkheid van de gemeen-
ten. Om er voor te  zorgen dat er 
aandacht blijft voor het belang 
van pleegkinderen en om aan te 
geven dat er nog altijd een tekort 
is aan pleegouders, voert OCK het 
Spalier ook campagne om het on-
derwerp hoog op de agenda van 
de verschillende politieke partijen 
te krijgen. Kies mij! staat voor al 
die pleegkinderen die wachten op 

een plekje in een pleeggezin.
Een pleeggezin is het beste al-
ternatief voor kinderen die niet 
bij hun eigen ouders kunnen op-
groeien. In 2012 hebben 20.949 
kinderen in Nederland voor kor-
te of langere tijd gebruik gemaakt 
van pleegzorg dankzij de inzet 
van 16.330 pleeggezinnen. In de 
afgelopen tien jaar is het aantal 
kinderen dat gebruik maakt van 
pleegzorg verdubbeld. Bij OCK 
het Spalier wonen jaarlijks ruim 
340 kinderen bij pleegouders.



Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl

e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Santport-Zuid - Op dinsdag 11 
maart zal Malcolm McEwan de 
achtergrond en het verloop van 
het Manhattenproject behande-
len. De naam van dit project werd 
de codenaam van de zeer gehei-
me operatie, waarmee de VS tij-
dens de Tweede Wereldoorlog zelf 
hun atoombom gingen ontwikke-
len. De heer McEwan zal veel aan-
dacht besteden aan de uitdagin-
gen van de wetenschappers, die 
aan de ontwikkeling van dit pro-
ject werkten en die het onderling 
vaak niet eens waren. En wat be-
weegt regeringsleiders tot der-
gelijke ingrijpende maatregelen, 
waar baseren zij hun beslissin-
gen op? Ook zal hij stilstaan bij 
de mogelijke consequenties, zoals 
een langer durende oorlog, als het 
project gefaald had. Een en ander 
wordt toegelicht met behulp van 
film- en fotomateriaal. De lezing 
vangt aan om 20.00 uur en eindigt 
om 22.00 uur. Entree bedraagt 6 
euro. Het adres is Vereniging 
Santpoorts Belang, Bloemendaal-
sestraatweg 201, 023-5383016. 
Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Lezing

Santpoort-Noord - Voor de post-
zegelliefhebbers en geïnteres-
seerden wordt er op maandag 10 
maart een gezellige postzegel-
avond van de Postzegel Vereniging 
Santpoort georganiseerd waar 
men vanaf circa 19.00 uur wel-
kom is. De avond wordt gehouden 
in Het Terras, Stationsgebouw aan 
de Santpoortse Dreef. Vooraf is er 
voldoende gelegenheid om de ka-
vels te bekijken. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en gratis toe-
gang. Meer informatie: telefoon 
023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velserbroek - De politie is op 
zoek naar personen in Velserbroek 
van wie de auto is open gebroken. 
De politie is bereikbaar op tele-
foonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief). Afgelopen vrijdagmor-
gen omstreeks 03.20 uur kreeg de 
politie melding dat een man ver-
dacht in geparkeerd staande au-
to’s naar binnen loerde in de om-
geving van de Roosje Vosstraat. 
De getuige kon een goed signa-
lement geven van de verdachte 
man. Hierdoor vond de politie de 
man in de directe omgeving terug. 
Hij droeg een rugzak waarin on-
der anderen een autoradio en een 
navigatieapparaat zaten. Ook had 
de man inbrekersgereedschap bij 
zich. De man, een 20-jarige Litou-
wer, werd aangehouden. Bij con-
trole bleek hij een busje traangas 
bij zich te hebben. Onderzoek in 
de omgeving leverde vooralsnog 
geen opengebroken auto’s op. De 
politie verzoek daarom eventue-
le slachtoffers om zich te melden.

Politie zoekt 
slachtoffers 
auto-inbraak

Velserbroek - Vlak voor de 
voorjaarsvakantie is het groot 
feest op de Katholiek basis-
school De Rozenbeek. Het feest 
voor het vasten voor Pasen wordt 
met alle kinderen gevierd. Ieder-
een van groep 1 tot en met groep 
8 heeft zich verkleed en stort 
zich in het feestgedruis! 
De kinderen worden onthaald 
door de verkleedde leerkrachten 
die buiten een polonaise lopen 
op echte carnavalsmuziek om 
iedereen goed in de stemming te 
krijgen. Daarna wordt gestart in 
de klas zelf waar de kinderen el-
kaars verkleedkleren goed kun-
nen bekijken, wat natuurlijk weer 

uitmondde in een hospartij door 
de gangen. In ieder klas waren 
spelletjes voorbereid en de kin-
deren konden naar hartenlust 
kurken schieten, estafette lopen 
met ballonnen, bekertjes sta-
pelen, ringwerpen en natuurlijk 
spekhappen. De kleuters deden 
de spelletjes onder begeleiding 
van de achtstegroepers. De och-
tend wordt afgesloten met een 
heus open podium, waar ieder-
een die dat wil zijn kunsten kan 
vertonen. Dit werd natuurlijk be-
loond met een groot applaus. Na 
al dit feestgedruis hebben de 
kinderen nu een welverdiende 
vakantie.

Grote voorjaars- en 
zomerkledingbeurs
Velserbroek – CB De Hoek-
steen aan de Weid 24, houdt 
op vrijdagavond  14 maart weer  
haar bekende kledingbeurs. 
Op deze avond wordt er kinder-
kleding aangeboden in maat 92 
-176. Tevens aanbod van dames-
kleding en accessoires!
Iedereen is tussen 19.00 en 20.30 

uur van harte welkom om te ko-
men kijken tussen de uitgestalde 
kleding. Het moet dan ook heel 
raar lopen als er niet iets leuks 
bij zit. Voor meer informatie, of 
voor het verkrijgen van een ver-
koopnummer, Nancy du Pon, 06-
22 77 89 22 of kledingbeursde-
hoeksteen@gmail.com

PvdA Velsen op campagne
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
8 maart is de PvdA Velsen te gast 
in Santpoort-Noord. Kandidaat-
raadsleden en andere PvdA-le-
den gaan graag met de kiezer in 
gesprek. Zij zullen duidelijk ma-
ken waar de PvdA Velsen zich de 
komende vier jaar op wil richten 
in Santpoort. Ronald Vennik, lijst-
trekker PvdA Velsen en wethou-
der geeft aan welke dat zijn: ,,Wij 
werken samen met de bewoners 
aan een schone en veilige leef-
omgeving. Voor wijkinitiatieven 
wordt geld vrijgemaakt. We heb-
ben blijvende aandacht voor de 
aanpak van verkeersonveilige 
fietsroutes van en naar school. 
Tot slot willen we het groen tus-
sen de kernen behouden.”
PvdA Velsen heeft zich sterk ge-
maakt voor de herbouw van 
Dorpshuis het Terras. Deze week 
start de bouw van deze dorps-
voorziening, zodat de bewoners 
volgend jaar hiervan weer ge-
bruik van kunnen maken. Ook 
11 appartementen voor senio-
ren worden gebouwd in de soci-
ale woningbouwcategorie. ,,Acti-
viteiten op loopafstand zijn heel 
belangrijk, zodat deze ook voor 
de oudere dorpsbewoners ge-
makkelijk toegankelijk zijn. Daar-
naast is er een grote behoef-

te aan dit type woningen”, aldus 
kandidaat-raadslid voor PvdA 
Marianne Poen. 
In de gemeenteraad heeft de 
PvdA Velsen zich altijd sterk ge-
maakt voor een passende oplos-
sing voor de Bosbeekschool. Ma-
rianne Poen is blij met de voort-
gang van de nieuwbouwplannen 
en waardeert het dat de karak-
teristieke entree behouden blijft. 
Uiteraard richt PvdA Velsen zich 
niet alleen op Santpoort. Tijdens 
de verkiezingscampagne be-
zoekt de PvdA Velsen met een 
grote groep vrijwilligers de ver-
schillende wijken. Ronald Ven-
nik: ,,De gemeentefinanciën zijn 
op orde. Dat is iets waar de PvdA 
Velsen de afgelopen jaren enorm 
op heeft ingezet. Die lijn willen 
we graag met een sterke fractie 
voorzetten. Dat kunnen we niet 
alleen bereiken. Daarom is ons 
motto Samen investeren in Vel-
sen.”
Vennik: ,,Het volledige verkie-
zingsprogramma staat op onze 
website www.velsen.pvda.nl. In 
de campagne gebruiken we na-
tuurlijk de sociale media dus volg 
ons op facebook of twitter. wij 
rekenen graag op uw steun en 
stem. Samen investeren in Vel-
sen!” 

www. .nl

www. .nl

‘Leukste clubje in de buurt’
Lemsteraakje trekt 
creatievelingen aan
Velserbroek - Sinds kort heeft 
Peter Paap met zijn Hobbyclub 
Lemsteraakje een vaste plek ver-
overd in De Hofstede. Hij be-
weert unieke 3D-kaarten te ma-
ken. En ja, het creatief niveau en 
de sublieme afwerking van de 
kaarten zijn bijzonder goed.
Peter Paap is trots op zijn hob-
by. ,,Ik maak al 20 jaar kaarten. Ik 
begon tijdens mijn revalidatie in 
Heliomare met pergamano, maar 
dat lag me niet zo. Maar zo ont-
dekte ik wel het 3D kaarten ma-
ken. Inmiddels ben ik er dage-
lijks mee bezig. Ik heb thuis een 
enorm hobbyhok vol spulletjes 
voor kaarten maken. In de eer-
ste plaats natuurlijk de plaatjes, 
maar ook veel papier, ponsjes en 
leuke machines om allerlei tech-
nieken mee te doen. Elke week 
neem ik weer andere voorbeel-
den en materialen mee naar De 
Hofstede, zodat de cursisten van 
alles wat kunnen maken. Lesge-
ven doe ik al jaren, op de cam-
ping en thuis. En met mijn kaar-

ten heb ik al heel wat keren prij-
zen gewonnen.’’
Renée en Toos zijn nog nieuwe-
lingen op het grote gebied van 
kaarten maken. Zij zitten lek-
ker te knippen en te plakken en 
hebben ondertussen een ge-
zellig praatje. Peter Paap moe-
digt ze aan hun eigen creativi-
teit te gebruiken. Ook wijst hij 
ze op de vele spulletjes die hij bij 
zich heeft. Hij demonstreert met 
een machientje hoe ze een strik-
je kunnen maken. Maar in zijn 
enorme assortiment heeft hij ook 
geponste bloemetjes die op de 
kaarten kunnen worden geplakt.
Creatievelingen, of mensen die 
dat willen worden, zijn van har-
te welkom bij Hobbyclub Lem-
steraakje in De Hofstede. Daar 
wordt elke maandagmiddag ge-
knutseld dat het een lieve lust 
is. De kosten zijn 1,50 euro per 
kaart. De knutseltijden zijn van 
13.30 tot 16.30 uur. Mensen kun-
nen zich in De Hofstede aan de 
A. Jacobsstraat aanmelden. 
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Protestdemonstratie 
tegen kabinet Rutte

IJmuiden - Maaike en Marcel 
zijn het meer dan zat. Keer op 
keer worden mensen met nieu-
we regelingen van het kabinet 
Rutte getroffen in hun levens-
omstandigheden. Zij komen 
niet alleen voor zichzelf op. 
Ook om hen heen zien zij men-
sen die het fi nanciëel niet meer 
redden. Mensen die werkloos 
worden en niet meer aan de 
bak komen.  Mensen die lij-
den onder het tekort aan steun 
van de overheden. Daarom roe-
pen zij op tot een vreedzame 
protestdemonstratie op Plein 
1945, vrijdagmiddag 7 maart 
om 15.00 uur.
,,Dan zullen ook Nederland-
se vrachtwagenchauffeurs een 
staking uitroepen omdat zij de 
Europese regelgeving zat zijn 
en vanwege de daardoor on-
eerlijke concurrentie door bui-
tenlandse chauffeurs’’, zegt 
Marcel. ,,Zij willen de Neder-
landse snelwegen blokkeren. 
Wij houden dan een rustige de-
monstratie op Plein 1945 tegen 
de overheid die ons in de steek 
laat.’’ Maaike heeft de ziekte 
MS. Nu kan zij zich nog red-
den omdat zij twee keer in de 
week huishoudelijke hulp heeft. 
,,Maar dat gaat straks verdwij-
nen’’, weet zij zeker. Ook om 
haar heen worden mensen ge-
troffen door nieuwe maatrege-
len van de overheid. ,,Ik had een 
huishoudelijke hulp, een vrouw 
van in de 70, die dus nog altijd 
werkte. Die vrouw wordt nu ze 

niet meer werkt afgestraft met 
torenhoge belastingaanslagen. 
Een vrouw met een klein inko-
men die duizenden euro’s moet 
betalen en zelfs haar spaar-
centjes moet aanspreken om 
te kunnen betalen. Is dat ge-
rechtigheid? Daarnaast ken ik 
een jonge vrouw die afhanke-
lijk is van een rolstoel. Zij woont 
in een portiekfl at. Haar vriend, 
die gelukkig sterk is, tilt haart 
steeds de trap op en af naar 
haar woning. En de gemeente 
zegt niets voor haar te kunnen 
doen. Dat kan toch niet. Ik vind 
het belangrijk om te demon-
streren, zodat mensen wakker 
geschud worden. We kunnen 
dit niet zomaar laten gebeuren.’’
,,Het gaat om een algemeen 
protest tegen kabinet Rutte,’’ 
zegt Marcel.
,,Het kan niet zo zijn dat vracht-
wagens zo dadelijk worden 
bestuurd door buitenlandse 
truckchauffeurs, chronisch zie-
ken geld in moeten leveren, de 
zorg waar allemaal banen op 
het spel staan en zo nog vele 
dingen meer wat dit kabinet al-
lemaal aanricht.’’
Aanmelden voor de demon-
stratie kan via de Facebooksite 
‘Een volgend protest’. ,,Wij zijn 
niet van een politieke partij’’, 
zegt Marcel. ,,Je politieke voor-
keur maakt ook niet uit. Maar 
wie zich geroepen voelt, is van 
harte welkom om dit 7 maart te 
uiten. Spandoeken uit de kast 
dus.’’

Kuipers en 
Nijpels op 
duurzame 

bedrijvendag
IJmond - De IJmond kent veel in-
spirerende initiatieven en kansen. 
Daarom organiseert Milieudienst 
IJmond, in samenwerking met de 
Techniek Campus de innovatie-
ve en duurzame bedrijvendag. De 
bedrijvendag vindt plaats op 10 
maart, in het Dudok Huis van Tata 
Steel, te IJmuiden. Ondernemers 
uit de IJmond hebben in het ver-
leden al tweemaal kennis kunnen 
maken met een succesvolle Duur-
zame Bedrijvendag. De bedrij-
vendag biedt dit jaar interessante 
workshops, belangwekkende le-
zingen en een veelzijdige beurs-
vloer. Dit programma zal die van 
de voorgaande twee edities over-
treffen! Vanuit de Techniek Cam-
pus zijn scholieren van het Kenne-
mer College en Technisch College 
Velsen uitgenodigd voor het och-
tendprogramma om innovatieve 
oplossingen te bedenken op het 
gebied van duurzaamheid en tech-
niek. Niemand minder dan astro-
naut André Kuipers zal de scholie-
ren een unieke inkijk geven in de 
wereld van de bemande ruimte-
vaart en deelt zijn verhaal over de 
aanloop, de missie en zijn blik op 
onze planeet. In het middag pro-
gramma zijn alle ondernemers uit 
de IJmond van harte welkom vanaf 
15.30 uur. Zij kunnen spreken met 
standhouders over duurzaam on-
dernemen en de mogelijkheden. 
Daarnaast worden er 4 workshops 
aangeboden. Het avondprogram-
ma bestaat uit lezingen van onder 
andere, oud minister van VROM, 
Ed Nijpels. Er is tussentijds ruimte 
om te netwerken en de avond zal 
afgesloten worden met een borrel. 
De verwachte eindtijd is 21.00 uur. 
Voor meer informatie en het volle-
dige programma kunt u terecht op 
milieudienst-ijmond.nl/bedrijven-
dag of techniekcampus-em.nl.In 
verband met beperkt aantal plaat-
sen in de workshops vraagt de or-
ganisatie om u zich daarvoor aan 
te melden via de boven genoem-
de website.

Thema-avond ‘Reizen’

IJmuiden - In het kader van de 
Boekenweek organiseert Biblio-
theek Velsen een thema-avond 
op woensdag 12 maart van 19.00 
tot 22.00 uur. Deze avond staat 
geheel in het teken van reizen, 
want het thema van de Boeken-
week luidt ‘Ondertussen ergens 
anders’.
Volg om 19.30 of 20.30 uur een 
workshop ‘digitaal op reis’, waar 
u leert hoe u een reis kunt boe-
ken via Booking.com of Tripad-
visor. Of woon deze avond een 
lezing bij van Reisfamilie.nl vol 

tips en ervaringen over het ma-
ken van verre reizen met kinde-
ren. Verder is er een aanbod van 
stands waar u exotische wijnen 
en hapjes kunt proeven of infor-
matie krijgt over reizen, vrijwilli-
gerswerk, taalcursussen en fo-
tografi e. Ook is de Wereldwinkel 
aanwezig met mooie producten 
uit verre landen. 
Als u deze avond lid wordt van 
de Bibliotheek Velsen krijgt u het 
eerste jaar 20 procent korting op 
uw lidmaatschap. Ook ontvangt 
u als lid alleen deze avond de 
Boekenweekbundel van 2014. In 
de bundel nemen bekende Ne-
derlandse reizigers lezers mee 
op reis naar hun meest dierba-
re reisherinnering. Ze beschrij-
ven de reiservaring die hen het 
meest aan het lachen maak-
te, het diepst ontroerde of mis-
schien zelfs wel hun kijk op het 
leven veranderde... Bekendhe-
den als Floortje Dessing, Adri-
aan van Dis, Frans Timmermans, 
Derk Bolt, Petra Stienen, Red-
mond O’Hanlon, Erica Terpstra, 
André Rieu, Laura Verster en ve-
le anderen schreven een bijdra-
ge. 
Bent u lid en wilt u ook een Boe-
kenweekbundel? Kom dan op 
woensdagavond 12 maart langs! 

Film ‘The Wolf of Wall 
Street’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 7 en woens-
dag 12 maart draait het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257, 
om 20.30 uur, de fi lm ‘The Wolf of 
Wall Street’.
In 1987 start de 26-jarige ef-
fectenmakelaar Jordan Belfort 
zijn eigen fi rma. Al snel verdient 
hij bijna een miljoen dollar per 
week. Zijn tomeloze ambitie leidt 
tot een gestoord leven vol be-
drog, uitzinnige feesten, peper-
dure bolides, prostituees en ber-
gen cocaïne. Om dat leven vast 
te houden, bedenkt Belfort met 

zakenpartner Donnie inventie-
ve manieren om de bakken ille-
gaal geld wit te wassen bij een 
Zwitserse bank. De meest notoi-
re geldwolf van de jaren ‘90 staat 
boven alles en iedereen, maar 
dan begint het net van de FBI 
zich om hem heen te sluiten.
The Wolf of Wall Street is een 
zwarte, maar zinderende kome-
die, met de nodige rauwe en dra-
matische momenten. Gebaseerd 
op de succesvolle autobiografi e 
van Jordan Belfort. Toegang 7,50 
euro.

Diplomaregen bij 
vrijwilligers WVIJ
IJmuiden - Bij de vrijwilligers 
van Watervrienden IJmuiden is 
sprake van een ware diplomare-
gen. Recent haalden zowel Pe-
ter Linsen als Ton Tieman hun 
scheidsrechterbevoegdheid. En 
dat terwijl Ton samen met col-
legalesgever Sonja Mol al was 
gehuldigd omdat zij allebei ge-
slaagd waren voor het diploma 
lesgever ZwemABC.
WVIJ is natuurlijk apetrots op 
deze bevlogen vrijwilligers en 
met reden. Het is namelijk niet 
vaak dat twee scheidsrechters 
binnen één vereniging slagen 
voor dit examen. Daarnaast is 
Peter ook nog eens een van de 
vijf personen binnen Watervrien-
den Nederland die beschikt over 
alle offi cialbevoegdheden van 
het wedstrijdzwemmen. Hier-
mee heeft  Watervrienden IJmui-
den zowel een sterke wedstrijd-
zwemploeg als een goed offi ci-
alkader.
Naast het scheidsrechtersdiplo-
ma mocht Ton ook het diplo-
ma Lesgever ZwemABC in ont-
vangst nemen. Samen met colle-
galesgever Sonja Mol haalde hij 
op 20 december het laatste exa-
men voor de opleiding tot les-
gever. Beiden hebben de gehe-
le opleiding gevolgd bij Water-
vrienden IJmuiden respectieve-
lijk Watervrienden Haarlem. Dit 
was de eerste keer dat WVIJ een 
eigen opleiding voor zwemon-
derwijzer organiseerde en Son-
ja behoort dus tot de eerste lich-

ting. Collegacursisten Annelies 
en John zullen binnenkort exa-
men doen. Watervrienden IJmui-
den streeft naar kwalitatief hoog 
zwemonderwijs en biedt zelf ver-
schillende opleidingen aan bin-
nen het zwemonderwijs en wed-
strijdzwemmen. Zo kunnen ou-
ders en andere vrijwilligers in-
tern een opleiding volgen tot 
tijdwaarnemer voor het wed-
strijdzwemmen en wil WVIJ in 
september weer starten met een 
tweede ronde voor de opleiding 
Lesgever ZwemABC. Voor deze 
laatste opleiding zijn er nog en-
kele plaatsen beschikbaar; ook 
voor leden van andere vereni-
gingen of zweminstituten. Voor 
meer informatie: opleidingen@
watervriendenijmuiden.nl. 

Vrouw gewond 
bij aanrijding

IJmuiden - Een vrouw is afgelo-
pen zaterdagmiddag gewond ge-
raakt bij een aanrijding. Rond 
13.45 uur ging het mis op de Ha-
venkade toen een automobilist de 
zijkant van een andere personen-
wagen ramde. Brandweer en am-
bulance, die bij een ander ongeval 
even verderop net klaar waren, re-
den met spoed door naar het on-
geval. De vrouw werd gestabili-
seerd waarna ze naar het zieken-
huis is overgebracht voor verdere 
behandeling. De oudere bestuur-
der van één van de wagens is door 
personeel van een andere ambu-
lance nagekeken. De man hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis en is 
met de ambulance thuis afgezet. 
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Alzheimer 
Café

IJmuiden - Op dinsdag 11 
maart  is er weer een Alzheimer 
Café in IJmuiden en het onder-
werp is: ‘Kan iemand met de-
mentie nog iets leren?’ Wilt u 
meer weten over dit onderwerp? 
Kom naar het het Alzheimer Ca-
fé in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden,  Dudokplein 16. De 
ontvangst is vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en is tot 21.00 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden, buren. Wie er nog 
nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door onze 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te lezen. 

Velsen-Zuid - Op donderdag 
13 maart houden de Oud-Ka-
tholieke Adelbertusparochie uit 
IJmuiden-Oost, de Rooms-Ka-
tholieke Engelmundusparo-
chie uit Driehuis en de Protes-
tante Gemeente te Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost een gezamen-
lijke koffieochtend in het wijk-
centrum van de Engelmundus-
kerk te Velsen-Zuid. Dit wijkcen-
trum is aan de de kerk vastge-
bouwd. Dit jaar is er elke maand 
om beurten een koffieochtend in 
de kerk van één van de deelne-
mende geloofsgemeenschappen. 
Het doel is om elkaar te ontmoe-
ten en ongedwongen en gezellig 
met elkaar in gesprek te raken. 
De kerk staat middenin het oude 
dorp. Daarom zijn ook de buurt-
bewoners van harte welkom. De-
ze koffieochtend, die begint om 
10.00 en duurt tot ongeveer 12.00 
uur biedt ook een goede gele-
genheid om de oude Engelmun-
duskerk van binnen te bekijken. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len met: Kees Lous, 0255-524473.

Koffieochtend

IJmuiden - Zaterdag 1 novem-
ber wort een reünie georga-
niseerd van de Hugo de Groot 
mavo. Het betreft de eind-
examenjaren van 1981, 1982 
en 1983. Veel oud-leerlingen 
zijn uitgewaaierd, vandaar de-
ze vroege oproep. Partners zijn 
uitaard ook welkom. Mail naar 
Sandra van den Berg, smelkert@
tele2.nl of Ingrid van Aken, in-
gridschol@quicknet.nl. Meer in-
formatie: Mario van der Linden, 
telefoon 0255-516170 of 06-
10904300.

Reünie Hugo 
de Groot mavo

Water op paden
in Kennemerduinen
Velsen - Het kan bezoekers van 
de Kennemerduinen bijna niet 
ontgaan zijn dat er in het gebied 
steeds meer wandelpaden, sloten 
en duinvalleien onder water staan. 
De oorzaak is een natuurlijk pro-
ces dat gunstig is voor planten, 
amfibieën en vogels. Toch wil na-
tuurbeheerder PWN voorkomen 
dat bezoekers hier teveel hinder 
van ondervinden. Waar mogelijk 
wordt daarom zand gestort.
Doordat de afgelopen winter en 
zomer natter waren dan gemid-
deld en door de hevige regenval 
van de afgelopen tijd, is de grond-
waterstand enorm gestegen en 
begint de bodem verzadigd te ra-
ken. Wandelpaden op de lage de-
len komen onder water te staan 
en veranderen in modderpoelen. 
De paden in de bossen liggen vol 
met bladeren. Door die bladeren 
ontstaat er een humuslaag die als 
een spons water vasthoudt.
Om te zorgen dat bezoekers min-
der hinder hebben van de dras-

sige paden, laat PWN waar mo-
gelijk zand storten. Het nadeel 
hiervan is dat in de zomermaan-
den mulle paden ontstaan die 
dan weer voorzien moeten wor-
den van gras om ze begaanbaar 
te houden. 
Het beste voor deze situatie is dat 
op korte termijn een winter met 
flink veel vorst zijn intrede doet. 
Gebeurt dit niet, dan zit er niets 
anders op dan te wachten tot het 
voorjaar, waarin het waterpeil 
weer zakt omdat planten en bo-
men beginnen met het opnemen 
van water.
Het voordeel van de hoeveelheid 
water in het duingebied is dat met 
name zeldzame planten als orchi-
deeën, parnassia en gentianen 
hier baat bij hebben. Verder pro-
fiteren amfibieën als kikkers, pad-
den en salamanders hiervan en 
op hun beurt ook weer vogels die 
deze dieren op hun menu heb-
ben, zoals bijvoorbeeld reigers. 
(foto: Ab de Graaf)

Bijna Thuis Huis Velsen 
De Heideberg 25 jaar

Velsen - Dit jaar bestaat het Bij-
na Thuis Huis in Velsen 25 jaar! 
Al een kwart eeuw begeleiden 
vrijwilligers ernstig zieke men-
sen in hun laatste levensfase op 
een meer dan liefde- en respect-
volle wijze. De vrijwilligers doen 
dit bijzondere werk in ons ‘eigen 
huis’ maar ook worden zij inge-
schakeld voor ondersteuning aan 
huis. U moet zich dan voorstellen 
dat naast de reguliere thuiszorg, 
die verpleegkundige zorg en be-
geleiding geeft, onze vrijwilligers 
bij mensen langs gaan voor een 
praatje, het zetten van een kop-
je thee, samen een wandelinge-
tje maken. Zaken waar een eigen 
mantelzorger, mocht die aanwe-
zig zijn, soms niet aan toe komt 
of waar de mantelzorger even van 
ontlast wil worden.   
Ik schrijf dan wel ons ‘eigen huis’ 
maar dat verdient wel wat nuan-
cering. Het Bijna Thuis Huis aan 
de Wulverderlaan 1 in Santpoort-
Noord is eigendom van onze 
Stichting maar dat kon alleen re-
aliteit worden na giften, donaties 

en fondsen. Elk jaar vragen wij de 
bewoners van Velsen via media of 
via een direct schrijven aan ons 
te denken. Wij zijn afhankelijk van 
deze giften en donaties, zonder 
deze zouden wij niet bestaan!
Om ons 25-jarig jubileum kracht 
bij te zetten wordt er dit jaar op 
diverse momenten aandacht be-
steed aan dit heugelijke feit. In 
mijn toekomstige columns wil ik u 
graag op de hoogte houden van 
deze activiteiten. 
Elke eerste donderdag van de 
maand zal in de Hofgeest en de 
Jutter een column verschijnen 
waarin ik u probeer mee te ne-
men in de wereld van termina-
le zorg. Iets waar men misschien 
liever niet aan denkt maar ook 
iets waar we allemaal ooit mee te 
maken zullen krijgen. Deze co-
lumns geven mij de mogelijkheid 
u te vertellen over ons bijzondere 
werk. Tot volgende keer!

Kiki Kastelein, voorzitter bestuur 
Bijna Thuis Huis Velsen ‘De Hei-
deberg’

Witte Theater gaat 
weer programmeren
Piet Burgering en Marcel Klein 
Ovink van stichting Witte Thea-
ter gaven al eerder aan zich zor-
gen te maken over de voortgang 
rond het Witte Theater. Daar-
om hebben zij onderzocht of er 
weer voorstellingen geprogram-
meerd konden worden. Daar 
hebben zij veel reacties op ge-
kregen.
Op verzoek van velen heeft het 
bestuur van de Stichting Wit-
te Theater daarom besloten om, 
in ieder geval voorlopig, weer 
(amateur)voorstellingen in het 
Witte Theater te houden. Na-
tuurlijk zal de organisatie zich 
moeten aanpassen aan de ver-
anderde omstandigheden. Het 
Witte Theater is weer beschik-
baar voor gebruik. Zeker ook 
voor verenigingen die deel uit-
maken van de Velser Gemeen-
schap. 
,,We hebben gezelschappen 
dan ook van harte uitgenodigd 
om aan te geven of ze weer van 
het Witte Theater gebruik wen-

sen te maken’’, aldus Burgering. 
,,We zijn blij om te melden dat 
er een zaakwaarnemer is ge-
vonden die de gang van zaken 
in het theater voor zijn rekening 
neemt. Dit is Marcel Klein Ovink. 
Marcel heeft veel ervaring in de 
professionele theaterwereld. Hij 
zal ook contactpersoon zijn voor 
de boekingen. De komende pe-
riode gaan we verder met on-
derzoek naar hoe we het Witte 
Theater en de laagdrempelige 
functies voor Velsen kunnen be-
houden. We hopen dit te doen 
in goede samenwerking met 
de gemeente en met de overi-
ge kunst- en cultuurinstellingen 
in Velsen.’’ 
Het Witte Theater moest in au-
gustus zijn deuren sluiten van-
wege het stopzetten van de 
subsidie door de gemeente Vel-
sen. Momenteel wordt nog on-
derzocht of er mogelijkheden 
zijn om het Witte Theater te her-
openen op een meer commerci-
ele basis.

CDA: meer samenwerking 
met Haarlemmerliede 
Velsen - De lijsttrekkers van 
CDA Velsen en CDA Haarlem-
merliede & Spaarnwoude, Ro-
bert te Beest en Theo van Hee-
se, pleiten voor een intensie-
ve samenwerking tussen de-
ze beide gemeenten. De typi-
sche dorps- en kernenstructuur 
van Velsen en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude lenen zich uit-
stekend om samen op te trek-
ken. Behoud van zelfstandig-
heid van beide gemeenten blijft 
het uitgangspunt. Maar verre-
gaande samenwerking kan voor 
beide gemeenten voordelen op-
leveren. De belangen van bei-
de gemeenten hebben ook gro-
te gelijkenis. Zo strijden beide 
voor het behoud van het groene 
buffergebied (met onder andere 
het recreatiegebied Spaarnwou-
de) in de Metropool Regio Am-
sterdam. 
Uitbreiding van het Amster-
damse Havengebied in weste-

lijke richting met onder andere 
een Houtrakhaven, wijzen bei-
de CDA-afdelingen af: ,,Genoeg 
is genoeg!” Het gebied voorziet 
bovendien in een ‘Central Park-
achtige functie’ voor de Metro-
poolregio die steeds verder ver-
stedelijkt.
Ambtelijke samenwerking le-
vert schaalvoordelen op, zon-
der dat de bestuurlijke autono-
mie hoeft te worden aangetast. 
En dit is belangrijk ter verde-
diging van het recreatiegebied 
en om tegenwicht te bieden 
aan het oprukkende Amster-
dam en de stedelijke ontwik-
kelingen van Haarlem en Haar-
lemmermeer (Amsterdamse ha-
vens en Schiphol). De samen-
werking tussen beide gemeen-
ten zal ook zijn vruchten afwer-
pen voor de verkeersafwikke-
ling van Landall.
Zie www.cdavelsen.nl voor het 
verkiezingsprogramma.
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Zwemmen voor Sri Lanka
Velsen-Zuid - In het kader 
van internationalisering gaan 
de tweedeklassers van UNES-
CO-school Gymnasium Felise-
num een zwemestafette organi-
seren ten bate van kinderen in 
Sri Lanka, die moeite hebben om 
hun schoolboeken te betalen.
In samenwerking met de ge-
meente Velsen, die een subsi-
die heeft verleend om het project 
mogelijk te maken, en de stich-
ting SOS Velsen is het volgen-
de programma opgezet: de leer-
lingen krijgen eerst een gast-
les over de geschiedenis van 

Sri Lanka in het algemeen. Ver-
volgens verzorgt Marjan Hen-
driks, van de stichting SOS Vel-
sen, gastlessen over het school-
systeem en de cultuur aldaar, 
waarna de leerlingen op zoek 
gaan naar sponsors. 
De zwemestafette zal op 2 april 
in het zwembad de Heerendui-
nen in IJmuiden plaatsvinden. 
In de maanden na de estafette 
wordt er dan per e-mail een in-
terculturele uitwisseling opgezet, 
zodat leerlingen uit verschillende 
landen kunnen leren van elkaars 
culturen.

ZorgSpecialist Loop 
vanuit Tata Steel Stadion
Velsen - De 6e editie van de 
ZorgSpecialist Loop zal op zon-
dag 18 mei wederom georgani-
seerd worden vanuit en rondom 
het stadion van SC Telstar. Vo-
rige week tekenden Otto Kor-
stenbroek, directeur van de 
ZorgSpecialist en Jerry Buiten-
dijk, directeur van SportSupport, 
de nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst op de middenstip van 
het Tata Steel Stadion!
De deelnemers zullen vanuit het 
stadion van start gaan en wor-
den na hun sportieve prestatie 
door de supporters vanaf de tri-
bunes in het stadion getrakteerd 
op een heldenonthaal. 
Er kan worden meegedaan aan 
drie afstanden: 1,5 kilometer en 
5 of 10 kilometer. De fraaie route 
voert de lopers onder meer langs 

de landgoederen Schoonenberg, 
Velserbeek, Waterland en Beec-
kestijn. 
Als onderdeel van de 1,5 kilome-
ter Familyrun wordt de begeer-
de ZorgSpecialist Loop Scholen-
bokaal uitgereikt. De school met 
het grootste percentage deelne-
mende leerlingen mag zich een 
jaar lang de sportiefste basis-
school van Velsen noemen. 
Voor bedrijven bestaat de mo-
gelijkheid om met een business-
team deel te nemen aan de 5 
of 10 kilometer. Businessteams 
worden ontvangen in een luxe 
bedrijvenruimte in het Tata Steel 
Stadion en voorzien van een 
hapje en een drankje. 
De inschrijving is inmiddels ge-
opend op www.zorgspecialist-
loop.nl. 

Stichting Beursvloer 
Velsen is een feit
Velsen - Stichting Beursvloer 
Velsen is een feit. Vorige week 
is de stichtingsakte onderte-
kend door de nieuwe bestuurs-
leden. Het stichtingsbestuur be-
staat uit: Egbert Wilmink, voorzit-
ter; Nico Bakker, secretaris; Ton 
van de Scheer, penningmeester 
(niet op de foto); Jeroen Bakker, 
P.R. en communicatie; Marieke 
Rijk, lid namens Stichting Welzijn 
Velsen; Annemiek Glorie, lid na-
mens hoofdsponsor ABN AMRO 
Bank. In een later stadium zal 
notaris E. Ros toegevoegd wor-
den als zevende bestuurslid.
Beursvloer Velsen is een lo-

kaal initiatief waarbij bedrijven 
en maatschappelijke organisa-
ties ‘handel’ met elkaar bedrij-
ven met gesloten beurs. Op 22 
april zal in Tata Steel Stadion de 
eerste keer plaatsvinden in Vel-
sen. Twee uur lang, na het luiden 
van de gong, van 16.00 tot 18.00 
uur, zullen ‘deals’ gesloten wor-
den die door notaris Ros officieel 
worden bekrachtigd. In diverse 
plaatsen in Nederland vindt de-
ze manier van maatschappelijk 
verantwoord handeldrijven reeds 
vele jaren succesvol plaats.
Meer informatie: www.beurs-
vloervelsen.nl.  

Gieteling Open: 
nu inschrijven

Velsen-Noord - Het vierde Gie-
teling Open wordt van vrijdag 21 
tot en met zondag 30 maart ge-
speeld. Dit gebeurt op de kunst-
grastennisbanen van TC de Gie-
teling op het vernieuwde sport-
park Rooswijk in Velsen-Noord.
Het is de laatste echte testmo-
gelijkheid voor veel competitie-
spelers, de eerste buiten moge-
lijkheid voor gravel- en indoor-
spelers en voor allen het begin 
van de (tennis)lente.
Hoewel het competitieve karak-
ter natuurlijk centraal staat, gaat 
dit bij het Gieteling Open alleen 
in combinatie met gezelligheid. 
Dankzij een uitgebreid randpro-
gramma, variërend van Franse, 

Disco- en Duitse avond tot High 
Tea, een prachtige ‘battle of the 
sexes’, en met de medewerking 
van veel leden zal deze gezellig-
heid gedurende het hele toer-
nooi op het park te vinden zijn.
Inschrijven kan nog tot 13 maart 
via www.toernooi.nl. Inschrijven 
kan in Damesdubbel en Heren-
dubbel in de categorieën 5, 6, 
6-35+, 7-17+, 7-35+ en 8-17+.
De organisatie probeert bij de 
indeling in het voor- en finale-
weekend zoveel mogelijk reke-
ning te houden met deelname 
aan een ander toernooi of open 
tennisdagen.
Meer informatie via www.tennis-
clubdegieteling.nl.

Karateka’s Sportcentrum 
Frank Philipoom naar EK
Regio - Op vrijdag 7 maart ver-
trekken twee karateka’s van 
sportcentrum José en Frank Phi-
lipoom naar het Europees Kam-
pioenschap in het Duitse Biller-
beck. Marjoke Bangma-van Tel-
lingen uit Beverwijk en Maar-
ten Duijn uit Velsen-Noord (fo-
to) gaan het Beverwijkse sport-
centrum vertegenwoordigen in 
de Wado-Ryu stijl. Beide deelne-
mers komen uit in de Master ca-
tegorie. ,,Er is hard getraind en 
het wordt wederom een moeilijke 
opgaaf op dit niveau, maar voor-
al een geweldige ervaring’’, al-
dus Maarten Duijn. Na het over-
lijden van sportschooleigenaar 
Frank Philipoom eind november 
hebben verschillende docenten, 
waaronder Hans Waning (tevens 
eigenaar van Dojo Doragon no 
Seishin uit Assendelft), de draad 
opgepakt en heeft men de afge-
lopen maanden met het comple-
te team hard getraind voor dit 
evenement. José Philipoom, ei-
genaresse van het sportcentrum, 
is bijzonder trots op de deelne-
mers en de gehele karateploeg. 
Onlangs hebben de jeugdleden 
het karate-examen gedaan en 
is men geslaagd voor een hoge-
re band. Dit onder toeziend oog 
van vijf examinatoren en natuur-

lijk ouders, opa’s, oma’s en an-
dere belangstellenden. José Phi-
lipoom: ,,De visie van Frank en 
de wijze van lesgeven loopt als 
een rode draad door alle lessen 
heen. Het is gewoon prachtig om 
te zien wat hij allemaal heeft be-
reikt en heeft doorgegeven.’’ Het 
sportcentrum blijft groeien en 
ontwikkelen, niet alleen met ka-
rate, maar ook de andere spor-
ten zoals judo, ju jitsu, nuncha-
ku-do en self defence.

Felisenum 
Winterconcert
Velsen-Zuid - Vrijdag 7 maart 
vindt het dertiende Felisenum 
Winterconcert plaats. Ditmaal 
verzorgd door John Fillmore 
Quartet. Dit gezelschap be-
staat uit John Fillmore (gitaar), 
Franklin Heijligers (bas), Ron 
van Holland (percussie) en Paul 
Welling (saxofoon). Het optre-
den begint om 20.00 uur, school 
open vanaf 19.30 uur. Kaarten à 
7,50 euro zijn te koop bij de ad-
ministratie van de school of te 
reserveren via info@felisenum.
nl. Zie ook www.johnfillmore-
quartet.com.

Velsen - Stichting Ovaal zoekt 
ouders die willen assisteren bij 
het organiseren van een Autisme-
café in Velsen. De jeugdzorg gaat 
veranderen, ook de specialisti-
sche jeugdzorg. De huisarts zal 
per 1 januari 2015 bijvoorbeeld 
taken van de kinderpsychiater 
gaan overnemen. Een Autismeca-
fé houdt in dat er vijf avonden per 
jaar een avond wordt georgani-
seerd waarop een spreker onder 
begeleiding van een gespreks-
leider vragen kan beantwoorden 
uit de zaal.  Stichting Ovaal le-
vert hiervoor de door haar opge-
leide gespreksleider.  In de pau-
zes en na afloop is er gelegenheid 
voor lotgenotencontact. De avon-
den staan open voor hulpverle-
ners, artsen, leerkrachten, ou-
ders, mensen met autisme en an-
dere belangstellenden. Stichting 
Ovaal kan ondersteunen bij de 
opzet en oprichting, maar stelt als 
voorwaarde dat het opgezet moet 
worden door ouders. Ook is het 
mogelijk dat er eerst een demon-
stratiecafé wordt gegeven, zodat 
ieder een beeld kan krijgen van 
de opzet. Inmiddels zijn er con-
tacten met Stichting Welzijn Vel-
sen (zij ondersteunen het initia-
tief), Mama Vita en het regionaal 
informatiecentrum van de NVA. 
Als er gemeentesubsidie wordt 
toegekend, krijgt het Autismeca-
fé Velsen  ook subsidie van het 
Oranjefonds. De werkzaamhe-
den zullen voornamelijk bestaan 
uit het bepalen van de gespreks-
thema’s, het uitnodigen van gast-
sprekers, het ontvangen van de 
bezoekers op de thema-avonden 
en het verzorgen van koffie. In 
een later stadium komt hier dan 
natuurlijk ook fondsenwerving bij. 
Voor meer informatie: www.autis-
mecafé.nl. Er hebben zich al en-
thousiaste ouders aangemeld, 
Stichting Ovaal zoekt nog on-
dersteuning van twee ouders om 
van start te kunnen gaan. Mocht 
u meer informatie willen hebben 
of willen helpen met het uitvoeren 
van dit initiatief, dan kunt u con-
tact opnemen met Ali Slot via alis-
lot@planet.nl of Onderwijspraktijk 
Slot,023-5383667.

Ouders 
gezocht voor 
Autismecafé
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Velsen – De gemeente Velsen 
heeft een Agressieprotocol vast-
gesteld om medewerkers te be-
schermen tegen agressie. Dit 
protocol vervangt het voorgaan-
de ‘Beleidsplan tegengaan on-
gewenst gedrag’ uit 2005. Het 
protocol bestaat uit een aan-
tal huisregels waaraan bezoe-
kers van het stadhuis en cli-
enten of relaties zich dienen te 
houden. Als de regels worden 
overtreden wordt de dienstver-
lening aan de cliënt stilgelegd. 
De dienstverlening wordt pas 
hervat na een zogenaamd ‘or-
degesprek’ en na duidelijke af-
spraken over respectvol met el-
kaar omgaan. Als er sprake is 
van strafbaar gedrag zal niet de 
medewerker, maar de gemeen-
te, als werkgever, aangifte doen 
bij de politie. Het agressieproto-
col geldt niet alleen in het stad-
huis maar op alle werklocaties 
van gemeentelijke gebouwen en 
werksituaties buiten. Van elke 
agressieve handeling wordt mel-
ding gemaakt. Het agressiepro-
tocol bestaat ook uit preventie-
ve maatregelen, zoals op het ge-
bied van scholing en begeleiding 
van medewerkers, een gedrags-
code voor ambtenaren en is zelfs 
merkbaar in de inrichting van de 
nieuwe publiekshal.

Agressieprotocol

Velsen-Zuid – Fractievoorzitter 
Marianne Vos van Velsen Lokaal 
heeft aan het college vragen ge-
steld over het voortbestaan van 
boerderij Zorgvrij. Er zouden zor-
gen zijn over het behoud van de 
boerderij, omdat Recreatieschap 
Spaarnwoude moet bezuini-
gen. Wethouder Baerveldt heeft 
geantwoord dat het Recreatie-
schap momenteel bezig is met 
een aantal ‘omvormingsscena-
rio’s’ vanwege bezuingingsmaat-
regelen. Het uitgangspunt is ech-
ter dat Zorgvrij als unieke recre-
atieve en educatieve voorziening 
behouden zal blijven. Wel wordt 
onderzocht of de bedrijfsvoering 
van de boerderij efficiënter kan. 
Daarbij is afgesproken dat de 
huidige omvang en kwaliteit van 
het aanbod van Zorgvrij aan on-
derwijsinstellingen op duurzame 
wijze geborgd blijft. Vos vroeg of 
het samenbrengen van het Pie-
ter Vermeulen Museum (PVM) 
met boerderij Zorgvrij een op-
lossing zou kunnen bieden voor 
het voortbestaan van beide or-
ganisaties. De wethouder ant-
woordde dat al eerder is gekeken 
naar deze mogelijkheid, maar dat 
hiervoor heel veel aanpassingen 
nodig zijn. Bovendien zou de be-
schikbare ruimte bij de boerderij 
niet voldoende zijn. Momenteel 
wordt nog onderzocht of het Pie-
ter Vermeulen Museum kan wor-
den ondergebracht bij het Kust 
Informatie- en Innovatiecentrum. 
Als dit niet haalbaar is zal wor-
den gekeken naar alternatieve 
locaties voor het PVM.

Zorgen over 
Zorgvrij

Vaarbewijs halen bij 
Verkeersschool Post
IJmuiden - Bij Verkeersschool 
Post aan de Dokweg 38 is het nu 
ook weer  mogelijk om je vaarbe-
wijs te halen .
De cursus start op donderdag-
avond 6 maart. Het vaarbewijs 
heeft twee delen. Het eerste deel 
geldt voor alle binnenwateren. 
Het tweede gedeelte geldt voor 
die wateren waarbij u het zicht 
op de wal kunt verliezen, zoals 
op de wadden, het IJsselmeer en 
verscheidene zeearmen.

Deel 1 begint om 19.00 tot 21.00 
uur en bestaat uit zeven les-
avonden. 
Het vaarbewijs examen wordt af-
genomen in Hoofddorp of Alk-
maar.
De kosten voor deel 1 bedraagt 
125 euro inclusief boeken. Dit is 
exclusief examengeld.
De eerste lesavond kunt u als in-
troductie deelnemen. Voor meer 
informatie: Verkeersschool Post, 
telefoon 0255-536917.

VVD Velsen: Dromen, 
durven, denken, doen
Velsen - We wonen in een mooie 
gemeente waar het fijn wonen en 
werken is. Dat houdt VVD Velsen 
graag zo. Mede dankzij VVD Vel-
sen is onze gemeente ook een fi-
nancieel gezonde gemeente. Het 
huishoudboekje is op orde...
VVD Velsen heeft er de afgelo-
pen jaren alles aan gedaan om 
de economie in Velsen draaien-
de te houden. Geld groeit niet aan 
de bomen en daar is VVD Velsen 
zich goed van bewust. Geen loze 
praatjes, maar glasheldere keu-
zes. Soms doen die keuzes pijn, 
maar daar lopen ze niet voor weg. 
Keuzes moeten haalbaar en be-
taalbaar zijn. Het gaat immers om 
uw belastinggeld!
Met de gemeenteraadsverkiezin-
gen in het vooruitzicht wordt 2014 
een belangrijk jaar voor VVD Vel-
sen. Een jaar waarin vele inwo-
ners en ondernemers in Velsen 
keuzes maken, maar waarin ook 
VVD Velsen keuzes maakt. In het 
najaar van 2013 zijn de eerste 
keuzes van VVD Velsen gemaakt 
met het verkiezingsprogramma. 
Wie niet kiest, wordt niet geko-
zen. Die keuzes begonnen echter 
met een droom. Hoe zien we de 
toekomst van Velsen, wat kanVVD 
Velsen betekenen voor de samen-
leving in onze mooie gemeente?
Ieder mens heeft wel eens dro-
men, vele ondernemers zijn ge-
start met een droom, wie heeft 
er eigenlijk geen dromen? Durf 
een droom eens te visualiseren, 
uit te werken, op te schrijven of 
aan iemand te vertellen. Hiermee 
wordt die droom ineens concreet, 

verandert die droom in een visie 
en een stip op de horizon. Bin-
nen het politieke speelveld is het 
een ‘must’ om naar toekomsti-
ge ontwikkelingen te kijken. Om 
als VVD Velsen naar die stip op 
de horizon toe te werken, durven 
ze uit hun vertrouwde comfortzo-
ne te stappen en denken ze ge-
zamenlijk, met het bestuur, frac-
tie, kandidaten, leden, campag-
neteam en waar nodig u als be-
woner na, over de juiste keuzes 
maken. Delen is immers het nieu-
we vermenigvuldigen. Tijd om te 
doen dus. Zonder actie is er geen 
reactie en voorkomen we dat we 
terug vallen op die ‘oude’ com-
fortzone, voorkomen we dat we 
roepen: ‘zie je wel, het werkt niet’. 
VVD Velsen blijft dus met elkaar 
doorzetten!
De eerste stappen om die droom 
te verwezenlijken zijn gezet. Het 
verkiezingsprogramma is helder 
en ze hebben goede en enthou-
siaste kandidaten. 
Kandidaten die na 19 maart graag 
voor VVD Velsen en namens u in 
de gemeenteraad willen. Ze zijn 
enthousiast maar kritisch. Ze 
zijn niet van pappen en nathou-
den, maar zijn toekomstgericht. 
Ze houden niet van grootspraak, 
maar van aanpakken. Maar bo-
venal houden ze van Velsen en 
dat willen ze de komende vier jaar 
graag laten zien. Dromen, durven, 
denken, doen!
Op VVDVelsen.nl vindt u alle mo-
gelijke informatie over VVD Vel-
sen, de kandidaten, standpunten 
en meer.

Kruidvat Marktplein 
weer geopend

IJmuiden - De Kruidvat-winkel 
aan Marktplein 29 in IJmuiden is 
compleet vernieuwd en opende 
afgelopen dinsdag opnieuw haar 
deuren. Het filiaal biedt het ver-
trouwde voordeel in een eigen-
tijdse, toegankelijke winkel. Klan-
ten kunnen gemakkelijk hun weg 
vinden dankzij de overzichtelij-
ke presentatie van de producten 
en worden wekelijks verrast door 
een grote hoeveelheid wisselende 
aanbiedingen.
Winkelmanager Lucie Nelis is 
trots op haar vernieuwde win-
kel. ,,In onze vernieuwde winkel 
staat de klant nog meer centraal. 
De winkel is overzichtelijk en toe-
gankelijk, met veel voordeel en 
verrassende aanbiedingen. Sa-
men met mijn team nodig ik ie-
dereen uit IJmuiden en omgeving 
van harte uit om dit zelf te komen 
ontdekken en een kijkje te nemen 
aan Marktplein 29!”, aldus Nelis. 
In de vernieuwde winkel wor-
den producten en aanbiedingen 
zo gepresenteerd dat klanten in-
tuïtief vinden wat zij zoeken. De 
logica van de klant is bij de pre-
sentatie van de ruime hoeveel-

heid producten het uitgangspunt. 
Naast de haarstylingproducten en 
shampoo staan nu bijvoorbeeld 
ook de föhns gepresenteerd. De 
babyproducten staan achter in 
de winkel, zodat (aanstaande) 
moeders in alle rust het assorti-
ment kunnen bekijken. In het hart 
van de winkel worden de weke-
lijkse acties en aanbiedingen ge-
presenteerd. Ook met de mannen 
is rekening gehouden. Zij winke-
len met name doelgericht. Hierop 
wordt ingespeeld door het com-
plete assortiment verzorgingspro-
ducten voor mannen overzichte-
lijk bij elkaar aan het begin van 
de winkel te presenteren. Kruid-
vat telt meer dan 1.000 winkels en 
is met ruim 15.000 medewerkers 
marktleider in de health- & beau-
tymarkt in Nederland en België. 
Kruidvat geeft invulling aan haar 
motto ‘Steeds verrassend, altijd 
voordelig’ door een ruime keuze 
te bieden uit een voordelig, ge-
varieerd en hoogwaardig aanbod 
health- & beautyartikelen, aange-
vuld met een uitgebreid en ver-
rassend assortiment branche-
vreemde producten.

Doorstart voor DriveIn 
Car Service IJmuiden
IJmuiden - De DriveIn Car Ser-
vice IJmuiden, voor auto’s van 
alle merken en leeftijden aan 
Zeeweg 5, is ondanks eerde-
re berichten in bedrijf geble-
ven. Op het laatste moment is 
de zaak overgenomen door een 
nieuwe eigenaar. Het bedrijf is 
nu de eerste franchise-onder-
neming van Martin Schilder Au-
tomobielbedrijven. Van de vijf 
personeelsleden zijn er nog vier 
werkzaam aan de Zeeweg.
De nieuwe en meewerkende ei-
genaar is geen onbekende in de 
automobielbranche. Kees Bur-
gerhout is al ruim 30 jaar werk-
zaam binnen diverse autobe-
drijven. Hij is als leerlingmon-
teur begonnen en heeft zich in 
de jaren hierna opgewerkt naar 
Directeur After Sales. U kunt bij 

DriveIn Car Service IJmuiden te-
recht voor onderhoud en repa-
ratie van particuliere auto’s, be-
drijfsauto’s, leaseauto’s, cam-
pers (tot 3500 kilo) en oldtimers 
van alle merken en leeftijden. 
Net zo goed maar wel circa 25% 
goedkoper dan bij de merkdea-
ler. Binnenkort zal daar ook de 
verkoop van gebruikte auto’s 
aan toegevoegd worden.
Het bedrijf heeft nog de ou-
derwetse mentaliteit waarin de 
klant voorop staat, eerlijkheid 
en openheid hoog in het vaan-
del staan en waar het perso-
neel uiterst gemotiveerd is om 
van deze doorstart een succes 
te maken en er een geweldig 
bedrijf van te maken waar ie-
dereen welkom is en zich thuis 
voelt. 

www. .nl

www. .nl
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Strawberries lanceert 
Shake Hands-campagne
Driehuis - Op zaterdag 8 maart 
lanceren de 42 hockeyverenigin-
gen in Noord Holland een nieu-
we sportiviteit- en respectcam-
pagne: Shake Hands. Vanaf dat 
moment geven alle spelers el-
kaar voor en na de wedstrijd een 
hand, bedanken zij de scheids-
rechters en drinken zij gezamen-
lijk een drankje. Voor een deel 
zijn dit hockeytradities die in ere 
worden hersteld. Shake Hands 
moet een bijdrage leveren aan 
sportiviteit en respect op de hoc-
keyvelden.
Bij KHC Strawberries in Drie-
huis vindt de officiële start plaats 
voorafgaand aan de wedstrijd 
van Meisjes C1. Dit team heeft 
geheel belangeloos meege-
werkt aan de fotoshoot voor de 
provinciale campagne. De kick-
off is om 10.15 uur in het bijzijn 
van de aanvoerders van Dames 1 
en Heren 1, Renske van Driel en 

Niels Corver. Zij zijn de vereni-
gingsambassadeurs van Shake 
Hands. Shake Hands is een initi-
atief van de hockeyverenigingen 
in Noord Holland zèlf. In novem-
ber 2013 kwamen de clubs tot 
de conclusie dat er iets moet ge-
beuren op het gebied van sporti-
viteit en respect, maar dat geza-
menlijke initiatieven ontbreken. 
Met deze campagne worden de 
inspanningen om hockey ‘leuk 
te houden’ op elkaar afgestemd. 
De KNHB ondersteunt het initia-
tief van harte en andere distric-
ten hebben inmiddels interesse 
getoond.
Kijk voor meer informatie op 
www.facebook.com/sportiefres-
pect of volg Shake Hands op 
Twitter: @sportiefrespect. De 
campagne is mede mogelijk ge-
maakt door de Velsense bedrij-
ven In Vorm, Ed Geels Fotografie 
en Friso Huizinga Communicatie

Snoeien, tuinontwerpen en meer

Cursus tuinverzorging 
van Groei & Bloei
Regio - Een ‘evergreen’ mag 
de cursus ‘tuinverzorging’ wel 
worden genoemd. Al decennia-
lang organiseert Groei & Bloei in 
Zuid-Kennemerland cursussen 
op het gebied van tuinverzor-
ging. Vorig jaar was dat de ba-
siscursus voor beginnende tui-
niers  Dit jaar de vervolgcursus. 
Ook degenen die de basiscur-
sus niet hebben gevolgd, maar 
zelf reeds voldoende opgedane 
basiskennis hebben, kunnen er 
aan deelnemen. 
Op vijf dinsdagavonden (theo-
rie) en drie zaterdagochtenden 
(praktijk) wordt onder meer aan-
dacht besteedt aan bodem/be-
mesting; ziekten/aantastingen, 
snoeien, gereedschap, vorm- en 
fruitsnoei; met praktijkles (1). 
Bovendien gaat u een tuinont-
werp maken en komen vorm en 
kleur toepassen in de tuin aan de 
orde. Aandacht is er ook voor het 
maken van een beplantingsplan 
en kenmerken van planten. Er 

zijn tot slot twee bezoeken aan 
tuinen - dit zijn praktijklessen.
Cursusdagen zijn op de dins-
dagavonden 18 en 25 maart, 1, 8 
en 15 april. Op de zaterdagoch-
tenden zijn dat de volgende da-
ta: 29 maart, 12 en 19 april. Lo-
catie is de Tetterodehal aan de 
Tetterodeweg 15 te Overveen, 
zaal: voorbij de bar linksaf. Aan-
vang is 19.30 tot 21.30 uur, inclu-
sief koffie/thee. Kosten van deel-
name zijn voor Groei & Bloei-le-
den 95 euro en voor niet-leden 
115 euro, over te maken naar 
NL86.INGB0.000475809 t.n.v. 
Groei & Bloei Zuid-Kennemer-
land te Aerdenhout. U kunt uw 
aanmelding per telefoon door-
geven: 023-5257367, als u het 
antwoordapparaat krijgt graag 
uw naam en telefoonnummer in-
spreken en vermelden ‘tuincur-
sus’, of via e-mail c_ruigrok@
hotmail.com; vermeld uw tele-
foonnummer. Uw aanmelding 
wordt bevestigd.

Mogelijk acties 
personeel Tata Steel

IJmuiden - Werknemers van 
Tata Steel besluiten begin vol-
gende week in een zogenaam-
de driekwartsvergadering of ze 
overgaan tot acties. Afgelopen 
maandag verstreek het ultima-
tum voor Tata Steel om te rea-
geren op de CAO-eisen van de 
werknemers. Aad in ‘t Veld, be-
stuurder FNV Bondgenoten: ,,Het 
signaal dat duizend werknemers 
half februari afgaven met de pro-
testmars was blijkbaar niet dui-
delijk genoeg voor de Tata direc-
tie. De werknemers willen na een 
aantal onrustige jaren dat er een 
goede CAO komt waar waarde-
ring uitspreekt. Te beginnen met 
een loonstijging van drie pro-
cent. De directie komt alleen 
maar met verslechteringen die 
volledig haaks staan op de pres-
tatie die de werknemers hebben 
geleverd en de winstgevend-
heid van de vestiging in IJmui-

den. Maar het negeren van de 
redelijke eisen van de mensen 
is alleen maar koren op de mo-
len. Het wakkert de al hoge ac-
tiebereidheid alleen maar meer 
aan.” Half februari werd bekend 
dat Tata Steel Europe veel winst 
heeft gemaakt. Volgens Aad in 
‘t Veld hebben de werknemers 
hier hard aan gewerkt en willen 
daarom nu een fatsoenlijke sa-
larisstijging van drie procent en 
geen verder verlies van banen. 
De directie van het staalbedrijf 
wil echter de overwerktoesla-
gen beperken, de zeggenschap 
van werknemers over wanneer 
ADV-dagen op te nemen afpak-
ken en twee vakantiedagen van 
een grote groep werknemers af-
nemen. Het gesloten werkgele-
genheidspact (geen gedwongen 
ontslagen) tot 1 oktober 2016 wil 
Tata ter discussie stellen in de 
looptijd van de CAO.

Velsen - Op 19 maart zijn er ge-
meenteraadsverkiezingen in Vel-
sen. En die gaan ergens over. 
Jeugdzorg zonder wachtlijsten. 
Goed geregelde langdurige zorg 
in de buurt voor uw familie en 
dierbaren. Dat zijn onderwerpen 
die vragen om een sterk en soci-
aal PvdA Velsen. Want de socia-
le agenda is bij hen in vertrouw-
de handen.
Om te zorgen dat zorg dicht bij 
huis kan worden geboden, wordt 
dit waar mogelijk in de wijk geor-
ganiseerd. De wijkverpleegkun-
dige en de huisarts spelen daar-
in een heel belangrijke rol als 
het gaat om (medische) zorg op 
maat. Zo wordt een onnodig be-
roep op dure specialistische zorg 
voorkomen. Een integrale werk-
wijze in het gehele sociale do-
mein zorgt ervoor dat er minder 
langs elkaar heen gewerkt wordt 
en minder verschillende hulpver-
leners thuis over de vloer komen.
Mantelzorgers verdienen waar-
dering en ondersteuning bij hun 
belangrijke taak. Mocht mantel-
zorg niet meer toereikend zijn, 
dan dient er tijdig professionele 

hulp beschikbaar te zijn. En die 
zorgverleners hebben recht op 
goede arbeidsvoorwaarden. Las-
tig is dat niet iedereen die hulp 
nodig heeft, ook daadwerkelijk bij 
de overheid om hulp vraagt. De-
ze mensen moeten niet vergeten 
worden.
Ook de jeugdzorg wordt dicht 
bij huis georganiseerd. Met 
veel aandacht voor preventie en 
het tegengaan van vroegtijdige 
schooluitval. En als kinderen pro-
fessionele hulp nodig hebben, 
dan krijgen ze dat zonder ellen-
lange wachtlijst. Dus ook geen 
gat van weken tussen een eer-
ste gesprek en de daadwerkelij-
ke hulp. 
In een tijd waarin steeds meer 
mensen financieel in de knel ko-
men, is het belangrijk dat deze 
mensen snel en deskundig wor-
den geholpen om hun financië-
le zaken op orde te krijgen. PvdA  
Velsen heeft ook oog voor de po-
sitie van ZZP’ers. Wachtlijsten 
in de schuldhulpverlening mo-
gen niet voorkomen. Lees verder 
in het verkiezingsprogramma op 
www.pvdavelsen.nl.

Noodhulp 
aan Haïti

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft samen met Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) via VNG Internatio-
nal noodhulp gegeven aan Haï-
ti nadat het in 2010 werd getrof-
fen door een ernstige aardbe-
ving. Aanvankelijjk werd nood-
hulp gegeven voor noodhuisves-
ting en sanitaire voorzieningen 
in kampen voor mensen die dak-
loos waren geworden. Maar ook 
wordt op andere wijze geholpen. 
In een nieuwsbrief van VNG is te 
lezen dat het geschonken geld is 
gebruikt voor een drietal projec-
ten: op het gebied van afvalver-
werking, waterbeheer en scho-
ling aan gemeentelijke ambtena-
ren. De hulp spitste zich toe op 
vier gemeenten in de meest ge-
troffen regio Les Palmes. Afvalin-
zameling en -verwerking en wa-
terbeheer hebben in Haïti zeer 
met elkaar te maken. Omdat veel 
afval in waterlopen wordt ge-
dumpt, kan dit de waterafvoer 
belemmeren, wat kan leiden tot 
overstromingen. Daarom wordt 
integraal ingezet op waterbe-
heer, waarbij niet alleen de ge-
meente en het ministerie betrok-
ken is, maar ook boeren en vrou-
wenorganisaties. Ook wordt ge-
holpen door concrete voorzie-
ningen en training en coaching 
aan te bieden aan amtenaren die 
voor de realisatie van voorzienin-
gen belangrijk zijn.

Velsen-Zuid – Johan van Ike-
len van Velsen Lokaal heeft het 
college vragen gesteld over 310 
door de gemeente gekapte bo-
men, zonder kapvergunning, bij 
het woonwagencentrum in Vel-
sen-Zuid. De bomen zouden zijn 
gekapt om een sloot aan te leg-
gen, die het probleem van wa-
teroverlast ter plaatse moet op-
lossen. Volgens van Ikelen was 
er geen probleem meer met wa-
teroverlast, vanwege de aanwe-
zige dompelpompen. Wethou-
der Vennik heeft geantwoord dat 
er geen sprake was van bomen, 
maar van opgeschoten hout en 
spontaan ontwikkelde bomen. 
Het gaat om een terrein waar 
een rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie (RWZI) stond. Het terrein is 
geheel vrij gemaakt van groen 
omdat het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier bin-
nenkort een nieuwe rioolperslei-
ding op het terrein gaat aanleg-
gen. En het waterschap wil van-
wege bedrijfsvoering het terrein 
volledig vrij hebben van struik-
gewas en ander groen. Daarom 
is al het groen in een keer verwij-
derd, gelijktijdig met aanleg van 
de sloot die nodig is voor over-
tollig regenwater. De dompel-
pompen zijn tijdelijke noodmaat-
regelen op de meest urgente 
plaatsen, maar zijn niet voldoen-
de voor de hele Oude Pontweg. 

Bomen te 
vroeg gekapt



Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

Maak extravagante kleding 
bij Young Fashion Designers
De Koe - Ontwerp, maak en 
show je eigen kleding in Jon-
gerencentrum de Koe. Woens-
dag 26 maart start de vierde edi-
tie van Velserbroek’s Young Fa-
shion Designers in Jongeren-
centrum de Koe. Na het succes 
van de eerste drie edities, is er 
ook dit jaar weer de mogelijk-
heid zelf je eigen extravagante 
kleding te ontwerpen, maken en 
te presenteren. Tijdens de werk-
avonden op woensdag ga je aan 
de slag met het maken van je ei-

gen outfit, binnen het thema van 
dit jaar ‘Around the world’. In de 
ontwerpfase zal inspiratie wor-
den opgedaan op verschillen-
de manieren, om uiteindelijk tot 
een ontwerp te komen. Wanneer 
de ontwerpen af zijn kan er aan 
de slag gegaan worden met het 
kiezen van de stoffen, het maken 
van de patronen en uiteindelijk 
het daadwerkelijk in elkaar zet-
ten van de kleding. Hierbij zal er 
voor vragen of hulp iemand aan-
wezig zijn die hier veel ervaring 

mee heeft. Wanneer alle crea-
ties af zijn zal het project in juni 
worden afgesloten met een pho-
toshoot en catwalk-presentatie 
aan vrienden en familie. Ben je 
tussen de 13 en 18 jaar en vindt 
je het leuk om hier aan mee te 
doen? Haal dan een inschrijffor-
mulier in de Koe. De kosten zijn 
15 euro voor alle werkavonden. 
Dit is inclusief koffie, thee en een 
deel van het materiaal. Meer we-
ten? Bel 023-5491817 of mail 
naar info@jcdekoe.nl.

Gezellige Vrouwen-
avond over Omdenken
Welzijn Velserbroek - Met Om-
denken leer je hoe je nieuwe 
mogelijkheden kunt ontdekken 
of creëren om problemen in het 
dagelijks leven op te lossen. 
Als je een probleem op een an-
dere manier benadert zie je plot-
seling wel mogelijkheden en 
kansen. 
Mireille Alberda geeft een inlei-
ding over dit thema en vervol-
gens ook een workshop.  U kunt 
ook voor andere workshops kie-
zen. Esther Gijze vertelt over de 
Beebox en leert u  hapjes maken 
met seizoen gebonden produc-
ten uit onze eigen omgeving. U 

kunt creatief zijn met vilt en een 
leuke broche of hanger maken of 
u door gastheer Kees laten voor-
lichten over biologische wijn en 
deze ook proeven. 
De avond wordt in het kader 
van de internationale vrouwen-
dag georganiseerd door vrijwil-
ligsters op vrijdag 14 maart. Kos-
ten: 15 euro. Hiervoor kunt u kie-
zen uit 2 workshops, inclusief 
koffie/thee, hapje en drankje. Lo-
catie: De Koe, Zadelmakerstraat 
3 in Velserbroek. Wel van tevo-
ren aanmelden, uiterlijk 10 maart 
via info@welzijnvelserbroek.nl. 
Meer weten? Bel 023-5388830.

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei presenteert woens-
dag 12 maart op de Filmavond 
voor vrouwen: Het diner, een film 
naar de bestseller van Herman 
Koch. Twee echtparen gaan op 
een avond uit eten in een res-
taurant. Ze praten over van alles, 
maar vermijden het onderwerp 
waarover ze het zouden moe-
ten hebben: hun kinderen. Die 
hebben namelijk iets verschrik-
kelijks op hun geweten. De film 
begint om 20.00 uur. Kaarten à 
2,50 euro zijn verkrijgbaar op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Filmavond 
voor vrouwen

Buurtsport - Voor het fietsproject 
van Stichting Welzijn Velsen zijn 
we op zoek naar mensen die het 
leuk zouden vinden een ander te 
helpen om (beter) te leren fietsen. 
Jaarlijks vindt er een fietscursus 
plaats, de dames die deze cursus 
volgen willen graag na de cursus 
ook blijven fietsen, hier hebben zij 
wel een steuntje in de rug bij no-
dig. Houdt u van fietsen en wilt u 
een ander helpen om ook plezier 
in fietsen te ervaren? Neem dan 
contact op met Liza Ronde, buurt-
sportcoach Volwassenen in IJmui-
den via 06-12798959 of lizaron-
de@welzijnvelsen.nl.

Fiets-
vrijwilligers 
gevraagd!

De Dwarsligger - Zaterdag 8 
maart wordt er bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger weer een rom-
melmarkt gehouden. U bent van-
af 9 uur van harte welkom. Wilt u 
een tafeltje reserveren, dan ver-
zoeken we u te bellen met Gerda 
Broek, 0255-522782 (s.v.p. bellen 
na 9.30 uur).

Rommelmarkt

De Brulboei - Vergeet u niet de 
Voorjaarsrommelmarkt in Buurt-
huis de Brulboei? Die gaat zon-
dag 16 maart om 10.00 uur van 
start en duurt tot ongeveer 14.00 
uur. Lekker struinen en tevre-
den naar huis gaan met mooie 
en leuke aanwinsten. De bar is 
open voor een drankje en de en-
tree is vanzelfsprekend gratis. Tot 
ziens in uw buurthuis! Meer we-
ten? Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Voorjaars-
rommelmarkt

WonenPlus - Omdat er veel be-
hoefte is aan hulp bij het invullen 
van de aangifte, heeft Wonen-
Plus een speciaal team samen-
gesteld van ongeveer 10 vrijwilli-
gers. WonenPlus bemiddelt voor 
ouderen en mensen met een be-
perking, die een eigen vermogen 
bezitten tot ongeveer 20.000 eu-
ro per persoon. Het gaat om een-
voudige aangiften die betrekking 
hebben op box 1 (inkomen, bui-
tengewone uitgaven, eigen wo-
ning en giften e.d.) Soms kun-
nen mensen in aanmerking ko-
men voor teruggave, bijvoor-
beeld door (hoge) ziektekos-
ten. Hiervoor kan men het he-
le jaar bij WonenPlus terecht. 
Een abonnement op WonenPlus 
is noodzakelijk! Voor uw belas-
tingaangifte s.v.p. bellen vóór 10 
maart, dan kan voor 1 april hulp 
geboden worden. De medewer-
kers komen bij de klanten thuis. 
De kosten van deze dienst zijn 15 
euro per formulier. Meer weten? 
Bel 0255-518888.

Belasting-
aangifte

Velsen - Voor de Felicitatie-
dienst zijn wij dringend op zoek 
naar bezoekers voor de wijken 
Driehuis, Velsen-Zuid en Sant-
poort-Noord. Het betreft het 
bezoeken van jarigen van 80 
jaar en ouder. De functie heeft 
naast het feliciteren van de jari-
ge ook tot doel tijdig te signale-
ren of er sprake is van bijvoor-
beeld eenzaamheid of behoefte 
aan hulp. Voor deze functie zoe-
ken wij mensen die beschikken 
over goede sociale vaardigheden 
en inlevingsvermogen. Meer we-
ten? Bel 0255-518888.

Felicitatiedienst

De Mel-Watervliet – Op zon-
dag 9 maart is er weer een ge-
zellige rommelmarkt in Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet in Vel-
sen-Noord. Om 10.00 uur gaan 
de deuren open voor de kraam-
houders. De rommelmarkt is van 
11.00 tot 14.30 uur. De entree is 
gratis. Meer weten, of een kraam 
huren? Bel 0251-226445. 

Rommelmarkt

De Spil - Zondag 9 maart pre-
senteert het ZondagMiddagPo-
dium in Velsen u een daveren-
de accordeonshow van De Kla-
vierschippers in buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29, IJmui-
den. U beleeft een oergezellige 
middag, die begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 4 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan de 
zaal. De brochure van het ZoMiPo 
vermeldt dat in de laatste voor-
stelling van dit seizoen Het Zwa-
nenkoor optreedt. Helaas kan dit 
optreden op 6 april niet doorgaan, 
maar in plaats daarvan komt het 
Amsterdams Cabaretgezelschap 
De Schakel. Een middag met veel 
plezier blijft dus gegarandeerd! 
Meer informatie volgt nog.

ZoMiPo
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GroenLinks voor 
energieke raadsperiode
Velsen - In december 2011 stel-
de de gemeenteraad van Vel-
sen het plan Stad van Zon, Zee 
en Wind vast. Doel: Velsen zo 
spoedig mogelijk energieneu-
traal. Een neveneffect van ener-
gieneutraliteit is verbetering 
van het milieu, met name van 
de luchtkwaliteit. Vanwege fijn-
stof staat in de IJmond de kwa-
liteit van de lucht sterk onder 
druk. De laatste jaren is, mede 
door de installatie van twee gro-
te doekfilterinstallaties bij Ta-
ta en veel verkeersmaatregelen 
de luchtvervuiling stevig aange-
pakt. Verdere verbetering is nog 
nodig. Er zijn al stevige stappen 
gezet op weg naar energieneu-
traliteit. Op bedrijven, woningen 
en het stadhuis zijn zonnepane-
len geplaatst.
In 2012 mocht Velsen een award 
in ontvangst nemen wegens 
sterke afname van CO2 uitstoot, 
omdat vanuit de haven van 
IJmuiden via de offshore indu-
strie windparken op zee worden 
onderhouden. Velsen werkt met 
Zaanstad, Haarlemmermeer, 
Diemen en Amsterdam samen 
om windenergie op land te be-
vorderen op plekken waar de 
turbines geen overlast veroor-
zaken en de horizon niet vervui-
len. Sinds twee weken is daar-
over ook overleg met Noord-
Holland. Dat is een stap voor-
uit, omdat de provinciale coali-
tie steeds tegen uitbreiding van 
windenergie was. In Velsen kan 
nu voor de bouw van windturbi-
nes op land (langs de noordzijde 
van het Noordzeekanaal en de 
Reijndersweg) eindelijk worden 
aangesloten bij de locaties die 
onze gemeenteraad al in 2005 
heeft voorgesteld.
Het vernieuwde stadhuis is in-
middels voorzien van warmte-
koude-opslag. Die vorm van kli-
maatbeheersing staat ook voor 

nieuwe projecten, zoals scho-
lenbouw, gepland.
Op 10 maart 2014 ondertekent 
Velsen een samenwerkingscon-
tract met Tata, de provincie, Li-
ander en anderen voor onder-
zoek naar levering van rest-
warmte waarmee in principe 
ruim 35.000 huishoudens kun-
nen worden voorzien. Kleinscha-
lige projecten voor walstroom 
zullen worden ingevoerd. En zo 
staan er meer groene energie 
en luchtkwaliteitsprojecten in de 
rij om te worden gerealiseerd. 
GroenLinks constateert dat er al 
veel is bereikt en in de samenle-
ving het belang van energieneu-
traliteit steeds meer wordt inge-
zien. Dat blijkt onder meer uit 
de oprichting van de coöperatie 
Energiek Velsen. Kortom: er is 
al veel in gang gezet en Groen-
Links (Lijst 7) zal zich inzetten 
om ook na de verkiezingen van 
19 maart de duurzame energie-
gang verder door te zetten.

Expositie ‘Passie’ 
geopend in pARTerre
Velsen-Zuid - Vorige week was 
de opening van de nieuwe expo-
sitie van pARTerre aan de Toren-
straat 7 met werk van Marcel-
le Hooglandt. De opkomst was 
bijzonder groot en er werd live 
muziek gespeeld. Getoond wor-
den onder meer portretten van 
Desmond Tutu, Steve Jobs, Ellen 
Johnson Sirleaf, Ai Weiwei, Rut-
ger Kopland, Gerrit Krol, zanger-

songwriter Gregory Porter en de 
Canadese schrijfster Alice Mun-
ro. Marcelle Hooglandt is aan-
wezig op 1 maart, 8 maart, 15 
maart en 23 maart.
Een deel van de opbrengst gaat 
naar het Jeugd Cultuurfonds 
Haarlem. De gratis toegankelij-
ke expositie is nog te zien tot en 
met 23 maart. Zie ook www.par-
terreexposities.nl.

IJmond Werkt! zoekt niet- 
uitkeringsgerechtigden
IJmond - Niet-uitkeringsge-
rechtigden in de regio IJmond 
die op zoek zijn naar werk kon-
den tot voor kort geen beroep 
doen op dienstverlening vanuit 
de gemeente. Speciaal voor deze 
doelgroep heeft IJmond Werkt!, 
met Europese financiering, een 
aangepast ontwikkeltraject sa-
mengesteld. Het traject is zoveel 
mogelijk toegespitst op de wen-
sen en behoeften van deze doel-
groep. 
Met de steeds strengere regel-
geving wat betreft het toeken-
nen van een uitkering, valt een 
grote groep werkzoekenden bui-
ten de boot als het gaat om hulp 
bij het zoeken naar werk. 
Redenen dat geen uitkering 
wordt toegekend kunnen de 

hoogte van het inkomen van de 
partner of het arbeidsverleden 
zijn. 
Voor het ontwikkeltraject ‘Sterk 
naar Werk’ heeft IJmond Werkt! 
50 plaatsen beschikbaar, dus het 
is zaak dat de werkzoekende die 
hierin geïnteresseerd is, snel re-
ageert. Zodra de eerste 20 aan-
meldingen een feit zijn wordt ge-
start met het traject. 
De groepsgewijze aanpak van 
IJmond Werkt! voor uitkerings-
gerechtigde werkzoekenden 
(WWB) heeft zijn vruchten al 
afgeworpen – zo’n 30 procent 
meer werkzoekenden vonden 
door deze aanpak werk. 
IJmond Werkt! heeft dan ook 
goede hoop dat ook voor deze 
doelgroep de kansen groot zijn. 

Tata in actie voor KWF
IJmuide - Medewerkers van Ta-
ta Steel in IJmuiden zamelen 
vandaag met diverse acties geld 
in voor KWF Kankerbestrijding. 
Dit gebeurt ter gelegenheid van 
Founder’s Day, de geboortedag 
van Jamsetji Nusserwanji Tata, 
de oprichter van het Tata con-
cern. Hij is vandaag precies 175 
jaar geleden geboren. Niet al-
leen in het naar hem vernoem-
de Jamshedpur, maar bij alle Ta-
ta-vestigingen over de hele we-
reld wordt er jaarlijks op deze 
dag geld ingezameld voor een 
goed doel. 
Daarmee geeft het bedrijf con-
creet invulling aan de filosofie 
van haar grondlegger. In de vi-
sie van Jamsetji Nusserwan-
ji Tata is de lokale gemeenschap 
niet slechts een doelgroep, maar 
de bestaansreden van het be-
drijf. De Tata Group heeft ruim 
400.000 medewerkers in 80 lan-
den. De veelal speciaal in het 

blauw (kleur Tata-logo) gekle-
de medewerkers van Tata Steel 
in IJmuiden hebben diverse ini-
tiatieven genomen om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbe-
strijding. Er werd een recordaan-
tal zelfgebakken taarten en cup-
cakes verkocht én genuttigd op 
het terrein van het staalbedrijf. 
Om die extra calorieën weer weg 
te krijgen werden er ook actie-
ve roei- en mountainbike clinics 
aangeboden. 
Wie dat niet (in)spannend ge-
noeg vond, kon bieden op een 
brandweertraining van een hal-
ve dag, bestaande uit het in volle 
bepakking verrichten van blus- 
en reddingswerkzaamheden, in-
clusief het open knippen van een 
auto. Verder kon je onder meer 
bieden op het laten tekenen van 
een portret door een artistieke 
collega of op een week in een 
vakantiehuisje in Spanje. (foto: 
Vincent Bloothoofd)

SP op KPN-
terrein

IJmuiden - Zaterdag 8 maart zet 
de SP-campagnekaravaan ‘SP on 
tour’ haar tent op, op het voor-
malig KPN-terrein aan de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Op dit 
terrein, dat sinds jaar en dag sym-
bool staat voor het failliete volks-
huisvestingsbeleid van de ge-
meente Velsen, van de woning-
corporaties en van de financiële 
sector, gaat de SP Velsen demon-
stratief een voorlichtingscampag-
ne starten. Deze tent wordt een 
week lang de uitvalsbasis van de 
partij voor een intensieve en ‘lu-
mineuze’ voorlichtingscampag-
ne. De SP gaat het publiek in Vel-
sen en IJmuiden informeren over 
de mogelijkheden om het hu-
ren en wonen in Velsen weer be-
taalbaar te maken en te houden. 
Met een gemiddelde huurverho-
ging van 4,6% verloren huurders 
in 2013 1,2% aan koopkracht. En 
voor dit jaar staat een vergelijk-
bare aanslag op de rol. Dinsdag 
11 maart zal SP Velsen een Red-
dingsplan voor de sociale huur-
sector bekend maken. De partij 
wil dat de goedkope en betaal-
bare huurwoningen beschikbaar 
en betaalbaar blijven en wil voor-
komen dat huurders door de stij-
gende woonlasten in de armoede 
terecht komen. Dat alles is mo-
gelijk met voldoende steun voor 
dit perspectief met de gemeen-
teraadsverkiezingen op 19 maart.

DKV
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werden er vier wedstrijden ge-
speeld door de jeugd van DKV. 
De D1 moest tegen de koploper 
TOP spelen. Iedereen was lek-
ker fel en er werd goed samenge-
speeld. Door het goede verdedi-
gen van de meiden had TOP moei-
te om te scoren. Onze jongens wa-
ren wel goed op schot. Rik, Loek 
en Sem scoorden er flink op los. 
Na een ruststand van 3-1 liep de 
D1 uit naar een meer dan verdien-
de overwinning van 9-4. De C2 
speelde tegen HBC C1, De eer-
ste helft was het spannend en er 
werd goed verdedigd, vooral door 
Chenna en Roos. Met een 3-1 ach-
terstand gingen zij de rust in. Door 
een aantal verdedigende fouten 
en een veel sterker team kwamen 
ze verder tot achterstand maar 
door doelpunten van Sverre, Thijs, 
Maaike en Kim is de stand beperkt 
gebleven tot 12-7. Dat je de tegen-
stander nooit moet onderschatten 
bleek bij de wedstrijd van de B1 
tegen Avanti. De uitwedstrijd was 
met 1-10 gewonnen, maar thuis 
bleek het een stuk lastiger. Het 
begin was goed, al gauw stond er 
3-0 op het bord. De voorsprong 
slonk echter snel en bij rust was 
het 5-4. Na rust was Jaron de eni-
ge die nog wist te scoren, uitslag 
6-4 voor DKV. De A1 speelde te-
gen DSO A1. DSO steeg boven 
zichzelf uit, want de nummer laatst 
uit deze poule wist het DKV moei-
lijk te maken. Gelukkig won de A1 
wel. Jip scoorde drie doelpunten.
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Sla uw slag 
bij LTC Brederode

Santpoort-Noord - Zaterdag-
middag 29 maart houden de ver-
enigingen van Sportpark Groene-
veen open dag. Elke week kunt 
u hier iets lezen over een van de 
clubs. Deze week is dat tennis-
vereniging LTC Brederode. 
Bij LTC Brederode kunt u op de-
ze dag uw slag slaan. Eerst zal er 
een tennisdemonstratie worden 
verzorgd door selectiespelers van 
LTC. Daarna kunnen belangstel-
lenden zelf een poging wagen op 
één van de banen. Zelfs al heeft 
u nog nooit getennist, u kunt 
bij de tennisvereniging dus uw 
slag slaan. Voor de kleintjes zal 
er een spelplein zijn waarin ver-
schillende facetten van het ten-
nis zijn opgenomen. De ouderen 
kunnen proberen net zo hard te 
slaan als een van de selectiespe-
lers. Wie er het dichtst bij zit, kan 
een prijs winnen. Daarnaast kunt 
u een partijtje spelen tegen an-
dere (niet)tennissers of in clinic-
vorm uw slagenarsenaal probe-
ren te ontwikkelen of verbeteren. 
LTC Brederode bestaat al vanaf 7 
februari 1946 en speelde op het 
park bij de ruïne. Eerst gezamen-

lijk in Santpoort Zuid met de ver-
eniging De Ruïne van Brederode. 
Vanaf 1988 is LTC Brederode ‘be-
woner’ geworden van het sport-
park Groeneveen. De club heeft 
momenteel een kleine 900 le-
den. Park en clubgebouw worden 
door vele vrijwilligershanden on-
derhouden. Het clubgebouw is in 
de afgelopen winters volledig ge-
renoveerd. De bouwploeg moest 
kou en regen trotseren, maar het 
resultaat mag er zijn. 
De club is met name de laatste ja-
ren op competitieniveau zeer suc-
cesvol geweest. Naast een aantal 
regionale kampioenen, is het eer-
ste heren team afgelopen jaar ge-
promoveerd naar de hoofdklasse 
en het eerste mixteam naar de 
tweede klasse landelijk. Eén van 
de selectiespelers is zelfs jeugd-
kampioen van Nederland (onder 
de 16 jaar) en speelde met Jong 
Oranje mee in Mexico. Wie de be-
tovering van deze sport niet meer 
kan weerstaan, kan zich inschrij-
ven voor een betaalbare cursus. 
De club verzorgt tijdens de open 
dag en tijdens de cursus gratis 
het materiaal.

Rode Kruis geeft cursus 
over ongelukken

Velsen - Dinsdag 4 maart heeft 
het Rode Kruis Velsen een cur-
sus ‘ongelukken in en om huis’ 
gegeven aan allochtone vrou-
wen. 
Deze basiscursus ziet het Rode 
Kruis als een opstap naar een 
volwaardige EHBO diploma. In 
vergelijking met omliggende lan-
den heeft Nederland veel minder 
mensen met een EHBO-diploma. 
In sommige landen kun je bij-
voorbeeld pas je rijbewijs halen 
als je een diploma hebt. 
Het Rode Kruis Velsen vindt het 
wenselijk dat zoveel mogelijk 
Velsenaren een EHBO-diploma 
hebben, maar op z’n minst een 
reanimatie cursus hebben ge-
volgd. In Velsen komen steeds 
meer  AED’s te hangen op di-
verse locaties. Binnen handbe-

reik dus, maar met onvoldoende 
mensen in de omgeving die ken-
nis hebben gemaakt met dit le-
vensreddende apparaat. 
Bij het Rode Kruis Velsen wor-
den EHBO- en reanimatie cur-
sussen gegeven op diverse mo-
menten in de week. Het is mo-
gelijk om een training in Com-
pany te geven. De leden komen 
dan bij u op bedrijf om de cursus 
te geven of uw personeel kan het 
opleidingscentrum van het Rode 
Kruis Velsen bezoeken. Zie ook 
www.rodekruisvelsen.nl. 
Dit voorjaar wil het Rode Kruis 
nog kosteloos een kennisma-
kingscursus aanbieden aan een 
bestaande groep mensen. Bent 
u geïnteresseerd, neem dan con-
tact op met Els Zorgdrager, tel. 
06-36426123.

EHBZ-team blij met 
gesponsorde quad

IJmuiden - Het EHBZ-team Vel-
sen is ongeloofl ijk verrast met de 
sponsoring van een 4 wieldrive: 
een quad, om nog eerder ter 
plaatse te zijn voor de hulpverle-
ning aan gestrande, gewonde of 
overleden zeezoogdieren.
Deze sponsor is zo enthousiast 
geworden door het zien van wat 
de vijf vrijwilligers van het EHBZ-
team doen, 24 uur per dag, dat 
hij hier aan mee wilde helpen 
c.q. doneren. De auto van het 

EHBZ team kan namelijk niet het 
strand op, de quad wel.
Van de gemeente Velsen heeft 
EHBZ de vergunning om op het 
strand te rijden, om dit werk te 
kunnen doen. De quad is  voor-
zien van belettering door de 
sponsor G. van der Heijden. De 
eerste dieren zijn inmiddels al 
met de quad van het strand ge-
haald.
Sponsors, bedankt namens het 
team EHBZ–Velsen.

Kanker in 
het gezin

Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland in Santpoort-
Noord en het Kennemer Gast-
huis organiseren dit jaar diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten voor 
kankerpatiënten. Op 20 maart 
is het onderwerp ‘Kanker in het 
gezin’.   Als iemand in een gezin 
kanker krijgt, heeft dat grote im-
pact op de andere gezinsleden. 
Tijdens deze bijeenkomst komen 
onderwerpen aan bod als: Hoe 
vertel je het (jonge) kinderen, 
wat doet het met jou als ouder, 
welke reacties kun je verwach-
ten, wie informeer je op school 
of sportclub, hoe ga je om met 
vragen? Ook is er aandacht voor 
de laatste fase en manieren om 
een afscheid vorm te geven. De 
sprekers zijn deskundig in het 
begeleiden van kankerpatiënten 
en het werken met kinderen en 
jongeren en hebben dagelijks te 
maken met deze onderwerpen. 
Er is ook gelegenheid om erva-
ringen uit te wisselen en vragen 
te stellen. Sprekers zijn Nel Kle-
verlaan (ontwikkelingspsycho-
loog) en  Aukje Cnossen (ver-
pleegkundig specialist mamma-
care). De bijeenkomst is donder-
dag 20 maart van 19.30 tot 21.00 
uur, inloop vanaf 19.00 uur. Lo-
catie: Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan 51, Sant-
poort-Noord.

DCIJ-nieuws
Klaas de Krijger doet 

zijn naam eer aan
IJmuiden - Na een onderbre-
king van bijna 40 jaar heeft Klaas 
de Krijger het dammen weer op-
gepakt. En niet zonder succes. In 
de onderlinge competitie en uit-
komend voor het tweede tiental 
weet hij zijn oude vorm weer te 
vinden. Tegen de geroutineerde 
Jack van Buuren kwam hij geen 
moment onder druk en speelde 
hij een gelijkwaardige een ver-
diende remise. 
Harrie van der Vossen en Cees 
van der Vlis hielden het spel in 
evenwicht en de remise was on-
afwendbaar. Piet Kok slaagde 
daar niet in, maar Jan Maarten 
Koorn had de klassieke afwik-
keling beter onder controle en 
won overtuigend. Koos de Vries 

kreeg geen vat op het fraaie ver-
dedigende spel van Cees van der 
Steen: remise.  
De kwartetwedstrijd voor de 
bond tussen het eerste en twee-
de eindigde in een 8-0 overwin-
ning voor het eerste. Het werd 
bepaald geen walk-over voor 
Cees Pippel en zijn kompanen. 
Vooral vader en zoon Doorn-
bosch verzetten zich hevig. Zoon 
Max maakte Jesse Bos het leven  
zuur maar moest in het eindspel 
buigen en vader Marcel kwam 
na hevig verweer in een verloren 
overmachteindspel terecht. Stel-
la van Buuren werd door Cas-
per Remeijer met een combina-
tie gevloerd en Cees Pippel liet 
Berrie Bottelier weinig kans

Speeddate 
voor een baan
IJmond - Op 14 maart van 15.00 
tot 17.00 uur presenteren hon-
derden werkzoekenden uit de 
IJmond zich aan tientallen werk-
gevers met vacatures. De za-
kelijke speeddate vindt weder-
om plaats in het Tata Steel Sta-
dion in Velsen-Zuid. Er zijn nog 
enkele stands beschikbaar 
voor werkgevers met vacatu-
res. Werkgevers die willen deel-
nemen aan de speeddate kun-
nen zich tot 10 maart aanmel-
den via info@wspijmond.nl of via  
0251-279045. Het Werkgevers-
Servicepunt biedt deelnemen-
de werkgevers tevens de mo-
gelijkheid om aan te schuiven 
bij het matchdiner en  de wed-
strijd SC Telstar-De Graafschap. 
Werkzoekenden zijn persoon-
lijk uitgenodigd voor de speed-
date. Daarbij is gekeken of hun 
profi el aansluit bij de aangebo-
den vacatures. Bij de eerste edi-
tie van deze speeddate, in no-
vember, vonden ongeveer der-
tig werkzoekenden direct een 
baan. Enkele tientallen kregen 
een vervolggesprek. Vanwege 
dit succes is het WerkgeverSer-
vicepunt voornemens elk kwar-
taal deze speeddate te organi-
seren. Het WerkgeversService-
punt IJmond is gevestigd in het 
pand van IJmond Werkt aan het 
Stationsplein 48a in Beverwijk. 
De adviseurs zijn elke werkdag 
rechtstreeks te bereiken op tele-
foonnummer 0251-279045.
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In plaats van donderdag 20 maart

Stadhuis woensdag 19 
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is 
het stadhuis gesloten. In plaats 
daarvan is het stadhuis open op 
woensdag 19 maart, de avond 
van de gemeenteraadsverkiezin-
gen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur 
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. U kunt voor deze avond alleen 
een afspraak maken via telefoon-
nummser 0255-567200 of 14255.  
Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is ook open. Velsenaren 
in het bezit van een stempas en een 
geldig legitimatiebewijs kunnen 
dan tot 21.00 uur hun stem uitbren-
gen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschre-
ven staan bij Velsen, een stempas 
en een geldige legitimatie, óók 
als u bij volmacht stemt. In het 
kort zijn dat de regels voor wie 
gaat stemmen op 19 maart bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ze 
staan ook achterop uw stempas, 
achterop de kandidatenlijst die u 
in de bus krijgt en op www.velsen.
nl Voor meer informatie over de 
politieke standpunten van de par-
tijen zie DeStemvanVelsen.nl

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, 
moet ingeschreven staan bij de ge-
meente Velsen en u mag niet uitge-
sloten zijn van het kiesrecht. 

Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf 
kunnen legitimeren; u heeft identi-
ficatieplicht en moet kunnen bewij-
zen wie u bent. Dat kan alleen met 
een geldig document (het document 
mag alleen voor het stemmen 5 jaar 
verlopen zijn), zoals o.a. een Neder-
lands paspoort of identiteitskaart, 
een geldig Nederlands rijbewijs en 
een geldig verblijfsdocument. Als u 
geen geldig identiteitsbewijs heeft, 

mag u niet stemmen. 

Stemmen met volmacht
Kunt u op 19 maart niet stemmen? 
Geen nood, u kunt een ander voor u 
laten stemmen (volmacht geven). U 
vult de achterkant van uw stempas 
in (machtiging) en geeft die met een 
kopie van uw geldige identiteitsbe-
wijs aan een ander. Die moet wel in 
Velsen wonen. U kunt ook – tot vijf 
dagen vóór de verkiezingen – een 
schriftelijk verzoek indienen bij de 
gemeente om bij volmacht te stem-
men. U hoeft niet te wachten tot u 
uw stempas heeft ontvangen. Op het 
gemeentehuis zijn hier formulieren 
voor te krijgen.

Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identi-
teitsbewijs overal binnen Velsen 
stemmen. Dus in een stembureau 
naar eigen keuze. De reguliere stem-
bureaus zijn open van ’s morgens 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Al-
le stembureaus zijn zo ingericht, dat 
mindervalide kiezers daar zelfstan-
dig hun stem kunnen uitbrengen. Op 
www.velsen.nl staat een overzicht 
van stembureaus in de gemeente 
Velsen.

Bouw ‘Het Terras’ van start
Op maandag 3 maart 2014 is de 
eerste paal geslagen voor het 
nieuwe dorpshuis ‘Het Terras’ op 
de hoek Dinkgrevelaan/Terras-
weg in Santpoort-Noord. In 2007 
brandde hier het in Finse archi-
tectuurstijl gebouwde buurthuis 
af. De verwachting is dat de bouw 
over een jaar is afgerond en de 
activiteiten weer onder één dak 
kunnen plaatsvinden.

Woningcorporatie Pré Wonen rea-
liseert het dorpshuis met op de eer-
ste verdieping11 sociale huurappar-
tementen voor senioren. Brederode 
Wonen wordt beheerder en verhuur-
der van de appartementen. Stichting 
Welzijn Velsen gaat de sociaal-cul-
turele activiteiten organiseren. 

Er is lang naar de herbouw uitgeke-
ken. De vertegenwoordigers van de 

gemeente Velsen, Pré Wonen, Bre-
derode Wonen, Stichting Het Terras 
en Stichting Welzijn Velsen trokken 
opgetogen aan de touwen van een 
antieke houten heistelling. Daarmee 
werd de eerste paal geslagen. Dit ge-
beurde onder grote belangstelling 
van omwonenden, gebruikers van 
het Terras en kinderen van de Par-
nassiaschool. 

Het nieuwe pand - met als toevoe-
ging woonruimte voor senioren – 
komt op een vertrouwde plek. Een 
gebouw naar het winnende ont-
werp van architect Bart van der Put-
te. Bob van Zijll, directeur-bestuur-
der van Pré Wonen, en wethouder 
Robert te Beest waren in hun spee-
ches unaniem van mening: ,,Door 
goede samenwerking staat hier over 
een jaar een pareltje.” (foto: Reinder 
Weidijk)

Kom bij BUUV op bezoek
Vanaf vrijdag 7 maart a.s. kun-
nen inwoners zich inschrijven op 
de digitale buurtmarktplaats van 
klussen en diensten. Dan gaat 
de website BUUV.nu officieel in 
de lucht. Wethouder Robert te 
Beest verricht de openingshan-
deling om 15.00 uur in de Bibli-
otheek Velsen, Dudokplein 16 in 
IJmuiden. Iedereen is van harte 
welkom voor uitleg en inschrij-
ving. Koffie, thee, iets lekkers en 
een klein presentje staan klaar.

Bij BUUV gaat om diensten, die je 
als bewo-
ners voor 
elkaar kan 
doen. Zon-
der dat er 
direct iets 
t e g e n ove r 
staat. Dit 
kan van al-
les zijn: ko-

ken, gezelschap, het uitlaten van de 
hond, een lift naar de dokter, een 
klusje in huis of hulp in de tuin. Ie-
dereen heeft wel eens een vraag, 
maar heeft ook iets te bieden.

Meedoen?
Meedoen aan BUUV is eenvoudig. 
Na inschrijving via www.BUUV.nu 
kunnen inwoners berichten plaat-
sen of ergens op reageren. Bent u 
niet vertrouwd met de computer? 
In de bibliotheek van Velsen hel-
pen ze u graag op 7 maart 2014. Van 
15.00 uur tot 16.00 uur. In Heems-

kerk en 
in Bever-
wijk draait 
dit project 
ook en gaat 
de digita-
le markt-
plaats ge-
l i j k t i j d i g 
van start.
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Bekeurende handhavers
Wist u dat de gemeente ook amb-
tenaren in dienst heeft die een 
bekeuring mogen geven? Namens 
de gemeente controleren zij of de 
regelgeving wordt nageleefd. De-
ze handhavers zijn aangesteld als 
Buitengewoon Opsporingsamb-
tenaar (BOA). Zij zijn niet altijd te 
herkennen aan hun uniform, daar 
ze ook in burger hun werk doen.

De BOA’s houden toezicht op bij-
voorbeeld foutief parkeren, het on-
juist aanbieden van huisvuil en 
overtredingen van het hondenbe-

leid. Personen boven de 14 jaar zijn 
verplicht zich te legitimeren met 
een geldig paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart. Het is dus moge-
lijk, dat een overtreder naast zijn be-
keuring ook een boete krijgt opge-
legd voor het niet kunnen tonen van 
een geldig legitimatiebewijs. In dat 
geval zijn de handhavers wettelijk 
verplicht de overtreder aan te hou-
den en mee te nemen naar het poli-
tiebureau. 

De hoogte van de bekeuring is overi-
gens landelijk vastgesteld.

Dode hoek-project
De dode hoek van een vrachtwa-
gen leidt elk jaar tot verkeerson-
gevallen met fietsers. Post Ver-
keerseducatie uit IJmuiden voert, 
in opdracht van de gemeente Vel-
sen, het ‘Dode hoekproject’ uit in 
groep zeven van de basisscholen 
in Velsen. Het project loopt tot en 
met 10 maart.

De bedoeling ervan is kinderen be-
wust te maken van de gevaren van de 
dode hoek van vrachtwagens. Wat is 
precies de dode hoek? Hoe moet ik 
daarmee omgaan? Ziet de chauffeur 
mij wel als ik in de buurt van zijn 
vrachtwagen ben? 

De eigen leerkracht vertelt iets over 
de theorie. Daarna krijgen de kinde-

ren praktijkinstructie om én in een 
vrachtwagen. Zo kunnen ze zelf er-
varen wat een vrachtwagenchauf-
feur wel en niet kan zien vanuit de 
cabine. 

Elk jaar vallen er slachtoffers bij on-
gevallen met vrachtauto’s die rechts-
af slaan.  Het merendeel daarvan zijn 
fietsers. Tijdens de praktijkinstruc-
tie vindt ook het project ‘Fiets Seef ’ 
plaats. Dit is een fietsvaardigheids-
oefening op een uitgezet sparcours. 
De twee projecten samen moeten de 
veiligheid van de kinderen vergro-
ten. Ook helpen deze activiteiten in 
de voorbereiding op de verkeersexa-
mens, die deze leerlingen weer in 
april gaan afleggen. (foto: gemeente 
Velsen)

Gemeentearchief naar 
Noord-Hollands Archief
De inventarisatie van een aantal 
belangrijke archieven van de ge-
meente Velsen over de twintigste 
eeuw is klaar. Afgelopen maandag 
is officieel het archief van het ge-
meentebestuur van Velsen over de 
periode 1976-1992 overgedragen 
aan het Noord-Hollands Archief. 
Over enkele maanden is deze voor 
iedereen te raadplegen in de Stu-
diezaal aan de Kleine Houtweg in 
Haarlem.

Ook andere archieven gaan daar 
straks naar toe. Met uitzondering 
van het archief van het gemeente-
bestuur van Velsen over de perio-
de 1925-1975. Deze ligt op de andere 
locatie van het Noord-Hollands Ar-
chief aan de Jansstraat 40 te Haar-
lem.

Na ruim een jaar werken is de in-
ventarisatie van een groot aantal ar-
chieven van de gemeente Velsen ge-

reed. De gemeente Velsen gaf in ja-
nuari 2013 opdracht aan DOCFacto-
ry om de archieven te inventariseren. 
Medewerkers van de gemeente Vel-
sen zorgden ervoor dat de archieven 
in duurzaam papier werden verpakt 
en dat nietjes, paperclips en plastic 
werden verwijderd. Naar verwach-
ting neemt deze materiële verzorging 
van de archieven nog enkele maan-
den in beslag. Zodra de werkzaam-
heden zijn afgerond, worden ook de-
ze archieven overgebracht naar het 
Noord-Hollands Archief. Wij zullen 
u nog nader informeren over welke 
archieven straks waar te vinden zijn. 

Op de foto overhandigt wethouder 
van Cultuur, Wim Westerman, offi-
cieel de inventaris van het gemeen-
tebestuur van Velsen over de perio-
de 1976-1992 aan Lieuwe Zoodsma, 
directeur van het Noord-Hollands 
Archief. (foto: Noord-Hollands Ar-
chief )

Werk aan Wijkermeerweg
De kavel van Meba in Velsen-
Noord wordt aangekocht en de 
Vletterliedenstraat blijft open 
voor autoverkeer. Dat laatste wil-
len de bewoners en bedrijven aan 
die straat graag.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft dins-
dag 4 maart 2014 besloten om de 
kavel van het bedrijf Meba (ontrui-
ming van winkels, kantoorpanden, 
supermarkten en het opkopen van 
magazijninrichtingen) aan de Wij-
kermeerweg in Velsen-Noord aan 
te kopen en de Vletterliedenstraat 
open te houden voor autoverkeer. 
Er is het afgelopen jaar een ontwerp 
opgesteld voor de herinrichting van 
de Wijkermeerweg en omgeving, 
verbetering van de groenstructuur 
en het behoud en definitieve inrich-
ting van de Vletterliedenstraat. Uit 

inspraakbijeenkomsten over het 
ontwerp van de Wijkermeerweg en 
omgeving is gebleken dat bewoners 
en bedrijven de Vletterliedenstraat 
graag willen behouden als autover-
binding. De inrichting sluit aan bij 
de plannen voor de bouw van de Bre-
de School.

De Wijkermeerweg wordt een 30 
km/u gebied. In de Concordiastraat 
komen bomen en nieuwe inritten 
voor de bestaande bedrijven aan de 
Wijkermeerweg.  De kavel van Me-
ba krijgt na sloop en sanering een 
groenstrook aan de Wijkermeerweg 
en wordt uitgegeven aan bedrijven 
met een centrale entree aan de Con-
cordiastraat. De schoorsteen blijft 
voorlopig staan, omdat hier anten-
nes van telecomproviders op staan, 
waarvoor langlopende contracten 
zijn afgesloten.
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Informatieavond 11 maart
over Nieuwe Zeesluis
Provincie Noord-Holland organi-
seert een informatieavond over 
het ontwerp-Provinciaal Inpas-
singsplan (PIP), milieueffect-
rapport (MER) en de zienswijze-
procedure van de Zeetoegang 
IJmond: de nieuwe grote zeesluis 
in IJmuiden. U bent van harte wel-
kom om dinsdag 11 maart 2014 
van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) in het Tata Steel 
Stadion, Minister van Houtenlaan 
123, 1981 EK in Velsen-Zuid. U 
hoeft zich niet aan te melden.

Op 11 februari 2014 hebben Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland 
het ontwerp-PIP en MER Zeetoe-
gang IJmond vrijgegeven voor ter in-
zagelegging. Van 19 februari tot en 
met 1 april 2014 liggen het ontwerp-
PIP en MER ter inzage. Een ieder 
kan binnen deze termijn een ziens-
wijze indienen. Tijdens de infor-
matieavonden kan op verzoek een 
zienswijze worden opgenomen door 
een notulist. Kijk voor de officiële 
bekendmaking van de  terinzageleg-

ging op www.noord-holland.nl onder 
Digitaal Loket.

Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, 
provincie Noord- Holland, gemeen-
te Amsterdam en Havenbedrijf Am-
sterdam NV werken samen met de 
gemeente Velsen aan de bouw van 
de nieuwe grote zeesluis bij IJmui-
den omdat de huidige Noordersluis 
(1929) na bijna honderd jaar aan ver-
vanging toe is.

Om ruimte te bieden aan de steeds 
groter wordende zeeschepen wordt 
de nieuwe sluis groter en tien jaar 
eerder aangelegd. De nieuwe grote 
zeesluis zorgt voor een vlotte en vei-
lige bereikbaarheid van de havens en 
bedrijven aan het Noordzeekanaal. 
Naar verwachting is de sluis in 2019 
gereed. 

Kijk voor meer informatie over 
het project Nieuwe grote Zeesluis 
IJmuiden op www.noordholland.nl  
onder Projecten.

Interesse voor
ontwikkeling Kustvisie
KondorWessels Vastgoed gaat 
het komende jaar onderzoek 
doen naar de haalbaarheid van 
de ontwikkeling van het gebied 
rond de jachthaven Seaport Ma-
rina en IJmuiden aan Zee. Speer-
punt van deze zogeheten Kustvi-
sie is altijd geweest : het gebied 
aantrekkelijker maken voor toe-
risme. In het plan zijn vakantie-
woningen en permanente bewo-
ning opgenomen.

Het gemeentebestuur van Velsen is 
blij, dat een marktpartij zich heeft 
aangediend om te onderzoeken of 
de ontwikkeling van het gebied mo-
gelijk is. De kustvisie is in 2006 in 
samenwerking met Marina Seaport 
en met de 8 andere eigenaren in het 
gebied opgesteld.

Inmiddels heeft de ontwikkelaar 
twee intentieovereenkomsten ge-
sloten. Een met Marina Seaport BV 
voor het gebied ten noorden van de 
Kennemerboulevard. En voor het 
gebied ten zuiden van de Kenne-
merboulevard met Kennemermeer 
BV. 

Met de eigenaren van de coöpera-
tie op de Kennemerboulevard voert 
KondorWessels Vastgoed op zeer 
korte termijn gesprekken om een 
vruchtbare samenwerking tot stand 
te brengen. 
 
KondorWessels Vastgoed is een dy-
namisch en creatief vastgoedbedrijf 
dat sinds 1996 actief is als zelfstan-
dige projectontwikkelaar. Het werk-
gebied is heel Nederland, met het 
accent op groot Amsterdam. De in-
tentieovereenkomsten regelen dat 
KondorWessels Vastgoed een jaar 
lang exclusief recht heeft om te be-
kijken of een ontwikkeling van het 
gebied mogelijk is. De vastgestelde 
kustvisie vormt hierbij het vertrek-
punt.

Op de foto staan van links naar 
rechts directeur W.Gaymans en pro-
jectleider E. Koot van KondorWes-
sels, wethouders Annette Baerveldt, 
Ronald Vennik en Arjen Verkaik 
en Gerlof Funke-Küpper directeur 
van Kennemerstrand NV rondom 
het plan voor een nieuw IJmuidens 
kustgebied. (foto: Reinder Weidijk)

Wim Westerman, wethouder Cultuur, poseert tussen de portretten die op 28 
februari 2014 van hem gemaakt zijn. De leerlingen kregen die dag les over de 
schilder Cezanne van lerares Afke Spaargaren. Zij vond het gezicht van de 
wethouder daar heel goed in passen. De les en de expositie daarna vonden 
plaats in het Kunstencentrum Velsen. (foto: Afke Spaargaren)

Groot onderhoud aan het groen in Velsen-Noord
De gemeente Velsen wil op korte 
termijn groot onderhoud uitvoeren 
in het groengebied tussen de Heir-
weg en de Wijkermeerweg in Vel-
sen-Noord.  Dit met de bedoeling 
om de duurzame, grote bomen zo-
als de eiken voldoende ruimte te 
geven om te groeien.  Bovendien is 
het plan om het gebied een park-
achtige uitstraling te geven en aan-

trekkelijker te maken voor vogels. 
Een van de maatregelen is kappen. 

Het gaat om het deel van het ge-
bied aan de oostzijde, dus voorbij de 
Schoonoortstraat. Aan de overzijde 
is dat voorbij de Vletterliedenstraat. 
Door uitzaaiing zijn meer bomen ge-
komen dan voor de toekomst van het 
groen wenselijk is.  Aan de zijde van 

de Wijkermeerweg  gaat het om 44 
bomen. Voornamelijk wilgen, die aan 
het einde van hun levenscyclus zijn.
Verder zullen 6 populieren, enkele el-
zen en iepen gekapt worden. 

In het andere deel van het gebied langs 
het paadje bij de nutsvoorzieningen, 
naast de Heirweg en naast het Wij-
keroogpark  gaat het om 72 bomen. 

Vanwege beperkt onderhoud zijn de-
ze bomen uitgezaaid en opgescho-
ten. Voor optimale groei is het van be-
lang dat 25%  van de essen wordt ver-
wijderd. Bomen met stormschade en 
zwakke populieren zullen eveneens 
worden geruimd.  Voor de kapwerk-
zaamheden heeft de gemeente Velsen 
inmiddels een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
22 februari tot en met  28 febru-
ari 2014 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 
IJmuiderstraatweg 22, uitvoeren 
kapperswerkzaamheden aan huis 
(26/02/2014) w14.000093;
Kennemerplein 21, veranderen voor-
gevel (25/02/2014) w14.000088;
Kennemerlaan 63, veranderen 
voor- en zijgevel (24/02/2014) 
w14.000078.

Driehuis 
Van Maerlantlaan 12, kappen boom 
(26/02/2014) w14.000091.

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, plaatsen 2 bouwwer-
ken tbv hooiopslag (26/02/2014) 
w14.000090;
Broekbergenlaan 49, wijzigen kan-
toorpand (25/02/2014) w14.000083;
Hoofdstraat 103, stucadoren gevels 
(25/02/2014) w14.000082;
Duin- en Kruidbergerweg 79, 
brandveilig gebruik (24/02/2014) 
w14.000080.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan1, kappen 
boom (25/02/2014) w14.000087; 
Brederoodseweg 106, kappen boom 
(21/02/2014) w14.000075.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Heirweg 5, plaatsen tijdelijke unit 
(26/02/2014) w14.000089;
Heirweg ong., kappen 72 bomen 
(25/02/2014) w14.000085;
Schulpweg 370, kappen boom 
(25/02/2014) w14.000084;
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bo-
men (25/02/2014) w14.000086.

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.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 1, het plaatsen hek/
poort (02/01/2014) w14.000002.

IJmuiden
Kruisberglaan 7-293, uitvoeren on-
derhoud (08/01/2014) w14.000006.

Aanvragen

Bekendmakingen

Verkeersveiligheid rond scholen
Veel ouders ervaren de situatie 
rond scholen als verkeersonveilig. 
De gemeente Velsen werkt al ja-
ren met de scholen samen aan de 
verbetering daarvan. Er is onlangs 
een rapport over verschenen.

Zowel landelijk als lokaal is er steeds 
meer aandacht voor verkeersvei-
ligheid in de omgeving van basis-
scholen. Letselongevallen met kin-
deren bij scholen doen zich in onze 
gemeente bijna niet voor. Gelukkig 
maar, want zulke ongevallen hebben 
een grote impact op kinderen, ou-
ders en hun omgeving.

Desondanks ervaren veel ouders de 
situatie rond scholen vaak als ver-
keersonveilig. Dit bleek onder ande-
re uit een onderzoek van Veilig Ver-
keer Nederland uit 2010 waarbij 
36% van de ouders met kinderen op 
de basisschool de schoolomgeving 
als onveilig beoordeelt. De drie be-
langrijkste redenen waren: er rijden 
teveel auto’s rond school (86%), ou-
ders parkeren midden op de weg en/
of blokkeren ander verkeer (79%) en 
verkeer houdt zich niet aan de maxi-
mumsnelheid (63%). Helaas komt 
dit, ook in Velsen, voor een belang-
rijk deel door het aantal ouders dat 

hun kinderen per auto naar de ba-
sisschool brengt en het rijgedrag van 
die ouders. 

Veel ouders ondervinden dagelijks 
de dreiging die van het verkeer uit-
gaat. Als ouders om die reden de kin-
deren met de auto naar school bren-
gen, wordt het verkeer alleen maar 
nog drukker. Dat is geen goede ont-
wikkeling en daarom is het belang-
rijk dat de schoolomgeving zowel 
daadwerkelijk als gevoelsmatig vei-
lig is. 

Al sinds 2007 werkt de gemeente 

Velsen samen met de scholen aan 
maatregelen waardoor situaties in 
de omgeving van scholen verbe-
terd worden. Soms door eenvoudi-
ge maatregelen, maar ook door her-
inrichting van een gedeelte van de 
straat. Dat wordt ‘duurzaam ver-
keersveilig maken van schoolom-
gevingen’ genoemd. Een rapport 
met daarin de huidige stand van za-
ken is onlangs verschenen. Hierin 
staat niet alleen een overzicht van 
alle maatregelen, maar ook plaatjes 
waaruit de verbeteringen duidelijk 
zichtbaar zijn. U kunt dit teruglezen 
op www.velsen.nl.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.
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Bekendmaking Beleidsregels 

Vastgesteld wijzigingsplan “Bouwmarkt Velserbroek”

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 25 februari 
2014 hebben besloten:

- de Beleidsregels individuele gehan-
dicaptenparkeerplaatsen gemeen-
te Velsen 2014 vast te stellen;

-  deze in werking te laten treden op 
de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
De Beleidsregels individuele gehan-
dicaptenparkeerplaatsen gemeen-
te Velsen 2014 worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 

stadhuis. Tevens wordt het beleid 
gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.rege-
lingenbank.nl

Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben in haar verga-
dering van 25 februari 2014 het 
wijzigingsplan vastgesteld voor 
de realisatie van een bouwmarkt 
op het bedrijventerrein Velser-
broek. In het bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Velserbroek” 
is een binnenplanse wijzigings-
bevoegdheid opgenomen hier-
voor.

Het vastgestelde wijzigingsplan 
ligt voor een ieder met ingang van 
7 maart 2014 gedurende zes we-
ken ter inzage. Het vastgestelde 

wijzigingsplan en daarbij behoren-
de stukken zijn in te zien bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de wijzigingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het wijzigingsplan is 
tevens te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan 
worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig zienswijzen op het 
ontwerp-wijzigingsplan bij het Col-
lege kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten geen zienswijzen op het ont-
werp-wijzigingsplan bij het Colle-
ge kenbaar te hebben gemaakt; hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Besluiten
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 (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Westerduinweg 4, wijzigen tanken-
park (28/02/2014) w14.000004.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Terrasweg 35, vergroten 1ste verdie-
ping (25/02/2014) w14.000001.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. APV 2:17
18 tot en met 21 april 2014, Straw-
berries Paas Toernooi, hockeyterrein 
KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te 
Driehuis (26/02/2014) u14.001635; 
26 april 2014, viering Koningsdag, 
plantsoen van de Van Tuylweg in Vel-
sen-Zuid (28/02/2014) u14.001748.

Standplaats art. 5:18 APV
Seizoenplaats verkoop oliebollen 
hoek Hagelingerweg/ Hoofdstraat 
te Santpoort-Noord van 15 novem-
ber tot en met 31 december 2014 
(25/02/2014) u14.001902;
mobiel bloedafname station, 1 april, 
3 juni,1 juli, 12 aug, 2 sept, 4 sept, 2 
dec. Tata Steel Stadion, Minister 
van Houtenhoutenlaan, Velsen- Zuid 
(03/03/2014) u14.002280.
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