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velsen - De gemeenteraad 
heeft Frank Dales (D66) 
voorgedragen als nieuwe 
burgemeester van velsen. 
Dat gebeurde donderdag-
avond tijdens een extra 
raadsvergadering.

Dales is de beoogd opvol-
ger van Franc Weerwind, die 
in september 2015 vrij on-
verwacht naar Almere ver-
trok. Zijn benoeming is pas 
definitief als de minister van 
Binnenlandse Zaken hier-
mee instemt en de Koning 
zijn handtekening heeft ge-
zet, maar in de regel zijn dat 
formaliteiten.
Frank Dales (59 jaar, ge-
trouwd en vader van vier kin-
deren) is sinds 2007 werk-
zaam als algemeen direc-

teur/bestuurder van de Die-
renbescherming, de groot-
ste dierenwelzijnsorganisa-
tie van Nederland. In januari 
kondigde hij zijn vertrek aan.
Dales was van 2001 tot 2007 

burgemeester van Breuke-
len. Hij begon zijn politieke 
loopbaan op 23-jarige leeftijd 
als gemeenteraadslid in Pur-
merend en was in de perio-
de 1994-2001 wethouder in 
Alphen aan den Rijn. Dales 
was enige tijd landelijk par-
tijvoorzitter van D66.
Henk Wijkhuisen, voorzitter 
van de vertrouwenscommis-
sie, noemde Dales ‘een man 
met veel passie, ambitie en 
een groot netwerk’. ,,Wij zien 
hem als boegbeeld dat Vel-
sen verder op de kaart kan 
zetten.”
De fractievoorzitter van D66 
begon de extra raadsverga-
dering met een komische 
noot: ,,Habemus papam; er 
is witte rook. We hebben een 
nieuwe Frank!”

Frank Dales (D66) voorgedragen als burgemeester

Witte rook uit stadhuis

IJmuiden - De Seajacks 
Scylla, een nieuw installa-
tie- en werkschip voor de off-
shore windmarkt, wordt mo-
menteel bij Breman in IJmui-
den voorbereid op een gro-
te klus in het Duitse windmo-
lenpark Veja Mate. Daar gaat 
de 139 meter lange kracht-
paster meewerken aan de 
bouw van 67 funderingen die 
elk meer dan 1.300 ton we-
gen. Seajacks is een Britse 
rederij met diverse werksche-
pen. (foto: Dennis Gouda)

Krachtpatser in IJmuiden
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Motorrijders, 
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  • Motorbanden
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Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

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

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Nieuw: Hotel Thuis
Makkelijk als het 
opeens moeilijk is

Velsen - Slenders Wasserij 
Stomerij uit Santpoort-Noord 
is een samenwerking aange-
gaan met het Servicepaspoort 
om een splinternieuwe dienst 
aan te bieden: Hotel Thuis. In 
deze tijden, waar de druk op de 
mantelzorg wordt opgevoerd, 
is er steeds vaker behoefte aan 
snelle hulp voor de hoogst-
noodzakelijke levensbehoeftes. 
Mensen worden tegenwoor-
dig na een ziekenhuisopname 
snel weer huiswaarts gestuurd, 
zelfs als ze fysiek niet in staat 
zijn om boodschappen in huis 
te halen, of een wasje te draai-
en. Maar het gebeurt ook dat 
mantelzorgers tijdelijk uitval-
len waardoor grote problemen 
ontstaan.
Nu is er een oplossing: de hele 
week één warme maaltijd per 
dag van Kievit of Primeurshop 
Bol, een doos met de belang-
rijkste boodschappen van JW-
Teleshopping en een compleet 
verzorgde was.
Nicolette van Slenders Wasse-
rij Stomerij: ,,Wij merken dat – 

door het wegnemen van deze 
acute zorg – klanten kalmeren 
en vervolgens beter aan hun 
herstel kunnen werken. Ook 
geeft het kinderen of buren de 
tijd om iets te regelen voor de 
lange termijn.’’
De Hotelservice is voor een 
week, voor een vast bedrag. De 
kwaliteit is hoog, want de aan-
gesloten dienstverleners zijn 
geselecteerd door het Service-
paspoort. Met een telefoontje 
levert één leverancier de bood-
schappen, een warme maaltijd 
en een waszak thuis af, binnen 
24 uur! 
,,We zien regelmatig dat klan-
ten een dienst uit het Hotel 
Thuispakket continueren’’, al-
dus Nicolette Slenders. ,,Tja, als 
het opeens wat moeilijker gaat 
is het natuurlijk wel prettig om 
de handdoeken en het bed-
linnen schoon en gestreken 
thuisbezorgd te krijgen.’’
Voor meer informatie over Ho-
tel Thuis kunt u bellen met 023-
8918440 of mailen naar info@
servicepaspoort.nl.

Route IJmuiden-
Driehuis weekend dicht
Velsen - Komend weekend 
is de kruising van de Zeeweg 
met de nieuwe HOV-busbaan 
afgesloten voor al het autover-
keer. Tijdens dit weekend wor-
den de nog aanwezige trein-
rails verwijderd en afgevoerd. 
Ook worden nieuwe asfalt-on-
derlagen aangebracht.
De Zeeweg is een belangrij-
ke doorgaande (verbindings)
weg, die ook als omleidings-
route geldt voor de werkzaam-
heden aan de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden. Daarom is 
in overleg met de gemeente 
Velsen besloten het grootste 
deel van de werkzaamheden 
in één weekend uit te voeren. 
Gezien de beperkte tijd om de 

werkzaamheden uit te voeren, 
wordt er tijdens dit weekend 
dag en nacht gewerkt.
Vanaf vrijdag 18 maart 19.00 
uur is de Zeeweg vanaf de Mi-
nister van Houtenlaan tot de 
Slingerduinlaan afgesloten 
voor al het autoverkeer. Voor 
het autoverkeer worden om-
leidingsroutes ingesteld. Deze 
omleidingsroutes worden ter 
plaatse met borden aangege-
ven. Fietsers en voetgangers 
worden langs de werkzaam-
heden geleid.
Omdat de werkzaamheden 
ook ’s nachts plaatsvinden is 
enige (geluids)overlast voor 
omwonenden niet te voorko-
men.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom zijn niet alle verbindings-
wegen klaar op 15 april?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De Wijkertunnel is 
dan de belangrijkste omleidingsroute. Met speciale verbin-
dingswegen zorgen we ervoor dat u niet hoeft om te rijden 
via Rottepolderplein of Heemskerk. De omleidingsroute via 
de twee zogeheten calamiteitenbogen is tijdens de reno-
vatie permanent open. Dat maakt dat u snel van de A22 
naar de A9 rijdt en, na de Wijkertunnel, richting IJmuiden 
en Haarlem. Ook komen er twee keerlussen op de knoop-
punten Velsen en Beverwijk en twee keerlussen iets ten 
zuiden van de Velsertunnel. 3D-simulaties van de diverse 
omleidingsroutes zijn te zien op: bit.ly/omleidingsroutesvel-
sertunnel.

Aanleg keerlussen
Rijkswaterstaat is in april vorig jaar begonnen met de aan-
leg van de keerlussen. De eerste twee – bij de knooppun-
ten Velsen en Beverwijk – zijn klaar voordat de Velsertunnel 
sluit in april. De andere twee – net ten zuiden van de Vel-
sertunnel – kunnen we pas maken in het eerste weekend 
dat de Velsertunnel dicht is omdat hiervoor de bestaande 
rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn. Vanaf maandag-
ochtend 18 april (05.00 uur) kan het verkeer op de A22 ook 
op de laatste twee keerlussen rijden. Daarmee is de tijdelij-
ke verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van 
kracht blijft. Na de renovatie van de Velsertunnel verwijdert 
Rijkswaterstaat de keerlussen weer, omdat deze dan niet 
meer nodig zijn.

Regio bereikbaar
De verbindingswegen zijn onderdeel van het plan om de 
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat samen met 
de omgeving heeft opgesteld, staan verschillende maatre-
gelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Naast 
omleidingsroutes gaat het bijvoorbeeld om een tijdelijke 
extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over 
het Noordzeekanaal. Alle maatregelen samen brengen de 
verkeerhinder in de spits terug tot ongeveer een half uur 
vertraging. Buiten de spits is de vertraging enkele minuten. 

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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IJmond - Op 2 juni hoopt 
Marco de Wildt tenminste drie 
maal per fi ets de Alpe d’Huez 
te beklimmen. De Heemsker-
ker neemt deel aan de elfde 
editie van het evenement Al-
pe d’HuZes, waarvan de op-
brengst is bestemd voor KWF 
Kankerbestrijding. In 2014 ver-
loor zijn tienerzoon Brian de 
strijd tegen botkanker.
Bij Brian de Wildt werd in 2012 
botkanker geconstateerd. Zijn 
ouders Marco en Mariola ver-
tellen: ,,We kwamen terug van 
vakantie en Brian had last van 
zijn knie. Daar heeft hij een 
week of drie mee gelopen. Hij 
was keeper bij Vitesse’22 in 
Castricum en zou naar team 
D1 gaan, maar door zijn pijn-
lijke knie werd hij gedwongen 
om te stoppen. Een paar da-
gen later viel hij op zijn knie en 
kwam hij in het ziekenhuis te-
recht.’’
De toen 12 jaar oude Brian 
kreeg niet lang daarna het ge-

vreesde bericht: botkanker. 
Amper anderhalf jaar later ver-
loor hij de strijd tegen de ziek-
te, een gebeurtenis die gro-
te impact heeft gehad op het 
gezin. Al in 2014 nam de vader 
van een meisje dat bij Brian in 
de klas zat voor Brian deel aan 
de Alpe d’HuZes, dit keer wil 
Marco de Wildt zelf de 1860 
meter hoge berg bedwingen 
ter nagedachtenis aan zijn 
zoon. ,,Er moet zo snel moge-
lijk een middel worden gevon-
den om de meeste vormen van 
kanker te kunnen genezen of 
in elk geval te voorkomen dat 
het dodelijk is’’, luidt zijn moti-
vering. Ook zijn zwager Ramon 
Thijssens en Han Das, de stief-
vader van Brian’s beste vriend, 
stappen op de fi ets. 
Help mee om zoveel mogelijk 
geld bijeen te brengen voor 
KWF Kankerbestrijding. Ga 
naar deelnemers.opgevenis-
geenoptie.nl/marcodewildt om 
een donatie aan te melden.

IJmond - Snel op de hoogte 
zijn van belangrijke zaken uit 
je eigen buurt. Dat is de basis-
gedachte bij de nieuwe IJmond 
App. Geen app die gedown-
load en geïnstalleerd moet wor-
den, maar gewoon een tekst-
bericht via het populaire plat-
form WhatsApp. Zo eenvou-
dig als het klinkt, zo eenvoudig 
is het ook. Iedereen kan zich nu 
aanmelden voor deze gratis be-
richtendienst. Je stapt in de au-
to en rijdt in de richting van de 
Velsertunnel, als je opeens tot 
de conclusie komt dat de tun-
nel is afgesloten. Je had er eer-
der in de week wel ergens iets 
over gelezen, maar dat die af-
sluiting vandaag was, dat was je 
allang weer ontschoten. Zou het 
niet veel handiger zijn om op de 
avond van de afsluiting een be-
richtje op je telefoon te krijgen? 
Met die gedachte in het achter-
hoofd zijn de initiatiefnemers 
van de IJmond App gestart met 
een nieuwe gratis service aan 
inwoners van de regio IJmond. 
Niet alleen berichten over de 
Velsertunnel, maar bijvoorbeeld 
ook aankondigingen van gro-
te evenementen en ‘breaking 
news’ kunnen op die manier 
snel worden gecommuniceerd. 
Bewoners van de IJmond kun-
nen zich aanmelden door een 
WhatsApp bericht te sturen 
naar nummer 06 251 60 500 
met in het bericht hun woon-
plaats. Het is overigens ook mo-
gelijk om berichten uit de ove-
rige plaatsen in de IJmond te 
ontvangen, door die te vermel-
den in het bericht. Deelnemers 
ontvangen maximaal twee be-
richten per dag. Inmiddels is 
IJmond App ook op Facebook 
en op de eigen website www.
ijmondapp.nl te vinden.

Snel op de 
hoogte dankzij 

IJmond App

Grote IJmuiden 
Quiz in bieb

IJmuiden - Volg je de Face-
bookpagina ‘Je bent een IJmui-
denaar als’ of ben je fanatiek 
lezer van de lokale krant? Grijp 
dan op woensdag 23 maart je 
kans tijdens De Grote IJmui-
den Quiz bij Bibliotheek Vel-
sen. In diverse rondes wor-
den de deelnemende teams 
getest op hun kennis over on-
ze havenstad aan het Noord-
zeekanaal en de Noordzee. 
Geef je op via bibliotheekvel-
sen.nl en wie weet wint jouw 
team de wisselbeker (mogelijk 
gemaakt door Swier). De quiz 
begint om 19.30 uur. Leden en 
niet-leden betalen 4,50 euro 
per persoon. Inschrijven via de 
website.

Diplomazwemmen ABC 
in De Heerenduinen
IJmuiden. Zaterdag 12 maart 
hebben 48 kinderen afge-
zwommen voor het zwem 
ABC. Dit onder toeziend oog 
van ouders, opa’s, oma’s, ooms 
en tantes, nichtjes, neefjes en 
vriendjes en vriendinnetjes. Er 
heerste volop spanning, maar 
iedereen ontving na afl oop het 
diploma. 
A-diploma: Fiene Schroor, An-
na van der Voet, Duncan den 
Enting, Jayson Devin Parry, 
Sam Jacques de Boer, Mats 
Fredericus Schaap, Maryam 
Chatt, Jente van Meese, Mau-
rits Willem Diederik van Vel-
zen, David Alexander Beumer, 
Jasmijn Blokker, Ida Evi van 
Warmendam, Abigail Johan-
na van Waveren, Elin Kraaij, 
Kajenat Abdulfatah, Thijs 

Cruysheer, Tijs Alexander van 
Stijn, Tessa Smit, Melissa Flor 
Heyblom, Mika Hoogewerf, 
Levi Hoogeland, Tirzah Korf, 
Quincy Gelderblom, Hauathar 
Aibouzza, Rasil Benhamida en 
Milou van der Ven.
B-diploma: Max van Dus-
schoten, Teun Stufkens, Jas-
mijn Anna Zwanenburg, Mara 
Jongejan, Sima Gurihova, Lars 
Lürsen, Sahel Babor, Isa van 
der Helm, Twan Folkerts, Pien 
Bakker, Kees Meinema, Gijs 
Wilmink, Mohamed Amine 
Abdellaoui, Tom Wilmink, Lois 
Stam, Mikotaj Biatecki, Owen 
van de Kolk en Mette Dik.
C-diploma: Sara Bausa Boer, 
Jenna Kim Maria van  Leen, 
Robin Moes en Ana Luis Bran-
co Martins.

Dschen Dui – Pencak Silat
De Witte Tijgers
fl ikken het weer
Santpoort-Zuid - Afgelo-
pen zondag waren de eerste 
wedstrijden van de NPSB, de 
bond van de verdedigings-
sport Pencak Silat. En de laat-
ste keer in het Bongkot bol-
werk Leeuwarden omdat de 
wedstrijden vanaf april naar 
Amersfoort verhuizen.
Dschen Dui - Pencak Silat is  
met drie strijders afgereisd 
naar Leeuwarden, namelijk 
met Tristan Vermeulen, Melis-
sa Verburgt en Robin Vogel, 
onder de bezielende leiding 
van Vincent Fabris. 
Ondanks het feit dat het Tris-
tans eerste wedstrijden waren 
heeft hij zich kranig geweerd 
en toch een mooie bronzen 
plak gescoord. Melissa was 
weer super gemotiveerd om 
de volle winst te pakken maar 
het mocht helaas net niet zo 
zijn. Maar met zilver behaald 
zij toch weer een toppresta-
tie. Robin moest later die dag 
en hij moest het dan maar 
weer fl ikken om in het hol van 
de leeuw de hoofdprijs weg 
te kapen. De eerste minuut 
was het nog even spannend 

maar toen ging de turbo er-
op en wist hij overtuigend de 
gouden plak te pakken.
Al met al weer een goed re-
sultaat voor Dschen Dui, ali-
as de Witte Tijgers, en weer 
meer wedstrijdervaring op-
gedaan. 10 april gaan ze naar 
Amersfoort voor de laatste 
wedstrijden, als laatste voor-
bereiding op de Belgian Open 
op 7 en 8 mei want dan moe-
ten ze er echt staan.
Zie ook www.dschendui.nl.

Earth Hour
bij Tata Steel

Velsen - Earth Hour bij Tata 
Steel Op zaterdag 19 maart 
dimt Tata Steel in IJmuiden 
de verlichting op het bedrijfs-
terrein. Dat gebeurt in het 
kader van Earth Hour, de we-
reldwijde actie om door be-
wust een uur lang verlichting 
uit te schakelen de aandacht 
te vestigen op het belang van 
energiebesparing. 
Van 20.30 uur tot 21.30 uur 
schakelt het staalbedrijf zo 
veel mogelijk verlichting uit. 
Dat gebeurt vanzelfsprekend 
alleen waar dat veilig kan. 
,,Het reduceren van het ener-
gieverbruik en van de nach-

telijke verlichting zijn speer-
punten van ons milieubeleid”, 
aldus Hans van den Berg, di-
recteur Manufacturing Iron & 
Steel bij Tata Steel in IJmui-
den. 
,,Een belangrijke nieuwe stap 
is dat we de buitenverlich-
ting van Hoogoven 7 onlangs 
schakelbaar hebben ge-
maakt. Eerder hadden we dat 
al bij Hoogoven 6 gedaan. Dit 
betekent dat de hoogovens 
alleen nog worden verlicht 
als dat voor werkzaamheden 
noodzakelijk is.’’
,,Er lopen ook initiatieven om 
conventio
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Fysiotherapie Zeeweg, 
ook voor kinderen

IJmuiden - Bij Fysiotherapie 
Zeeweg kunt u al ruime tijd 
terecht voor kinderfysiothe-
rapie. Bianca van Leijen en 
Anneke Min verzorgen hier 
de kinderfysiotherapie. Sinds 
2014 werken ze ook op het 
speciaal basisonderwijs, op 
de Boekanier in IJmuiden en 
de Zeearend in Beverwijk. 
Zie voor de uitgebreide infor-

matie het artikel in de Baby & 
Kind special in de Lijf en Ge-
zondheid van deze krant. 
Wilt u meer informatie, of 
wilt u een afspraak maken, 
dan kan dat  bij Fysiotherapie 
Zeeweg, Zeeweg 263 of Wil-
genstraat 1A in IJmuiden, te-
lefoonnummer 0255-521401 
of 0255-511668. Zie ook 
www.fysiotherapiezeeweg.nl.

Recordaantal acts op mainstage
Dutch Valley maakt 
volledig line-up bekend
Velsen-Zuid - De organisatie 
van Dutch Valley heeft de vol-
ledige line-up bekendgemaakt. 
Op zaterdag 20 augustus tre-
den verdeeld over negen po-
dia meer dan 115 artiesten en 
acts op.
Op de het hoofdpodium (main-
stage) worden De Jeugd van Te-
genwoordig, Within Temptation, 
Nielson, Memphis Maniacs en 
De Loco Loco Discoshow aan 
de programmering toegevoegd. 
Eerder maakte de organisatie al 
de middagprogrammering van 
de mainstage bekend. In een 
aaneengesloten 2,5 uur duren-
de Mega Jukeboxshow treden 
tussen 13.45 en 16.45 uur Het 
Goede Doel, Gers Pardoel, Xan-
der de Buisonjé, Waylon, Glen-
nis Grace, Lange Frans, And-
re Hazes junior, 3JS en Gerard 

Joling op. Op 27 juni wordt de 
naam van een grote mystery act 
onthuld. Meest opvallende acts 
op de andere podia zijn: Ronnie 
Flex (Hip Hop), Kraantje Pap-
pie, Wolter Kroes (GO! Apres 
Ski), Andre Hazes Junior, Peter 
Beense, Tino Martin (Café Nol), 
Ruth Jacott, Glennis Grace, Par-
ty Animals (Radio 10FM), Roy 
Donders, Monique Smit, Koos 
Alberts, Thomas Berge, Bon-
nie St Clair, Imca Marina (Mega 
Piraten), Ruben van der Meer, 
Dennis van der Geest, StukTV, 
Dave Roelvink (BN’er). 
Tickets voor Dutch Valley zijn 
te koop via www.dutchvalley.nl/
tickets en kosten euro 35 eu-
ro exclusief fee. Naast regulie-
re tickets zijn er ook Deluxe Tic-
kets en Kids Tickets verkrijg-
baar.

Socius start groep 
Nieuwe Moeders

Regio - Wanneer je moeder 
wordt, verandert er veel in je 
leven. De rol als ouder brengt 
allerlei verantwoordelijkhe-
den met zich mee. Je hebt 
veel minder tijd en energie 
voor de rollen die je al vervul-
de, bijvoorbeeld als partner, 
dochter, zus, vriendin of col-
lega. Ook heb je minder tijd 
voor jezelf. Het kost tijd om 
daar een nieuwe balans in te 
vinden.
Socius organiseert daarom 
de cursus ‘Nieuwe Moeders’, 
voor moeders met kind(eren) 
tot ongeveer twee jaar, om 
een steuntje in de rug te ge-
ven. Het doel is het delen van 
ervaringen, herkenning in an-
dere moeders, van elkaar le-
ren en een goede balans te 
vinden tussen de verschillen-
de rollen.
De bijeenkomsten bestaan uit 
het bespreken van persoonlij-
ke ervaringen, een stukje the-
orie en het doen van oefenin-
gen. Thema’s zijn: verwach-
tingen. Wat is voor jou de 
grootste verandering sinds 
je moeder bent? Hoe was je 
eigen opvoeding? Wat wil je 
meegeven aan je eigen kind? 

Hoe maak je tijd voor jezelf 
(en eventueel je partner) vrij?
De cursus bestaat uit vier bij-
eenkomsten van twee uur 
en wordt begeleid door twee 
maatschappelijk werksters. 
De cursus start op woens-
dagochtend 6 april, van 9.30 
tot 11.30 uur. De cursus 
wordt gehouden in het CJG 
in IJmuiden aan Marktplein 
1. Er is geen opvangmoge-
lijkheid voor de kinderen, dit 
dient zelf geregeld te worden. 
Voor de cursus wordt een-
malig 10 euro gevraagd voor 
koffi e/thee en materiaal.
Socius ondersteunt, begeleidt 
en adviseert mensen die dat 
nodig hebben. Als het gaat 
om opvoedingsproblemen, 
om schulden, om eenzaam-
heid, om problemen met in-
stanties, om verwerking van 
verlies.  Zij helpen u de regie 
over uw leven (terug) te ne-
men.
Voor meer informatie kunt u 
vrijblijvend contact opnemen 
met Sharon Koning en Lisan-
ne de Jong, maatschappelijk 
werkers, via 088-8876900 of 
via skoning@socius-md.nl of 
ldejong@socius-md.nl.

Velsen - Velsen Lokaal be-
gint voor geïnteresseerde 
Velsenaren een introductie-
klas over de lokale politiek. In 
twee avonden maken deelne-
mers kennis met de Velsense 
politiek en de grootste oppo-
sitiepartij in de gemeenteraad 
van Velsen. Bestuursvoorzit-
ter Bart Tijl legt uit waarom 
de partij start met VelsenLes-
Lokaal: ,,Bij gesprekken met 
mensen om ons heen blijkt 
vaak dat veel mensen geen 
idee hebben van wat er alle-
maal gebeurt in de gemeen-
teraad. De animo om actief 
deel te nemen aan de loka-
le politiek is de afgelopen de-
cennia fl ink afgenomen. We 
willen aan de ene kant laten 
zien hoe zinvol en leuk de lo-
kale politiek is. Dat je een ver-
schil kunt maken. Aan de an-
dere kant denken we ook aan 
de toekomst en willen we ons 
team versterken om ook op 
de lange termijn succesvol 
te kunnen blijven. We hopen 
dat meer jongeren en vrou-
wen onze partij weten te vin-
den. Die zijn ondervertegen-
woordigd in onze partij en de 
(lokale) politiek. Deelnemers 
krijgen op een inspirerende 
en interactieve wijze in twee 
avonden basiskennis van lo-
kale politiek bijgespijkerd en 
waar Velsen Lokaal voor staat. 
Er is veel ruimte voor eigen 
inbreng, interactie en vragen. 
Om deze avonden zo effectief 
mogelijk te laten verlopen, is 
er ruimte voor acht mensen 
per avond. Velsen Lokaal ver-
wacht later dit jaar een twee-
de serie avonden te plannen. 
Aanmelden kan door een mail 
te sturen aan info@velsenlo-
kaal.nl of marjaverheij@vel-
senlokaal.nl. De eerste serie 
avonden is gepland op maan-
dag 11 en 18 april.

Introductie 
lokale politiek

Velsen-Noord - Zaterdag 9 
april is er een open dag op 
sportpark Rooswijk, Roos-
wijkerlaan 2. Tussen 12.00 
en 15.00 uur kan er worden 
meegedaan aan verschillen-
de spelletjes en onderde-
len. De verenigingen HCV 
’90 (handbal), TC de Giete-
ling (tennis), FC Velsenoord 
(voetbal) en HSV Rooswijk 
(honkbal) zijn van de par-
tij. Als men meedoet aan al-
le onderdelen van alle vereni-
gingen, kan men kans maken 
op een gezamenlijk cadeau.

Open dag 
sportpark 
Rooswijk

Dammers DCIJ blijven 
in nationale hoofdklasse
IJmuiden - Door een wissel-
vallig seizoen waren de DCIJ-
ers in de reguliere hoofdklas-
sencompetitie op de tiende 
plaats beland. Hierdoor moes-
ten zij in een promotie- de-
gradatiewedstrijd aantreden 
tegen EDC uit Enschede. In 
vooraf ingeschatte kwaliteit 
deden de teams niet voor el-
kaar onder.
In de praktijk pakte het anders 
uit. DCIJ zette al direct de toon 
en confronteerde de gasten al 
direct met agressief aanval-
spel. Kees Pippel liet als eerste, 
na een fraaie combinatie, de 
winst aantekenen. Vervolgens 
leverde Stijn Tuijtel goed werk 
af door de sterke Rus Chatoriy-
ski op remise te houden.Door  
nederlagen van Cees van der 
Vlis, tegen de grootmeester 
Jeroen Goudt, en Harry van de 
Vossen, na een ernstige mis-
rekening, leken de kansen te 

keren in het voordeel van het 
tiental uit Enschde. Maar daar-
mee had EDC haar kruit ver-
schoten. Jesse Bos zette de 
IJmuidenaren. Na een sterk 
gespeelde  partij weer op ge-
lijke hoogte. Daarna was er 
nog maar één vraag open; Met 
hoeveel zou DCIJ innen? 
Aan alle borden waren de 
IJmuidenaren in het voordeel.
Stella van Buuren kwam een 
schijf voor maar kon, hoe-
wel ze gewonnen stond, het 
eindspel niet naar winst voe-
ren . Conall Sleutel en Willem 
Winter speelden remise. Hier-
na hadden  Feroz Amirkhan en 
Martin van Dijk goed vooruit-
zichten op winst. Maar alleen 
Van Dijk slaagde erin te win-
nen. 
Daarmee bracht hij de stand 
op 11-9 in het voordeel van 
DCIJ en was hoofdklassen-
schap verwezenlijkt.

www. .nl

www. .nl
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Ster van Night of the Proms 2015

Fernando Varela in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Vergeet Luciano 
Pavarotti, Andrea Bocelli of 
Il Divo. Want volgens ken-
ners is er met de komst van 
Fernando Varela een nieuwe 
ster geboren. Na solo tours in 
meer dan 30 landen in Ame-
rika en Azië kwam de tenor 
dit jaar voor het eerst naar 
Nederland tijdens Night of 
the Proms. Daar maakte hij 
zo’n indruk dat de Stads-
schouwburg Velsen hem uit-
nodigde om op dinsdag 29 
maart (20.15 uur) te komen 
optreden. Een unieke kans 
om kennis te maken met 
een tenor uit duizenden, een 
stem van een kaliber, waar-
van er volgens kenners zoals 
Placido Domingo maar wei-
nig zijn. 
Al op jonge leeftijd werd de 
Puerto Ricaanse tenor Fer-
nando Varela ontdekt op 
YouTube door niemand min-

der dan 16-voudig Grammy-
winnaar David Foster, de stil-
le kracht achter tal van gro-
te namen, waaronder Mi-
chael Jackson. Hierna trad 
hij op in Foster’s theater-
shows en deelde hij het po-
dium met wereldartiesten 
als Neil Diamond, Barbra St-
reisand en Lionel Richie. Zijn 
stem ontplooide zich bij de 
Central Florida Lyric Opera 
en met dit gezelschap heeft 
hij opgetreden in zestien gro-
te opera’s in Amerika. Inmid-
dels heeft hij drie albums met 
een breed scala aan songs 
op zijn naam staan, uiteenlo-
pend van John Denver’s An-
nie’s Song tot Nessun Dorma 
van Giacomo Puccini.
Prijs 27,50 euro, inclusief 
drankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789.

Familiemusical ‘Suske & 
Wiske’ in schouwburg
Velsen - Suske en Wiske 
vieren dit jaar hun zeven-
tigste verjaardag. Ter ere 
van deze feestelijke ge-
beurtenis komen de strip-
helden op zaterdag 2 april 
(15.00 uur) naar de Stads-
schouwburg Velsen met de 
familiemusical De Circus-
baron. Wanneer de oer-
sterke Jerom op mysteri-
euze wijze wordt ontvoerd, 
storten Suske en Wiske 
zich vol enthousiasme in 
een nieuw avontuur. Lam-
bik is echter niet van de 
partij, want zijn komische 
talent is in de smaak ge-

vallen bij de directeur van 
een groot circus die hem 
een baan als circusba-
ron aanbiedt. Familiemusi-
cal vol spanning, avontuur, 
humor, spectaculaire acts 
en fijne muziek voor ieder-
een vanaf 6 jaar. Met nie-
mand minder dan musical-
ster Ben Cramer als de slu-
we circusdirecteur en de 
Velsense musicalsterren 
Eline Schmidt en Robbert 
van Unnik. 
Prijs: 23 euro. Meer infor-
matie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Bram van der Vlugt in ‘Op 
bezoek bij meneer Green’
Velsen - Onlangs werd 
hij 80, maar gelukkig weet 
Bram van der Vlugt niet van 
ophouden. Komend seizoen 
schittert hij in ‘Op bezoek 
bij meneer Green’, een tra-
gikomedie die eerder werd 
gespeeld door John Kraaij-
kamp Sr. Na de succesvol-
le première ontving de voor-
stelling vier sterren in de 
Volkskrant en in NRC-Next. 
Bram van der Vlugt en Oren 
Schrijver komen de wereld-
beroemde bitterzoete kome-
die op woensdag 30 maart 
(20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen spelen.
De wereldberoemde bit-
terzoete komedie Op be-
zoek bij meneer Green gaat 
over twee mannen die te-
gen wil en dank met elkaar 
te maken krijgen. De 86-ja-
rige weduwnaar meneer 
Green (Bram van der Vlugt) 
leeft teruggetrokken in zijn 

flat als er een jonge zaken-
man (Oren Schrijver) op zijn 
stoep staat. De man heeft 
een taakstraf. Zes maan-
den lang moet hij meneer 
Green wekelijks bezoeken. 
Geen van beide mannen zit 
op deze bezoekjes te wach-
ten, maar gaandeweg blij-
ken de twee meer met el-
kaar gemeen te hebben dan 
ze dachten.
Wereldwijd succes
‘Op zoek bij Meneer Green’ 
is een toneelstuk van de 
Amerikaanse schrijver Jeff 
Baron en ging in 1996 in 
première in Massachusetts. 
Sindsdien werden er we-
reldwijd meer dan 400 ver-
schillende producties van 
het stuk gemaakt.
Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Govert de 
Roos)

Jan Jaap van der Wal en 
René van het Hof in Velsen
Velsen- - Goed nieuws voor 
alle Orkater-fans en toneel-
liefhebbers. Op donderdag 
31 maart (20.15 uur) staat 
de muzikale komedie ‘Not 
the Tommy Cooper Story’ in 
Velsen op de planken. Met 
Jan Jaap van der Wal én Re-
né van ‘t Hof als aanvoer-
ders van een topcast en een 
fantastische live band onder 
aanvoering van Vincent van 
Warmerdam!
Terry Copper (René van ’t 
Hof) is toneelknecht en leidt 
een onzichtbaar leven in 
de coulissen van het thea-
ter. Tot op een avond de ro-
de fez van Tommy Cooper is 

achtergebleven op het to-
neel. De toneelknecht neemt 
een besluit: hij wil de fez te-
rugbrengen naar zijn recht-
matige eigenaar. Tijdens zijn 
reis ontmoet hij een sjofe-
le bandleider (Jan Jaap van 
der Wal) en zijn orkest, die 
hem terecht laten komen in 
een hilarische wereld van 
buikspreekpoppen, schui-
ne moppen en mislukken-
de goochelacts. Een wereld 
die hem confronteert met 
zichzelf én de Grote Komiek: 
Tommy Cooper.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Zij zijn nog altijd een 
van de leukste theaterkop-
pels van ons land. Uitblinkend 
in het neerzetten van tragi-
komische personages, die op 
het eerste gezicht alléén maar 
voor grote hilariteit zorgen, 
maar ondertussen ook subtiel 
weten te ontroeren. Plien van 
Bennekom en Bianca Krijgs-
man maakten van ‘Gaat het 
nog door’ weer een juweeltje. 
Met volle zalen en een juichen-
de pers. En ondertussen mocht 
Bianca nog even in New York 
een van de hoogste internati-
onale acteerprijzen, een Emmy 
Award, ophalen. En werd Plien 
uitgeroepen tot de meest hu-
moristische vrouw op de Ne-
derlandse televisie. Extra re-
denen dus  voor de Stads-
schouwburg Velsen om het 
duo op vrijdag 1 april (20.15 
uur) terug te halen. Voor deze 
extra voorstelling zijn nog maar 
enkele plaatsten beschikbaar. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789.

Laatste kaarten 
Plien & Bianca

Velsen - Na twee succesvolle 
eigen theatershows en recente 
hoofdrollen in de musicals ‘Sis-
ter Act’ en ‘Moeder, Ik Wil Bij De 
Revue’ keert de Grande Dame 
van de Nederlandse musical-
wereld Simone Kleinsma solo 
terug naar het theater. Op dins-
dag 5 april (20.15 uur) speelt 
ze in de Stadsschouwburg Vel-
sen ‘Simone!’, een intieme the-
atershow met een hoofdrol voor 
haar prachtige stem. Simone 
Kleinsma haalt herinneringen 
op uit haar omvangrijke carrière 
en deelt verrassende anekdo-
tes. Voor de show zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar. Prijs 
31 euro, inclusief drankje en 
garderobe. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Govert de Roos)

Simone 
Kleinsma ster 
in eigen show
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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 aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Aan de Slingerduinlaan, tus-
sen de Zeeweg en begraaf-
plaats Duinhof, ligt bijna het 
eind een pad dat naar rechts 
wegloopt. Aan dit pad staat 
aan de rechterkant een sier-
lijk toegangshek tussen twee 
stenen kolommen. Dit is de 
ingang van ‘De Kikvorsch’, 
de particuliere begraafplaats 
van de familie Boreel. Ach-
ter het toegangshek gaat een 
begraafplaats met een stuk 
lokale geschiedenis schuil.
In 1805 koopt de familie Bo-
reel de voormalige hofstede 
Velseroogh, Als je de Kalver-
straat en de Willemsbeekweg 
parallel aan de Lange Nieuw-
straat doortrekt, ligt Velse-
roogh grofweg ingeklemd 
tussen beide straten, de Lek-
straat en de Zeeweg. Het bij-
behorende landhuis staat tot 
rond 1784 nabij het huidige 
Marktplein. Het gebied was 
tot halverwege vorige eeuw 
een bosgebied met de naam 
De Kikvorsch, genoemd naar 
de zuidelijker gelegen boer-
derij met dezelfde naam. De-
ze boerderij heeft de naam 
ongetwijfeld te danken aan 
de jaarlijkse paddentrek rond 
de nabijgelegen Willemsbeek 
en Tussenbeek, en is tegen 

1930 gesloopt.
De familie sticht in dit bos-
gebied in 1882 de particu-
liere begraafplaats ‘De Kik-
vorsch’. De begraafsplaats 
ligt nabij het tegenwoordi-
ge kruispunt van de Geleen-
straat en de Griftstraat. Aan-
vankelijk zijn het losse gra-
ven maar in 1891 wordt een 
grafkelder gebouwd, waarin 
de reeds begraven familiele-
den worden bijgezet.
Na 1920 breidt IJmuiden uit 
naar het zuiden. In 1939 ko-
pen de gemeente en exploi-
tatiemaatschappij Ooster-
duin grote delen van het bos-
gebied voor woningbouw. 
Rond 1940 wordt de grond 
bouwrijp gemaakt. Door de 
oorlog ligt het werk stil, maar 
na de bevrijding gaan de uit-
breidingen door. Ook de be-
graafplaats moet wijken voor 
de Rivierenbuurt. In 1948 
wordt de grond verkocht 
aan de gemeente en verhui-
zen de 18 overledenen naar 
het terrein aan de Slinger-
duinlaan. Het toegangshek 
en de natuurstenen dekste-
nen van de pilaren verhuizen 
mee. In 1964 wordt het ter-
rein met gesloten beurs aan 
de gemeente Velsen overge-
dragen onder de voorwaar-
den dat leden van de fami-
lie hier nog begraven mogen 
worden en dat de gemeen-
te het onderhoud voor eeu-
wig op zich neemt. Inmiddels 
hebben ruim 20 Boreel-na-
zaten hun rust gevonden op 
deze, voor het publiek ontoe-
gankelijke begraafplaats.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Regio - De dagen worden lan-
ger en de wens om te gaan va-
ren wordt weer levend. Toen in 
1990 het vaarbewijs ingevoerd 
werd kreeg ieder het verstrekt 
als je aantoonbaar 5 jaar met 
een boot gevaren hebt. Hier-
voor moest je een verzekering 
op jouw naam overleggen. Nu 
moeten we net zoals een rijbe-
wijs op de computer 40 meer-
keuze vragen voldoende kun-
nen beantwoorden. Het blijft 
heerlijk als het weertje warm 
wordt om op het water te zijn.
Dan moeten we begrip heb-
ben hoe de uitwijkregels wer-
ken, hoe de betonning ligt en 
hoe de veiligheid aan boord 
gewaarborgd wordt. Deze 
voorbereiding op ons verblijf 
op het water kost nu 45 euro 
bij de Vamex om het examen 
te doen. Het  geeft voldoening 
als we samen veilig het water 
op kunnen. Zie ook www.vaar-
bewijs-haarlem.nl of bel 06-
20281815

Haal nu een 
vaarbewijs

Velserbroek - LET OP! We-
gens omstandigheden gaat 
de geplande rommelmarkt op 
zondag 20 maart in Het Pol-
derhuis aan het Vestingplein 
58, helaas niet door!

Rommelmarkt 
afgelast

Wat te doen bij 
wateroverlast

Velsen-Noord – Voor bewo-
ners van Velsen-Noord en an-
dere woonkernen van Velsen 
is het belangrijk om te weten 
dat wateroverlast kan wor-
den gemeld bij de gemeen-
te. Heeft u in uw woning last 
van optrekkend vocht, schim-
mel of een natte kelder wat 
wordt veroorzaakt door hoog 
grondwater dan is dat een lo-
kaal probleem. Daarom is het 
altijd goed om wateroverlast 
te melden, ook als het om 
een eigen woning gaat. Mel-
den kan via Loket Velsen via 
https://dloketvelsen.nl van de 
gemeente Velsen. De melding 
komt dan terecht bij de afde-
ling Openbare Ruimte. Meld 
dat het om een probleem met 
de riolering gaat dat te wij-
ten is aan wateroverlast. Op 
de website wordt gevraagd 
de problemen te verduide-
lijken, geeft hierbij zeker uw 
adres en meld de aard van 
de klacht, bijvoorbeeld als er 
water in de kelder staat. Geef 
ook aan hoe lang u hier al last 
van hebt.

Documentaire 
Paul’s Last Waltz
Beverwijk - Memoria Uitvaart-
zorg houdt dinsdagavond 22 
maart een documentaire-avond. 
In de documentaire Paul’s Last 
Waltz keert fi lmmaakster Lie-
za Röben samen met haar fa-
milie terug naar de ingrijpen-
de periode voordat haar vader 
stierf. De dagen voor het ster-
ven, toen Lieza en haar familie 
afscheid namen van hun (stief-
vader) en man, beleefden ze in 
een roes. Ze spreekt met haar 
vriend, broer, stiefbroer, stiefzus 
en stiefmoeder en ontleedt zo 
de roes van deze dagen. Gaan-
deweg worden hun herinnerin-
gen steeds tastbaarder en ko-
men ze dichterbij de kunst van 

het sterven. (Bron: Nederlandse 
Publieke Omroep)
De documentaire is bedoeld 
voor iedereen die zich verbon-
den voelt met het onderwerp. 
Na afl oop biedt Memoria Uit-
vaartzorg de gelegenheid om 
met een hapje en een drank-
je na te praten over deze bij-
zondere documentaire. Even-
eens beantwoorden zij eventu-
ele vragen over een (naderend) 
afscheid. De documentaire be-
gint om 20.00 uur bij Afscheids-
centrum Memoria, Plesmanweg 
400 in Beverwijk. De toegang 
is gratis. Aanmelden wordt op 
prijs gesteld: info@memoriauit-
vaartzorg.nl of tel. 0251-254135.

Rabobank zet zich
in voor NL-Doet

IJmond - De Rabobank is 
dichtbij en betrokken bij de 
maatschappij. Dat zeggen ze 
niet alleen, ze brengen het 
ook in de praktijk. Dit keer 
door zich sterk te maken voor 
vrijwilligerswerk tijden NL-
Doet.
De Rabobank is betrokken 
bij personen of groepen in de 
samenleving die zich vrijwillig 
inzetten voor het verbeteren 
van hun eigen situatie of die 
van anderen, voor het verbe-
teren van de leefomgeving of 
de sociale samenhang in hun 
buurt. Dat is al heel lang zo. In 
deze tijd van een terugtreden-
de overheid en een toene-
mende noodzaak tot zelfred-
zaamheid wil de Rabobank 
ondernemende mensen sti-
muleren en ondersteunen in 
hun maatschappelijke ambi-
ties. Dat laten ze onder meer 
zien met het project NL-Doet.
Werknemersvrijwilligerswerk 
is voor de Rabobank een 
nieuwe vorm van maatschap-
pelijke betrokkenheid. Ze sti-
muleren en faciliteren mede-
werkers om persoonlijk een 
actieve bijdrage te leveren 
aan maatschappelijke activi-

teiten. Dit jaar hebben weer 
diverse medewerkers van Ra-
bobank IJmond zich ingezet 
bij sociale projecten. Vrijdag-
middag was de Hartekamp-
groep aan de beurt. Samen 
met twee begeleiders van lo-
catie Duinwijklaan hebben zij 
een tiental cliënten een leu-
ke middag bezorgd door lek-
ker lopend naar Cineworld te 
gaan en daar te genieten van 
een heerlijke lunch. Door de 
bezuinigingen in de zorg is 
het tegenwoordig lastig om 
voldoende mensen op de 
been te krijgen om in dit soort 
activiteiten te voorzien.
Zaterdag werden er nog 
vier projecten opgepakt. Zo 
werd er op een korpsschip in 
IJmuiden geschuurd en ge-
schilderd, met bejaarden het 
mooie weer opgezocht vanuit 
Verzorgingshuis de Moerberg 
in IJmuiden, de patio en tuin 
opgeknapt bij Verzorgings-
huis Meerstaete in Heems-
kerk en volop geschilderd 
bij Harteheem, eveneens in 
Heemskerk. In totaal zijn on-
geveer zestig medewerkers 
van de Rabobank dit jaar bij 
NL-doet inzetbaar geweest.





 
12  17 maart 2016

Merle en Yasmin 
winnen VIS Gala

IJmuiden – Zes acts, één 
winnaar, het was spannend 
maandagavond bij het VIS 
Gala in het Witte Theater. 
Zelfs zo dat de drie juryle-
den, volgens eigen zeggen, 
bijna op de vuist gingen tij-
dens de nabesprekingen. Het  
dansduo Merle Bos en Yas-
min Yurtkap van de Duin & 
Kruidbergmavo won het Vel-
sense Inter Scholaire (VIS) 
Gala. Hun zelfgemaakte cho-
reografie en energieke uit-
voering overtuigden de jury. 
De twee brugklassers waren 
dolblij met hun prijs.
Dit jaar bood het VIS Gala  
een mooie variatie aan acts. 
Hidde van de Rhee van Gym-
nasium Felisenum bespeel-
de strak de drums tijdens zijn 
solo-optreden. Heel leuk ook 
was de band met piano, gi-
taar en zang door Kristi Pan-
nekoek, Ronen Caspers, Di-
da Sjouke en Vera de Bruijn 
(Ichthus Lyceum) met het 
nummer Stitches van Shawn 
Mendes. Dit jaar ook een 
cabaret-act, behoorlijk ge-
waagd zelfs, door Roy Vlie-
land en Tymen Aafjes (op gi-
taar) van Gymnasium Felise-
num. Silver Lee-A-Fong van 
het Vellesan College wist ie-

dereen te verbazen met zijn 
streetdance en lenige lijf. Zoë 
Gerritsen (Duin & Kruidberg 
Mavo) bracht het nummer 
Love Yourself van Justin Bie-
ber op indrukwekkende wij-
ze. Ze werd niet eerste maar 
na afloop werd ze gevraagd 
om op te treden tijdens Ko-
ningsdag in Driehuis. 
Dit jaar werd het VIS Gala 
voor het eerst georganiseerd 
door Merit Koops, hoofd On-
derwijs van Kunstencen-
trum Velsen. Zij zorgde er-
voor dat er leuke acts waren 
in de pauze, zoals Kim en Ba-
rend met drama en de band 
De Buren van Armin. De pre-
sentatie was van Dennis de 
Groot, poppenspeler van be-
roep en bekend van de Ne-
derlandse uitvoering War-
horse. Hij werkte met al-
le VIS Gala-deelnemers sa-
men aan een originele pop-
penact, waar veel waardering 
voor kwam. 
Met het VIS Gala laten scho-
len zich dankzij gemeen-
te, Stadsschouwburg Vel-
sen, Kunstencentrum Velsen, 
Witte Theater en Rabobank 
IJmond van hun creatieve en 
culturele kant zien. (foto: RTV 
Seaport/Ron Pichel)

VVD organiseert 
Politieke Caféquiz
IJmuiden - Op maandag 21 
maart organiseert VVD Vel-
sen een Politieke Caféquiz in 
Grand Café La Belle. Wie was 
het Orakel van Diever? Hoe-
veel partijen zitten er in de 
Velsense gemeenteraad? In 
teams van 2 tot 5 deelnemers 
wordt er vanaf 20.00 uur ge-
streden in een quiz met vragen 

over landelijke én lokale poli-
tiek. Iedereen is van harte wel-
kom, ongeacht politieke voor-
keur of kennisniveau. Inschrij-
ven kan op de avond zelf. De 
presentatie is in handen van 
Jeroen Verwoort. De bitterbal-
len worden verzorgd door VVD 
Velsen, maar consumpties zijn 
voor eigen rekening.

IJmuiden - In een volge-
pakt Thalia Theater zijn vori-
ge week vrijdag de Velsense 
sportkampioenen van 2015 
gehuldigd. Dat gebeurde tij-
dens het jaarlijkse Sportgala 
dat werd gepresenteerd door 
voetbalcommentator Frank 
Snoeks. 
Alle sporters gingen naar 
huis met een draadloze kop-
telefoon, maar voor een aan-
tal sporters stond een bron-
zen beeldje klaar. De indivi-

duele prijzen gingen naar ju-
doka/jiu jitsuka Melvin Schol 
(Sportman), wielrenster Ni-
na Kessler (Sportvrouw), tu-
ner Amine Abaidi en karate-
ka Nadine Hollander (Sport-
talenten) en wielrenner Brian 
Burggraaf (Master). De prijs 
voor Sportteam van het jaar 
ging naar de tennissers Jo-
ris Bodin en Maikel Borg.  De 
juryrapporten en foto’s zijn te 
vinden op www.sportgalavel-
sen.nl.

Dino’s in Pieter 
Vermeulen 
Museum

Driehuis - Van 20 maart tot 
en met 28 augustus is in het 
Pieter Vermeulen Museum de 
spannende interactieve ten-
toonstelling ‘Dino’s!’ te zien 
en beleven voor iedereen van 
4 jaar tot 88 jaar. De expositie 
laat een verscheidenheid zien 
aan dinosaurussen en ande-
re oertijd-dieren die heel lang 
geleden de aarde hebben be-
volkt. Deze doe-dino-expositie 
is even leuk en leerzaam voor 
jonge als voor oudere kinde-
ren. In een echt dinosaurus-
decor, met levensgrote model-
len, is er veel te leren, te bele-
ven en vooral  te doen. Zo ma-
ken de bezoekers kennis met 
de verschrikkelijke Tyranno-
saurus Rex en voelen ze aan 
zijn tanden en klauwen. Ze 
gaan aan de slag met het ske-
let van een Allosaurus, com-
pleet met inzetbotten (op ware 
grootte). Ze bekijken de spo-
ren in de dino-voetstappen-
bak en graven naar fossielen 
in de opgraafbak. Ze bewon-
deren een écht dino-ei en mo-
dellen van dino’s die nog als 
embryo in het ei zitten waarbij 
ze kunnen raden welke dino 
het later zal worden. En hinke-
lend over de dino-hinkelbaan 
komen ze bij het Pterano-
don-nest met blacklight-gang. 
Daarnaast zijn er knopjes om 
op te drukken om prachtige 
miniaturen in diorama’s te la-
ten bewegen of er iets over te 
horen. Boekjes, puzzels en de 
speurtocht maken het geheel 
compleet. Alle onderdelen zijn 
in een prachtig decor van gro-
te en kleine 3D-platen van di-
nosaurussen en hun leefom-
geving. In de Museumweek, 
van 17 tot en met 24 april, is 
de tentoonstelling te bezoeken 
met 50% korting en zijn er veel 
extra’s. Kijk voor alle extra ac-
tiviteiten op: www.pieter-ver-
meulen-museum.nl en op ht-
tp://museummiddag.nl/. Ope-
ningstijden: woensdag, vrijdag 
en zondag: van 13.00 tot 17.00 
uur. Tijdens schoolvakanties: 
dinsdag tot en met vrijdag en 
op zondag van 13.00 tot 17.00 
uur.

Als je partner kanker 
krijgt, wat dan?
Santpoort-Noord - Wan-
neer je partner kanker krijgt, 
verandert er van alles in je le-
ven. Zorgen voor en zorgen 
om je partner, veel extra be-
lasting door ziekenhuisbe-
zoek, meer huishoudelijke ta-
ken, zorg om kinderen, ande-
ren informeren, intussen blij-
ven werken en ga zo maar 
door. Vaak kom je niet meer 
aan jezelf toe.
De bijeenkomst voor partners 
heeft als doel je te helpen om 
overeind te blijven en voor je-
zelf te zorgen bij al deze ver-
anderingen. Door het delen 
van ervaringen en het uitwis-
selen van tips wil Inloophuis 
Kennemerland partners hier-
bij steunen. 
In deze bijeenkomsten, onder 
deskundige begeleiding, zul-
len onderwerpen aan de orde 
komen als: wat is er in mijn le-
ven veranderd door de ziekte 
van mijn partner en wat be-
tekent het voor onze relatie? 
Hoe ga ik om met emoties als 
verdriet, boosheid, eenzaam-
heid, angst en hoe commu-
niceer ik hier over met mijn 
partner? Hoe kan ik vorm 
geven aan de veranderen-
de toekomst? Hoe ga ik om 
met aan de ene kant zorgen 
voor mijn partner en aan de 
andere kant de relatie zo ge-

lijkwaardig mogelijk houden? 
Welke betekenis geef ik aan 
wat ons is overkomen? Zelf-
zorg: hoe houd ik me staande 
op mijn werk en in mijn pri-
véleven?  
De volgende bijeenkomst zal 
plaatsvinden op donderdag-
avond 17 maart van 19.30-
21.00 uur. Vanaf 19.15 uur is 
er gelegenheid voor een kop-
je koffie of thee. De bijeen-
komsten worden begeleid 
door een vrijwilliger met er-
varing op het gebied van ver-
lies en rouw.
Locatie: Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord. Aanmel-
den: mail naar info@inloop-
huiskennemerland.nl of bel 
023-8885367. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deel-
name.

www. .nl

www. .nl





 
14  17 maart 2016

IJmuiden - Op donderdag 
24 maart om 10.00 uur kun 
je tijdens de leerzame work-
shop ‘Wegwijs in de catalo-
gus’ kennismaken met de ca-
talogus en Mijn menu van Bi-
bliotheek Velsen. De bieb telt 
ruim 63.000 boeken, speel-
films, luisterboeken, tijd-
schriften en meer. Alle infor-
matie over auteurs, titels en 
inhoud is terug te vinden in 
de catalogus. Marijke vertelt 
hoe je effectief kunt zoeken 
in de catalogus, de plek met 
een schat aan informatie over 
de uitgebreide collectie van 
de bibliotheek. Na de work-
shop trakteren zij de deel-

nemers op een kop koffie of 
thee in het gezellige Leesca-
fé Dudok! Schrijf je in via bi-
bliotheekvelsen.nl. Deelname 
is gratis.

Wegwijs in catalogus

Eigenwijs speelt Doornroosje
Musical waar een 
mens blij van wordt
Velsen - Op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 april brengt Ei-
genwijs Musicalkids Vel-
sen de musical ‘Doorn-
roosje’ voor het voetlicht 
in Stadsschouwburg Vel-
sen. Een heerlijk ongecom-
pliceerde show boordevol 
humor en met fantastische 
muziek. Het beloven avon-
den te worden waar een 
mens blij van wordt. Lekker 
achterover leunen en ge-
nieten van de jeugdige en 
jong volwassen talenten die 
Velsen rijk is en die ons al-
len perspectief bieden op 
de toekomst, zowel in ‘ons’ 
theaterland als daarbuiten.
Sinds de oprichting van de-
ze musicalvereingiging zijn 
bijna driehonderd jongeren 
op het podium gekomen. 
Vaak bleek hun deelname 
aan Eigenwijs voor vele fa-
milies en vriendengroe-
pen een eerste kennisma-
king met de wereld van het 
theatermaken en zelfs voor 
een eerste theaterbezoek. 
Vanuit Eigenwijs zijn nieu-
we initiatieven voortgeko-
men en verschillende oud-
spelers hebben inmiddels 
van hun hobby hun beroep 
kunnen maken, zowel in 
de spotlights als achter de 
schermen.
Een van de bijzonderheden 
van de productie ‘Doorn-
roosje’ is dat vier ‘zusjes 
Hammerstein’ de rollen van 
de drie goede feeën en de 
slechte fee Diadora ver-

tolken. Twee van hen de-
den aan de allereerste pro-
ductie van Eigenwijs mee 
(‘Oliver’) en er is sinds-
dien geen jaar Eigenwijs 
geweest zonder dat een of 
enkelen van hen er op de 
planken stonden.
Oprichter en regisseur van 
Eigenwijs, Marja Lindhout, 
betrok vader Steef Ham-
merstein bij haar plan om 
de zusjes nu eens allen te-
gelijk te laten optreden. Hij 
regelde een bijeenkomst en 
er bleek weinig aandringen 
nodig: Aafje, Liesbeth en 
Janneke namen met groot 
enthousiasme de uitdaging 
aan om samen met zus en 
huidig lid Bea en natuurlijk 
met de gehele, ijzersterk in 
de schoenen staande cast 
‘Doornroosje’ naar een mu-
sicalhoogtepunt te stuwen.
Overigens is deze musical 
de laatste die Marja Lind-
hout voor Eigenwijs regis-
seert en produceert.
In zijn programmaboek 
noemt Stadsschouwburg 
Velsen vorige musicals als 
‘Ja Zuster Nee Zuster’ en 
‘Kunt u mij de weg naar 
Hamelen vertellen, meneer’ 
van Eigenwijs: hitmusicals. 
De afgelopen maanden is 
er achter de schermen kei-
hard aan gewerkt om van 
‘Doornroosje’ net zo’n groot 
succes te maken. Kaarten à 
17,50 euro zijn verkrijgbaar 
via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Santpoort-Noord – In het 
startdocument Santpoort-
Noord is voorgesteld om de 
bestemmingen wonen, zorg 
en maatschappelijk toe te 
staan op de locatie waar 
voorheen het Motorhuis ge-
vestigd was, aan Hoofdstraat 
262. Dat heeft de ontwikke-
ling van deze locatie doen 
versnellen. Een projectont-
wikkelaar heeft aangegeven 
goede kans te zien voor wo-
ningbouw op deze plek. Dat 
gebeurt dan wel onder be-
paalde voorwaarden die zijn 
gesteld. Dat heeft dan te ma-
ken met onder meer rooilij-
nen, bouwhoogte en type be-
bouwing. Inmiddels zijn de 
eerste gesprekken met de 
ontwikkelaar geweest. Bin-
nenkort zal de ontwikkelaar 
omwonenden en andere be-
langhebbenden kunnen in-
formeren over hun plannen 
met deze locatie. Voordat 
kan worden gebouwd moet 
de bestemmingsplanwijzi-
ging zijn afgerond en ook 
moet nog de procedure om-
gevingsvergunning worden 
doorlopen. Daarbij is nog alle 
ruimte voor inbreng van om-
wonenden. Overigens is de 
locatie de Groene Scheg, het 
groengebied ten zuiden van 
speeltuin Santpoort, op ver-
zoek van 48 insprekers op 
de Structuurvisie, verdwenen 
als mogelijke bouwlocatie. In 
de nieuwe structuurvisie zal 
dit groengebied worden be-
houden als onderdeel van de 
binnenduinrand. 

Plannen 
voor locatie 
Motorhuis

Workshop
over Pinterest
Velsen - Op woensdag 23 
maart organiseert Biblio-
theek Velsen de workshop 
‘Beginnen met Pinterest’. La-
rissa laat zien wat Pinterest is, 
hoe het werkt en wat de mo-
gelijkheden zijn. Een leuke en 
leerzame workshop voor be-
ginnende gebruikers van Pin-
terest! Pinterest is een online 
prikbord waarmee je afbeel-
dingen kunt ‘pinnen’ en op 
moodboards kunt plaatsen. 
Tijdens de workshop maak je 
kennis met Pinterest en leer 
je met de juiste trefwoorden 
zoeken naar bijzondere inspi-
ratie. Natuurlijk maak je een 
eigen account aan zodat je 
ook thuis aan de slag kunt! 
De workshop duurt van 19.30 
tot 21.30 uur. Lede betalen 
12,50 euro, niet-leden 15 eu-
ro.

Santpoort-Zuid - Vrijdag-
middag 25 maart is het weer 
filmmiddag bij de Vereniging 
Santpoorts Belang in ’t Bre-
derode Huys. Er wordt deze 

middag de film ‘My Old La-
dy’ vertoond. Aanvang van de 
film is 14.00 uur en de toe-
gang is gratis. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Film ‘My Old Lady’ 
in ‘t Brederode Huys

Afwisselend 
voorjaarsconcert Soli

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag traden alle geledingen 
van Muziekvereniging Soli 
op tijdens het voorjaarscon-
cert in de Stadsschouwburg 
Velsen. 
De bezoekers van het con-
cert werden bij de door ver-
welkomd door een aantal le-
den van het Stil Orkest van 
de vereniging. Dit is een bij-
zondere groep omdat er geen 
muzieknoot door hen wordt 
gespeeld. Maar in de foyer 
klonk er wel volop muziek. 
Eerst stuitten de bezoekers 
op de Samenspelklas en bij 
de bar stond de Opstapklas 
samen met de Startklas vol-
wassenen. 
Om kwart over acht brandde 
het concert los met het Op-
leidingsorkest. Zij openden 
met Locus Iste van Bruck-
ner. Dit stuk is ooit gecompo-
neerd voor de inwijding van 
een kerk en wordt elk jaar 
opnieuw daar ten gehore ge-
bracht. Een duidelijk opening 
van het thema ceremonië-
le muziek, die de avond mee 
had gekregen. Na het Op-
leidingsorkest trad het Klein 
Orkest van Soli op. Beide or-
kesten stonden onder leiding 

van Henk Veldt.
In de pauze werden de be-
zoekers verrast door een op-
treden van de Funband van 
Soli in de foyer. De gezellige 
muziek van dit ensemble was 
aanstekelijk voor het publiek. 
Na de pauze nam de slag-
werkgroep onder leiding van 
Edwin Plooijer plaatst op het 
podium aan tafel. Met alle at-
tributen en etenswaren die er 
op de tafel stonden werd er 
een spektakel van gemaakt.
Tot slot nam de Harmonie 
plaats op het podium met 
Vincent van den Bijlaard op 
de bok. Samen met het Twirl-
Team van Soli brachten zij on-
der andere Moondance van 
Van Morrison ten gehore. Het 
TwirlTeam had zich ook bij de 
andere orkesten al van haar 
beste kan laten zien. Ook de 
dansers van Dans- & Ballet-
studio Jolein ondersteunden 
het thema deze avond diver-
se malen.
Om de avond goed af te slui-
ten wachtte de Bigband van 
Soli de bezoekers weer op in 
de foyer om gezamenlijk na 
te genieten van een succes-
volle en afwisselende muzi-
kale avond.
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Velsen speelt gelijkt
Driehuis - Met drie pun-
ten achterstand was de wed-
strijd tegen Assendelft voor 
de mannen van Ton Pronk 
een heuse zes punten wed-
strijd. Alle ingrediënten dus 
voor een spannende ontmoe-
ting op sportpark Assendelft 
waar het met het mooie voor-
jaarsweer een drukte van be-
lang was. Assendelft begon 
sterk en Velsen moest binnen 
tien minuten vier corners ver-
werken. Angelo Beck, Sander 
van der Lugt en de rest van 
de defensie hadden hun han-
den vol maar klaarden voorlo-
pig de klus. 
Het duurde tot de 20e minuut 
voor Jordy Jongens scoorde: 
na een rebound verschalkte 
hij Sander van der Lugt met 
een fraaie boogbal: 1-0. Nog 
voor het thuispubliek was uit-
geklapt stond de 1-1 al op het 
bord. Martin Wal veroverde de 
bal, liet twee verdedigers na 
een uitstekende schijnbewe-
ging zijn hielen zien en schoot 
beheerst in de verre hoek. Er 
kwamen meer kansen voor 
Velsen: zo schoot Mischa Plug 
net over. Ook kansen voor As-
sendelft verdwenen over en 

naast het doel. Na rust een 
beter Velsen. Kansen voor 
Steef van Wees en Donny Ko-
ning brachten echter geen 
verandering in de stand. Wel 
hield Velsen nu het beste van 
het spel. In de zes en zeven-
tigste minuut een ongewone 
beslissing van scheidsrechter 
Wateler. Wegens een opmer-
king van Patrick Castricum 
gaf hij zowel een gele kaart 
als een vrije trap net buiten 
de zestien. De bal werd laag 
ingeschoten maar geblokt. 
Uit de rebound scoorde Ali El 
Ghazali: 2-1. 
Velsen trok massaal ten aan-
val en had geluk toen Jurrian 
van de Water bij een tegen-
aanval een uitgelezen kans op 
3-1 liet liggen. Kort voor het 
einde begon Remco van Dam 
aan een solo. Hij slalomde het 
zestienmeter gebied binnen, 
passeerde twee verdedigers 
en prikte de bal in de verre 
hoek: 2-2. 
Verder kwam Velsen niet 
maar de einduitslag was wel 
de verhouding. Volgende 
week Zaanlandia: daar heb-
ben we nog een appeltje mee 
te schillen!

Mat spelend Stormvogels 
verliest van West Frisia

IJmuiden - In Enkhuizen 
heeft een mat spelend Storm-
vogels een verdiende 5-1 ne-
derlaag geleden tegen West 
Frisia. In tegenstelling tot de 
vele hiervoor gespeelde duels 
was de positieve instelling ver 
te zoeken bij de meeste spe-
lers van de equipe van trainer 
Jeroen Kroes.
Het zag er voor Stormvogels in 
deze cruciale wedstrijd roos-
kleurig uit, want binnen 30 
seconden namen de IJmuide-
naren reeds een voorsprong. 
Na een verkeerde uittrap van 
doelman Paul Kok was het 
voor Giano Bonam een koud 
kunstje Stormvogels aan een 
0-1-voorsprong te helpen.
Heel kort heeft Stormvogels 
kunnen genieten van deze 
vroege voorsprong, want bin-
nen zeven minuten had West 
Frisia tot driemaal toe het net 
gevonden. De op de back-
plaats onwennig spelende 
Rowan van Eijk kon zijn oppo-
nent Sonny Pronk niet afstop-
pen en heel beheerst scoorde 
hij de gelijkmaker, 1-1.
Daarna volgden binnen een 
paar minuten twee doelpun-
ten van Rens Nooter en Klaas 
de Vries (vanaf elf meter), 3-1. 
Als een volslagen bokser had 
West Frisia het team van trai-
ner Jeroen Kroes murw gesla-
gen en met lede ogen moest 
men toezien dat vijf minuten 
voor de thee Sonny Pronk, 
na een verkeerde uittrap van 
doelman Danny Adrichem, 
zijn tweede en voor West Fri-
sia vierde doelpunt kon ma-
ken, 4-1.
De tweede helft werd plicht-

matig uitgespeeld; West Frisia 
geloofde het wel en Stormvo-
gels had niet meer de kracht 
iets aan de achterstand te 
doen. Met een prachtige kop-
bal bepaalde Nick Abcouwer 
de eindstand op 5-1.
Er was toch licht in het don-
kere spel van de IJmuide-
naren: A-junior Gregory van 
Nieuwkoop mocht de tweede 
helft zijn debuut in de hoofd-
macht van Stormvogels ma-
ken en deed dat zeer verdien-
stelijk.
Stormvogels zaterdag speelde 
in een spectaculaire wedstrijd 
tegen De Brug  met 2-2 gelijk. 
In dit duel speelde scheids-
rechter Angevaare een nega-
tieve hoofdrol: hij keurde een 
buitenspeldoelpunt van De 
Brug goed en zag in de slot-
fase een honderd-procent-
handsbal in het strafschop-
gebied van een van de De 
Brug-verdedigers fi naal over 
her hoofd. Bovendien was de 
rode kaart in de tweede helft 
voor Patrick Pronk door hem 
te zwaar beoordeeld.
Een strijdlustig en fris van de 
lever spelend Stormvogels 
ging uitstekend uit de start-
blokken en binnen acht mi-
nuten verzilverde Jari van 
Westen een vrije schop van 
Rick Kluijskens, 1-0. Storm-
vogels bleef het spel domi-
neren en halverwege de eer-
ste helft legde de actieve Mit-
chell Wesseling de bal pan-
klaar voor David van der Kolk, 
2-0. Stormvogels ging daar-
na te negatief met de gebo-
den kansen om en zag met 
lede ogen toe, dat tien minu-

ten voor rust Duran Tuncer de 
ruststand op 2-1 kon bren-
gen.
Binnen 11 minuten in de 
tweede helft stond Stormvo-
gels met 9 man. Na vijf mi-
nuten ontving Robert Iskes 
zijn tweede gele kaart en na 
11 minuten beoordeelde de 
scheidsrechter een overtre-
ding van Patrick Pronk veel 
te zwaar door hem een ro-
de kaart te geven. Achter al-
les dicht timmeren en probe-
ren op de counter een doel-
punt te forceren. Dat was de 
opdracht van trainer Marco 
Adema en die tactiek slaag-
de bijna, maar de kansen die 
Stormvogels op de counter 
kreeg, werden alle om zeep 
geholpen. 25 Minuten hield 
Stormvogels stand, maar na-
dat Tuncer een vlammend af-
standsschot over de grond af-
vuurde en invaller-doelman 
Ted van der Fits (A-junior) dit 
schot niet onder controle kon 
krijgen, knalde Mike Munk 
in de rebound, overigens wel 
in buitenspel staande, de bal 
keihard in de touwen, 2-2.
Stormvogels werd in de slotfa-
se een zuivere strafschop ont-
houden toen een van de De 
Brug-verdedigers de bal over-
tuigend met de hand speelde. 
Door iedereen gezien, behal-
ve door de leidsman.
Zaterdag is in Amsterdam 
Vlug en Vaardig de tegen-
stander. Omdat de Amster-
dammers met een punt min-
der op een van de onder-
ste plaatsen staan, is het een 
echte zespuntenwedstrijd.

IJmuiden kent ongelukkig weekend
Velsen - Het eerste elftal van 
VV IJmuiden keek afgelopen 
zaterdag al binnen een minuut 
tegen een 1-0 achterstand aan 
op bezoek bij Jos/Watergraaf-
smeer. Een vrije trap beland-
de op het hoofd van oud-Tel-
star spits Raoul Henar, die de 
hele wedstrijd een plaag voor 
de IJmuiden-defensie vormde. 
De IJmuidenaren herpakten 
zich snel na de vroege tegen-
treffer, het was Fabian Roozen 
die na tien minuten spelen de 
gelijkmaker binnenschoot op 
aangeven van Mark van Urk. 

Kort na het doelpunt van Roo-
zen waren de rollen omge-
draaid, ditmaal gaf Roozen de 
bal aan Van Urk die de doel-
man van de thuisploeg voor de 
tweede maal wist te passeren. 
Lang konden de zwart-wit-
ten niet genieten van de voor-
sprong, want enkele minu-
ten na het doelpunt van IJmui-
den wist Jos/Watergraafsmeer 
de gelijkmaker te scoren. Na 
de gelijkmaker had IJmuiden 
het betere van het spel. Omdat 
de ploeg van Rick van Amers-
foort niet tot echt grote kansen 

wist te komen, leek de 2-2 die 
op het scorebord te lezen was 
ook de ruststand te gaan wor-
den. Waren het niet dat ook de 
verdedigers van IJmuiden met 
hun hoofd al bij de thee wa-
ren. Raoul Henar wist hier opti-
maal gebruik van te maken en 
ontdeed zich andermaal een-
voudig van zijn directe tegen-
stander en kopte binnen (3-2). 
Nog voor rust was het opnieuw 
raak voor de thuisploeg, een 
afgeslagen bal belandde voor 
de voeten van een tegenstan-
der die onberispelijk binnen-

schoot, waardoor de rust werd 
bereikt met een stand van 4-2. 
Na de rust bleek IJmuiden on-
machtig, hoewel trainer Rick 
van Amersfoort nog een al-
les of niets strategie hanteer-
de werd de ploeg nauwelijks 
gevaarlijk. In de slotminuut 
bracht de thuisploeg de eind-
stand op het scorebord (5-2). 
Het tweede kende een com-
plete off-day, tegen het vooraf 
gelijkwaardig ingeschatte VVC 
werd met ruime cijfers verlo-
ren (7-1). IJmuiden 7 ziet het 
kampioenschap voorbij gaan 

door de lastige uitwedstrijd te-
gen IJmuiden 8 met 3-2 te ver-
liezen. Doelpunten van het 8e 
kwamen op rekening van Da-
ve Entius (2x) en Fons. Voor 
het 7e scoorde Jasper Dinkla 
en Arend de Heer. Door dit re-
sultaat kon S.V.IJ. zich opma-
ken voor het kampioenschap. 
De A1 heeft de lastige uitwed-
strijd tegen Zandvoort met 1-2 
gewonnen. Coach Jeffrey vd 
Steen was zeer content met dit 
resultaat, zeker omdat ze met 
een 1-0 achterstand gingen 
rusten. 





 
18  17 maart 2016

   

Donderdag 
17 maart

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Vrije och-
tend, neem uw handwerk-
je mee.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mini & Maxi. Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cabaretier Yora 
Rienstra. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
18 maart

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Paaskienen in De Stek, Heir-
weg 2 Velsen-Noord. Aan-
vang 14.00 en 19.00 uur.
COV IJmuiden vertolkt Mat-
thäus Passion van J.S. Bach in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur, kerk open 18.45 uur.
Piano Quatre Mains in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Opera ‘Il Travatore’. Aanvang 
20.15 uur.

Zaterdag 
19 maart

Open dag Zorg & Welzijn. 
Zie ook www.zorgbalans.nl/
opendag
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Viering Bach’s Johannes 
Passion in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: JW Roy & Ver-
donkschot. Aanvang 20.30 
uur.
Bluestrain to Thalia in het 
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Zie ook 
www.thaliatheater.nl.

Zondag
20 maart

Rommelmarkt Polderhuis 
Velserbroek gaat wegens om-
standigheden niet door! 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Laatste dag! Jubileumten-
toonstelling Bloemendaalse 
Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem 
Lezing’. Beeldhouwwerk, fo-
tografie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Trotsmarkt op Landgoed 
Beeckestijn, Velsen-Zuid. Van 
11.00 tot 18.00 uur. Zie ook 
www.trotsmarkt.nl.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Pianotrio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-

Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Amerikaanse zangsensatie 
‘Naturally 7’. Aanvang 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer live: Soul 
Shizzle. Van 16.00 tot 19.30 
uur.
50Plus dansavond in Vel-
serduin, Velserduinplein 3 
IJmuiden. Met lekkere hapjes 
en live muziek. Toegang 7,-. 
Van 19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
21 maart

Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl
Maandelijkse bijeenkomst 
Muntenclub in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Vanaf circa 19.00 uur 
is de zaal open.
Autismecafé in De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 Vel-
serbroek. Aanvang 19.30 uur.
Postzegelavond in De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Aanvang circa 19.45 uur.

Dinsdag
22 maart

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl
Inloopspreekuur Slecht-
ziend? in Bibliotheek Velser-
broek. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Memoria Uitvaartzorg 
houdt een documentaire-
avond over Paul’s Last Waltz 
bij Aafscheidscentrum Me-
moria, Plesmanweg 400 Be-
verwijk. Aanvang 20.00 uur.
Energiek Velsen organi-
seert een informatieavond 
over zonnepanelen en iso-
latie in het Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Joep Onderlin-
den’s Feestvoorstelling ‘Taart’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
23 maart

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. Ge-

opend van 09.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop van kleding en huis-
raad.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 euro boven-
op de entreeprijs.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Opgave via car-
la_schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Tot uiterlijk dins-
dag ervoor tot 18.00 uur.
Grote IJmuiden Quiz bij Bi-
bliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Workshop over Pinterest bij 
Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 19.30 tot 
21.30 uur.

Donderdag 
24 maart

Workshop ‘Wegwijs in de 
catalogus’ kennismaken met 
de catalogus en Mijn menu 
van Bibliotheek Velsen. Aan-
vang 10.00 uur.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Rondom 
Pasen verrassingochtend.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tijden 
is men na telefonische af-
spraak, 023-5376227, welkom. 
Zie ook www.museumboer-
derijjanmakkes.nl
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘How to be 
Single’. Aanvang 20.30 uur.

Velsen – Met tal van vragen 
en problemen kan men in el-
ke kern van Velsen terecht 
bij een van de Sociaal Wijk-
teams. Gaat het over opvoe-
ding, zorg, wonen of andere 
problemen dan vindt u hier 
niet alleen een luisterend 
oor, maar wil men u ook ver-
der helpen. Soms kan wor-
den verwezen naar een an-
dere organisatie. Sinds ja-
nuari 2015 is er voor alle in-
woners van Velsen een Soci-
aal Wijkteam in de buurt. Een 
Sociaal Wijkteam bestaat uit 
professionals van verschil-
lende disciplines die samen-
werken met bijvoorbeeld ge-
zondheidszorg, Socius en 
welzijnsorganisaties. 

Sociaal 
Wijkteams in 
ontwikkeling

Velsen – Eind november 
heeft TSN Thuiszorg BV sur-
seance van betaling aange-
vraagd. Men verwacht rond 
half maart de uitspraak van 
het faillissement. In Vel-
sen kregen zo’n 300 men-
sen huishoudelijke hulp van 
TSN. Er zijn tijdelijke maatre-
gelen genomen om te zorgen 
dat iedereen ondersteuning 
behield. Nu zullen de mees-
te cliënten worden doorge-
sluisd naar de andere vier 
zorgaanbieders die een con-
tract hebben met de gemeen-
te Velsen. Stichting Buurtzorg 
Nederland heeft Stichting Fa-
miliehulp opgezet om de zorg 
van TSN Thuiszorg BV in Ne-
derland over te nemen. Maar 
aan  Velsen heeft Buurtzorg 
geen concreet voorstel ge-
daan. Velsen is een van 137 
gemeenten in Nederland 
die met TSN niet het hoog-
ste uurtarief hanteerde. De 
vier blijvende zorgaanbie-
ders zijn T-Zorg, de Zorgspe-
cialist, ViVa en ThuiszorgIn-
Holland. Ook buurtgemeen-
ten Beverwijk en Heemskerk 
gaan niet met Buurtzorg in 
zee. Dat heeft ook te maken 
met mogelijk juridische pro-
blemen bij het aangaan van 
van een nieuwe overeen-
komst zo lang de contrac-
ten met de vier zorgaanbie-
ders lopen. Bovendien vraagt 
Buurtzorg een overnamever-
goeding aan de gemeente.

Faillissement 
TSN

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

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

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

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

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

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

Digitale ochtend-
krant lezen?
rtvseaport.nl
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Voorjaarsshow Jan Makkes
‘Zijn leven was wonderlijk, 

zijn werk nog meer’

Velserbroek - Rond Pasen en 
Pinksteren kan men in de Mu-
seumboerderij Jan Makkes te 
Velserbroek weer genieten van 
een wereld vol kleur op een 
unieke locatie. De Paasexpo-
sitie is van zaterdag 19 maart 
tot en met zondag 3 april. De 
Pinksterexpositie is vanaf He-
melvaartsdag 5 mei tot en met 
maandag 16 mei, dagelijks tus-
sen 11.00 en 18.00 uur. Aan de 
hand van veel eerder niet ge-
toond werk krijgt de bezoeker 
een goede indruk van het ta-
lent, het unieke kleurgebruik 
en de mens Jan Makkes. On-
geveer honderd schilderijen,  
pastels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in ver-
schillende ruimtes in de Muse-
umboerderij die speciaal hier-
voor in sfeer is gebracht. De 
toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn 

bijzondere kleurgebruik. Op de 
tentoonstelling is te zien dat hij 
in alle schilder- en tekentech-
nieken een meester was. Geen 
onderwerp was hem vreemd. 
Als er ergens werd gebouwd 
was Makkes er vaak bij om 
er tekeningen of schilderij-
en van te maken. Zowel loka-
le, Nederlandse als internatio-
nale onderwerpen zijn te zien 
op zijn schilderijen. Jan Mak-
kes was meer dan een kun-
stenaar; door zijn contacten 
met wereldleiders die hem om 
zijn werk bewonderden wist 
hij veel te bereiken op het ge-
bied van vrede. ,,Zijn leven 
was wonderlijk, maar zijn werk 
nog meer¹¹, vertelt zijn wedu-
we Elly Makkes. In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde en 
werkte zijn veel foto¹s van de-
ze bijzondere kunstenaar te 
zien, zowel werkend als tijdens 
zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Elly vertelt graag 
over Jan en geeft samen met 
anderen rondleidingen door de 
boerderij, die zowel binnen als 
buiten een plaatje is. Uiteraard 
is het aanwezige werk van Jan 
Makkes te koop, net als het 
prachtige fotoboek over zijn 
leven. Locatie: Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek. Buiten ge-
noemde tijden is men na tele-
fonische afspraak welkom, bel 
hiervoor met 023-5376227. Par-
keren kan op 100 meter af-
stand van de boerderij bij voet-
balvereniging VSV aan de Hof-
geesterweg. Zie ook www.mu-
seumboerderij-janmakkes.nl.

Tijdelijke keerlussen 
Velsertunnel aangelegd

Velsen - De aanleg van vier 
tijdelijke verbindingswegen 
(keerlussen) bij de knoop-
punten Velsen, Beverwijk en 
bij de N208 is in volle gang.
Rijkswaterstaat is druk be-
zig met asfalteren en het 
aanbrengen van de ver-
lichting. De komende we-
ken zijn op de knooppunten 
en bij de aansluiting N208 
daarom geregeld minder 
rijstroken beschikbaar. In 

de week van 11 april gaan 
de eerste twee keerlussen 
open. Samen met de cala-
miteitenbogen zorgen ze er-
voor dat bestuurders tijdens 
de sluiting van de Velser-
tunnel sneller van en naar 
de A9/Wijkertunnel kunnen 
rijden.
Meer weten? Bel 0800-8002 
of kijk op www.rijkswater-
staat.nl. (foto: Rijkswater-
staat)

Veel beweegvariatie
bij Fitmix voor Kids
Beverwijk - Beweging, va-
riatie, fun, fi theid, dat is Fit-
mix voor Kids. Iedereen die 
wil sporten, maar nog geen 
idee heeft welke sport te be-
oefenen, kan twee keer gra-
tis meedoen met Fitmix voor 
Kids. Instromen kan op elk 
moment. 
Brenda Calf heeft ruim 16 
jaar ervaring met het lesge-
ven van groepen kinderen 
en volwassenen op diverse 
sportscholen in de regio, en 
bij Bounz in Beverwijk. Door 
samen te werken met zorg-
verleners zoals artsen en fy-
siotherapeuten, viel het haar 
op dat er veel kinderen zijn 
die niet goed weten welke 
sport ze willen doen. Dit geldt 
voor kinderen met en zonder 
gewichtsproblemen. Vooral 
pubers vinden het lastig om 
een geschikte sport te vinden 
die bij ze past. Fitmix springt 
hierop in door een gevarieerd 
beweegprogramma aan te 
bieden. Het mooie is dat ie-
dereen op zijn eigen niveau 
in een relaxte sfeer traint. 
De basisschoolgroep heeft 
een grote sportvariatie zoals: 
boksen, fi tness, bootcamp, 
(soccer)squash, fungames 
en springen bij Bounz. De 
middelbare schoolgroep zal 
met name trainen in de fi t-
ness, maar ook springen bij 
Bounz, (soccer)squash, bok-

sen en bootcamp worden 
aangeboden. De lessen vin-
den plaats bij MAX Sports & 
Wellness en bij Bounz, beide 
gevestigd aan de Parallelweg 
in Beverwijk. Fitmix is elke 
donderdagmiddag. De basis-
schoolgroep sport om 16.00 
en de middelbare school-
groep om 17.00 uur. Fitmix 
voor kids is ook aangesloten 
bij het Jeugd Sport Fonds. 
Dit is een fonds waar gezin-
nen met een minimaal inko-
men een fi nanciële bijdrage 
kunnen aanvragen om hun 
kind(eren) te laten sporten.
Zie ook www.foodandfi t-
coach.nl of bel 06-11164932. 
(foto: Marjolein Remme)

Jimi Hendrix tribute
in het Thalia Theater

IJmuiden - Op vrijdag 25 
maart eert Thalia de meest 
fl amboyante en invloedrijke 
gitarist allertijden: Jimi Hen-
drix. De Amerikaan bracht 
een revolutie in het gitaar-
spelen teweeg door het ge-
bruik van nieuwe akkoor-
den, feedback en vernieu-
wende opnametechnieken. 
Hij overleed in 1970, maar 
zijn muziek leeft nog al-
tijd bij velen voort. Met de 
in 1996 opgerichte band 
‘Are You Experienced’ blijft 
de geest van Hendrix in le-
ven. Bandleider en zanger-
gitarist John Campbell ver-
tolkt op levensechte wij-
ze zijn superheld met ijzer-
sterke nummers zoals: ‘Voo-
doo child’, ‘Purple Haze’, ‘Hey 
Joe’ en ‘Foxy Lady’ en cre-

eert zo opnieuw de live-er-
varing van zijn grote held. 
Het concert begint om 21.00 
uur. De toegang is 20 euro 
euro. In de voorverkoop bij 
Hotel Augusta of via www.
thaliatheater.nl betalen mu-
ziekliefhebbers 15 euro.

Twee keer 
drie rijstroken 
Wijkertunnel

Regio – Om het extra ver-
keer tijdens de sluiting van 
de Velsertunnel op te vangen, 
zal vanaf 15 april in elke tun-
nelbuis van de Wijkertunnel 
een extra rijstrook worden ge-
opend. Hiervoor moest wel een 
speciale veiligheidsvergunning 
worden aangevraagd, die on-
langs is verleend. Men acht 
het voldoende veilig om tijdelijk 
een extra rijstrook te openen.

Velsen – Op de nieuwe Struc-
tuurvisie Velsen was alle ruim-
te voor vragen. Een van die vra-
gen was waarom er weinig aan-
dacht voor kunst en cultuur is. In 
het antwoord werden verschil-
lende culturele voorzieningen 
genoemd, waaronder Stads-
schouwburg, Kunstencentrum, 
Thalie Theater, Witte Theater, 
Havenmuseum en Bunkermu-
seum. Bovendien wordt inge-
zet op de komst van het Kust In-
formatie en Innovatie Centrum. 
Overigens zijn er meer ideeën 
of initiatieven welkom voor pu-
blieke of ontmoetingsplekken. 
Op verzoek van twee havenge-
relateerde bedrijven is de gehe-
le Spoorwegdriehoek bestem-
peld als gezoneerd havenge-
relateerd  industrieterrein. De 
driehoek Noordzeekanaal – Vis-
sershaven – De Geul zal worden 
doorontwikkeld naar ‘bruisend 
havenkwartier’. Verder waren er 
vragen over meer ruimte voor 
de infrastructuur rond de cruis-
eterminal, over de voorgestel-
de noord-zuid fi etsroute en over 
beperking van mogelijke wo-
ningbouw omgeving Kromhout-
straat, in verband met mogelijke 
beperkingen van het havenge-
bied. Ook werd de wens uitge-
sproken de Hofbeek (in het ge-
bied Hofgeest in Velserbroek) te 
behouden. Als het mogelijk is 
deze te behouden zal dit wor-
den overlegd met een ontwik-
kelaar. Ook kwamen er vragen 
over het nieuw aan te leggen 
snelfi etspad tussen de Hoofd-
straat en het Schoterkerkpad. 
Inbrenger wil niet dat dit over 
het veenweidegebied De Leck 
en de Bergen komt te liggen. 
De gemeente heeft geantwoord 
dat dit fi etspad direct wordt ge-
koppeld aan de westelijke kant 
van de N208 zodat het geen im-
pact heeft op het veenweidege-
bied. Overigens waren niet al-
le insprekers particulieren. Ook 
Natuurmonumenten en bijvoor-
beeld Tata Steel kwamen met 
opmerkingen.

Structuurvisie 
Velsen
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IJmondverkeer.nl helpt 
drukte te vermijden

IJmond - In één oogopslag 
zien waar het druk is op de 
weg. Het kan met IJmondver-
keer.nl, de nieuwe website met 
actuele routes en reistijden in 
de IJmond. De site, een initi-
atief van IJmond Bereikbaar 
en Rijkswaterstaat, is bedoeld 
voor tijdens de tunnelsluiting 
vanaf 15 april. Maar ook nu al 
kan iedereen hem gebruiken, 
bijvoorbeeld om te zien waar 
het druk is op de weg.
Vanaf 15 april gaat de Velser-
tunnel negen maanden hele-
maal dicht. De hinder tijdens 
de tunnelsluiting kan stevig 
zijn, vooral in de ochtend- en 
avondspits. De vertraging kan 
dan oplopen tot ongeveer een 
half uur. IJmondverkeer.nl is 
bedoeld als extra service aan 
weggebruikers, vanwege de 
duur van de tunnelsluiting en 
de verwachte hinder.
De nieuwe site moet mensen 
helpen de verkeersdrukte te 
omzeilen en bewuster te rei-
zen. Bijvoorbeeld door eerder 
of later te vertrekken, een an-
dere route te kiezen, een keer-

tje thuis te werken, of te kie-
zen voor de fiets of het open-
baar vervoer.
IJmondverkeer.nl is nu al pri-
ma te gebruiken. Bijvoorbeeld 
om te kijken hoe druk het is op 
de wegen tijdens de spits. Of 
om te zien waar de opstoppin-
gen zijn als er een ongeluk is 
gebeurd. Die informatie is re-
altime, dus tot op de minuut 
actueel. Ook is duidelijk wel-
ke alternatieve routes er zijn, 
zodat mensen hun reis om de 
drukte heen kunnen plannen. 
Als de tunnel 15 april sluit, 
wordt de kaart automatisch 
aangepast, zodat alle nieuwe 
routes er goed op staan.
Veel mensen rijden tijdens 
de tunnelsluiting andere rou-
tes dan gewoonlijk, omdat ze 
deels rijden over tijdelijke we-
gen die Rijkswaterstaat spe-
ciaal voor de renovatie heeft 
aangelegd. De nieuwe website 
houdt rekening met deze nieu-
we wegen en helpt om weg-
wijs te worden in de tijdelijke 
situatie.

Fit met Zelf!Driehuis
Driehuis - De maand maart 
staat bij Zelf!Driehuis in het 
teken van Zelf! fit blijven. De 
dagen worden weer langer, 
we kunnen vaker van het zon-
netje genieten, maar ook weer 
langer in het licht bewegen! 
Naast de Fit-Walk die elke 
donderdag om 15.00 uur van-
uit de winkel vertrekt, bieden 
wij in april een Techniektrai-
ning hardlopen van drie ses-
sies aan voor ervaren en on-
ervaren hardlopers, puur ge-
baseerd op looptechniek. Kijk 
op www.zelfdriehuis.nl voor 
meer informatie.
Is buiten trainen lastig of wil 
je thuis nog verder trainen? 
Vanaf deze maand hebben 
wij een volledig nieuw assor-

timent Fitnessmateriaal voor 
thuis! Van hometrainers en 
dumbells  tot balance boards 
en springtouwen. Alles om je-
zelf in topconditie te houden! 
Na grote inspanning is ont-
spanning natuurlijk net zo 
van belang. Op donderdag 
31 maart om 19.30 uur kan je 
(gratis) ervaren wat Geleide 
Meditatie met je doet. Of hoe 
leuk is het om te ontspannen 
bij de workshop Vrijer Zingen, 
je weer fris en opgeladen te 
voelen, simpelweg door klank 
te maken? Wees er dan bij op 
vrijdag 8 april om 19.30 uur.
De activiteiten zijn op inschrij-
ving, dus meld je snel aan via 
zelf@dezorgspecialist.nl of 
bel 0255-756789. 

Info over 
zonnepanelen 

en isolatie
Santpoort-Zuid - In navol-
ging op de twee eerdere in-
formatieavonden organiseert 
Lokale duurzame energieco-
operatie Energiek Velsen een 
informatieavond in het Bre-
derode Huys in Santpoort-
Zuid op dinsdag 22 maart. 
De avond, die om 20.00 uur 
begint, staat in het teken van 
de twee nieuwe inkoopac-
ties: plaatsing van zonnepa-
nelen en spouwmuurisolatie 
voor particuliere woningen. 
Vanuit de gedachte dat je 
duurzaam samen doet, on-
dersteunt de gemeente Vel-
sen een deel van de com-
municatie en is er in diverse 
buurten in Velsen een infor-
matieflyer op de deurmat ge-
vallen. De Omgevingsdienst 
IJmond is aanwezig op de in-
formatieavond om de subsi-
diemogelijkheden toe te lich-
ten en het effect van isola-
tiemaatregelen te laten zien 
middels infraroodcamera’s. 
Zie ook www.energiekvel-
sen.nl.

IJmuiden – Buro Poppin-
ga gaat de formule IJmui-
den Rauw aan Zee verder 
uitbouwen. Nu gekozen is 
voor dit thema wordt het tijd 
dit uit te voeren. Buro Pop-
pinga bleek de beste ideeën 
te hebben. IJmuiden Rauw 
aan Zee moet beter bekend 
worden. Dan moet er ge-
werkt worden aan een be-
tere toegankelijkheid. IJmui-
den Rauw aan Zee is niet ge-
makkelijk te vinden, omdat je 
aan de oostzijde binnenkomt, 
als het ware via de achter-
deur. Ook de nautische bele-
venis moet worden versterkt 
door meer aan elkaar te ver-
binden. En ook moet IJmui-
den Rauw aan Zee beken-
der worden. Die achterdeur 
moet dus open gezet worden 
en er moet een presentatie 
komen van de sterke kanten 
van IJmuiden. Buro Poppin-
ga zal een integrale gebieds-
visie ontwikkelen en de toe-
gangsweg en het gevoel van 
welkom zijn verbeteren. Men 
wil op knooppunten en langs 
routes bepaalde elemen-
ten of voorzieningen toevoe-
gen om te laten zien dat men 
op de goede weg is naar de 
nautische belevenis. De mo-
gelijkheden zijn bijvoorbeeld 
Streetart of bepaalde typi-
sche IJmuidense inrichtings-
elementen. 

IJmuiden
Rauw aan Zee

Regio - Er worden steeds 
meer kinderen geboren met de 
kwaliteit ‘Hoog Sensitiviteit’. Zij 
horen, ruiken, voelen en zien 
alles veel intenser. De bege-
leiding van een Hoog Sensi-
tief kind vraagt veel van ouders 
en begeleiders. Zij beschikken 
over een ‘eigen-wijsheid’, heb-
ben moeite met het aangeven 
van hun grenzen en willen zich 
op hun eigen tempo ontwikke-
len. Op scholen en in de maat-
schappij wordt er erg veel van 
hen verwacht, de prestatiedruk 
wordt te hoog. 
Dit kan zich gaan uiten in 
boosheid, teruggetrokken-, 
verdrietig-, of ander afwijkend 
gedrag. Niet naar school wil-
len, buik- of hoofdpijn, slaap-
problemen, gespannen of ang-
stig zijn en geen zelfvertrou-
wen hebben. 
Mocht u uw kind hierin her-
kennen en wilt u dat uw kind 
weer ontspannen en gelukkig 

in het leven staat, de rust in 
huis wederkeert, dan kan Josje 
Groot van Duijn u een helpen-
de hand bieden. Ook kan uw 
kind voor de ontspanning ko-
men schilderen in haar atelier. 
Meer weten? Bel 06-22440806 
of 023-5241948 of stuur een 
mail naar josje21@planet.nl.

Open dag van Zorg & Welzijn
Zorgbalans zaterdag 
open voor publiek

Velsen - Iedereen die een 
keer van dichtbij wil bekijken 
hoe de ouderenzorg werkt, is 
op zaterdag 19 maart van har-
te welkom bij Zorgbalans. Ne-
gen locaties – woonzorgcen-
tra, ontmoetingscentra, thuis-
zorg buurtteams en Prettig 
Thuis-teams – openen hun 
deuren voor buurtbewoners, 
familieleden en andere geïn-
teresseerden.
De open dag hoort bij de Week 
van Zorg & Welzijn die loopt 
tot en met 20 maart. Diverse 
zorgorganisaties door het he-
le land openen hun deuren 
om Nederland een kijkje te 
geven achter de schermen bij 
de zorg. Zorgbalans heeft dit 
jaar negen locaties die deel-
nemen in Heemstede, Haar-
lem, Bloemendaal, Driehuis 
en IJmuiden. Locaties, tijden 
en activiteiten staan op www.
zorgbalans.nl/opendag.
Bezoekers van de open dag 
kunnen meedoen aan activi-
teiten en een kleine gezond-
heidscheck laten doen, zoals 
een bloedsuikertest of bloed-

drukmeting. Verpleegkundi-
gen en verzorgenden vertel-
len welke zorg zij kunnen bie-
den bij mensen thuis en op de 
locaties van Zorgbalans. Bij-
voorbeeld voor ondersteuning 
bij dementie, behandeling bij 
revalidatie en gespecialiseer-
de verpleegkundige zorg bij 
hartfalen, longaandoeningen, 
oncologie en wondverzorging.
Op de open dag is er een in-
formele sfeer en zijn er lek-
kere dingen om te eten en 
te drinken. Voor de kinderen 
is er ook vaak wat te doen en 
worden er pannenkoeken ge-
bakken in ontmoetingscen-
trum Spaarnestroom in Haar-
lem.
In De Moerberg in IJmuiden 
wordt een demonstratie ge-
geven van de rekentool ‘Zor-
geloos Beslissen’, een tool 
die inzicht geeft in de kosten 
van verschillende vormen van 
zorg en zo het kiezen van de 
zorg die het beste past, een-
voudiger maakt. 
Zie ook www.zorgbalans.nl/
opendag.
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Smaakstoffen van invloed op ons eetgedrag

De mens is in staat om vijf verschillende smaken 
met de tong te onderscheiden. Dat zijn zoet, 
zout, zuur, bitter en umami. Met name die laat-
ste, umami, is het minst bekend. Deze smaak 
kan het best worden omschreven als ‘hartig’ en 
komt van nature in veel etenswaren voor die vrij 
glutamaat bevatten. Voorbeelden hiervan zijn 
tomaten, champignons, vlees, erwten, belegen 
kaas en zeewier. Dat we smaken kunnen onder-
scheiden met behulp van de receptoren op onze 
tong, is algemeen bekend. Veel minder bekend 
is echter dat dergelijke receptoren zich ook in 
de dunne darm bevinden. Ze hebben daar niet 
dezelfde functie, maar ze zijn net zo goed in 
staat om de verschillende smaken te onder-
scheiden. Bij een groep gezonde vrijwilligers 
werd de proef op de som genomen. Zij kregen 
smaakstoffen via een sonde rechtstreeks in de 
dunne darm. Vervolgens werd hen een warme 

maaltijd voorgezet.
Gebleken is dat de personen aan wie een 
combinatie van zoet, bitter en umami in de 
vorm van smaakstoffen in de dunne darm werd 
toegediend, vervolgens minder van de maal-
tijd aten. Ten opzichte van de personen in de 
controlegroep namen ze gemiddeld onge-
veer 60 kilocalorieën minder tot zich. Er is ook 
op gelet of de smaakstoffen wellicht zelf extra 
kilocalorieën bevatten, maar dat bleek niet het 
geval te zijn. De conclusie luidt derhalve dat 
met een bepaalde mix van smaakstoffen de 
behoefte aan voedsel enigszins kan dalen. Een 
belangrijke ontdekking, die het wellicht voor 
de toekomst mogelijk maakt om capsules te 
ontwikkelen waarin precies die mix van smaak-
stoffen vertegenwoordigd is. Door het innemen 
van een dergelijke capsule zou de neiging om 
(te)veel te eten dus kunnen worden onderdrukt, 

in de strijd tegen de overtollige kilo’s.

Een leuke website over smaken, speciaal 
gemaakt voor leerlingen in het basisonderwijs, 
is http://www.smaaklessen-online.nl.

Een combinatie van smaakstoffen is van doorslaggevende invloed op ons 
eetgedrag. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat inname van bepaalde 
smaakstoffen ervoor zorgt dat we vervolgens meer of minder voedsel tot ons 
nemen. Het onderzoek werd uitgevoerd door met Maastricht UMC+ en heeft 
waardevolle informatie opgeleverd over het proces van voedselinname.

MEDISCH | ZORG

Doe mee met deze test om te leren over je 
automatische geheugen-associaties met alco-
hol of cannabis. De test duurt ongeveer 12 
minuten en bevat een aantal vragen een taak 
waarbij je woorden indeelt. Je krijgt feed-
back over je geheugen-associaties en hoeveel 

risico je alcohol- en/of cannabisgebruik voor je 
gezondheid kan vormen. Door mee te doen help 
je ook onderzoekers om alcohol- en cannabis-
gebruik beter te begrijpen.

Surf naar https://mindsurfer.eu/nl?rb34  

Automatische geheugen-associaties

Gevulde witlof schelpen 
met Bulgur en couscous
Witlofschelpen kun je gebruiken om je ge-
rechte niet alleen meer smaak te geven, 
maar ook om je maaltijd leuk te presenteren.

Bereiding
1. Snijd het eindstronk van de witlof af en pel de 
grootste bladen eraf, deze zijn meestal bitter en 
kun je beter niet gebruiken.
2. Leg de binnenste bladen in een schaal met 
koud water met citroensap (uitgeknepen citroen), 
dit voorkomt dat de bladen bruin worden.
3. Meng met het sap van de limoenen, de vissaus, 
agavesiroop en de koriander in een schaal. Meng 
in en tweede schaal de Bulgur, wortel en de alfalfa
4. Lepel de Bulgur vulling in de witlofbladen en 
rankschik deze op een groot bord. Schenk de thai 
dressing erover. Garneer met de cashewnoten.

RECEPT

Ingrediënten
1 pak Zonnatura 
Bulgur met parel-
couscous
4 witlof
1 citroen
1 halve limoen
1el thaise vissaus

2el agavesiroop
2el koriander, ge-
snipperd
150g wortel, ge-
raspt
40gr alfalfa
2el cashewnoten, 
grof gehakt
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Banketbakker laat 
droom uitkomen
Santpoort-Noord - Don-
derdag 10 maart heeft de fa-
milie Breitenstein van ban-
ketbakkerij Wesseling de 
droom van Rinus Marchand 
uit laten komen. Geïnspireerd 
door de verhalen uit de glos-
sy ‘Droom!’ hebben zij hun 
bakkerij opengesteld voor de 
droom van Rinus. Hij wilde 
graag een kijkje in de keuken 
van een banketbakkerij.
Dat het niet bleef bij een kijk-
je in de keuken werd al snel 
duidelijk toen Rinus voorzien 
werd van een bakkersjasje, 
schort en Maestro pet.
Na een korte rondleiding 
door vader Fred en een lesje 
inpakken van chocolade ei-
tjes door moeder Petra, be-
gon het serieuze werk met 
zoon Maarten. Onder zijn lei-
ding werd er een paashaas 
van circa 50 centimeter ge-
maakt, samengesteld uit di-
verse maten chocolade-ei-
eren. De haas werd geheel 

naar Rinus zijn smaak gede-
coreerd met hazentanden en 
–oren. Tot slot werd de haas 
aangekleed met een vlinder-
dasje, jasje met hartjes kno-
pen en rode veters in zijn 
schoenen.
Maarten was zo trots op de 
prestatie van zijn vlotte leer-
ling dat hij de haas decoreer-
de met een naambordje Ri-
nus. Haas Rinus staat nu op 
de toonbank te prijken naast 
de haas die Maarten heeft 
gemaakt en welke per opbod 
ten gunste van De Droom-
wolk wordt verkocht. Tot slot 
van deze enerverende mid-
dag werd Rinus uitgenodigd 
om op donderdag 24 maart 
de haas van Maarten aan 
de hoogste bieder uit te rei-
ken. Glimmend van trots, met 
Maestro pet op zijn hoofd en 
bonboneitjes in de hand ver-
liet hij de banketbakkerij met 
de woorden: ,,Wat een droom 
zeg.’’

IJmuiden - Voor de tweede 
keer is peuterspeelzaal De 
Drie Turven op visite geweest 
bij dagcentrum Zeestroom. 
De eerste keer was rond de 
kerst, toen zongen de peuters 
liedjes voor en met de oude-
ren. 
Deze keer kwamen ze gezel-
lig limonade drinken en kleu-
ren. De ouderen en peuters 
kleurde samen bloemen en 
eieren. Met als resultaat een 
gezellige bos bloemen voor 

op tafel en van de grote ei-
ertekeningen werden mand-
jes gemaakt waar heerlijke 
chocolade eitjes in werden 
gedaan.
Het was een zeer gezellige 
ochtend. Het is heel leuk om 
te zien hoe jong en oud op el-
kaar reageren, net alsof ze el-
kaar al jaren konden. Er zul-
len vast nog meerdere be-
zoekjes volgen. De peuters 
van De Drie Turven kijken er 
al naar uit.

‘t Mosterdzaadje
Quatre-mains duo en 
pianotrio van grote klasse
Santpoort-Noord - Het pi-
anoduo Carin van de Tillaar 
en Ruud Luttikhuizen spe-
len op vrijdag 18 maart om 
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje 
een programma met werken 
van Bizet (Jeux d’enfants), 
Dvorak (Legenden) en Cha-
brier (Cortège Burlesque). 
Ook doen ze een selectie uit 
de verzamelbundel van Van 
Riemsdijk ‘Oud Hollandsche 
Danswijzen’.
Op zondag 20 maart om 
15.00 uur treden in ‘t Mos-
terdzaadje op de Wit-Rus-
sische violiste Ksenia Bel-

tiukova, de Portugese cel-
list Luis André Ferreira en 
de pianist Vital Stahievitch. 
Ze brengen een indrukwek-
kend programma met mu-
ziek van Dvorak (Dumký) en 
Sjostakovitsj (tweede pia-
notrio). Het Dumký-trio van 
Dvorak is vol liefde, drama 
en ontroering.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur van te vo-
ren is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Workshop 
over risico’s 

in en om huis
Velsen-Noord - Het Rode 
Kruis richt zich op het voorko-
men en beperken van de gevol-
gen van een noodsituatie. Men-
sen kunnen in een noodsitua-
tie (klein- of grootschalig) voor 
zichzelf en anderen meer bete-
kenen als ze beschikken over 
de juiste kennis en vaardighe-
den en een goed netwerk. Wij 
noemen dat zelfredzaamheid.
Om ervoor te zorgen dat u er in 
tijden van nood niet alleen voor 
staat, organiseert het Rode 
Kruis afdeling Velsen in samen-
werking met Stichting Welzijn 
Velsen een workshop ‘risico’s 
in en om huis’ en informeert 
u over het project ‘de sleu-
tel van de buren’. Deze work-
shop wordt gegeven op vrijdag 
1 april van 13.30 tot 15.00 uur in 
wijkcentrum de Stek, Heirweg 
2 in Velsen-Noord. Om uzelf of 
anderen te kunnen helpen in 
nood is het belangrijk dat u zich 
bewust bent van de risico’s. Als 
u weet welke risico’s u loopt, 
kan dat ook bijdragen aan het 
voorkomen van noodsituaties. 
En voorkomen is natuurlijk be-
ter dan genezen. De workshop 
Risico’s in en om het huis richt 
zich op de gevaren en geeft u 
daarvoor tips om goed te han-
delen of om het te voorkomen.
Tijdens de workshop ‘Risico’s in 
en om huis’ wil het Rode Kruis 
de deelnemers op een interac-
tieve manier meer vertrouwen 
geven om veiligheid voor zich-
zelf en voor anderen te bieden 
en het veilig handelen te ver-
groten. Dit doen ze door middel 
van het bespreken van voor-
beelden, ervaringen uitwisse-
len, oplossingen bedenken om 
goed te handelen en uw huis 
en omgeving zo veilig mogelijk 
te maken. U kunt zich opgeven 
voor de workshopkan via 0251-
226445.

Zonnebloem zoekt met 
gasten naar de lente

Regio - - Op vrijdag 4 maart 
is Zonnebloem afdeling IJmui-
den-Oost met gasten naar 
Breezand geweest voor een be-
zoek aan de Lentetuin.  
Het was weer een hele beleve-
nis voor de gasten en vrijwilli-
gers. De tentoonstelling van al-
lerlei soorten bloemen droeg 

thema’s van diverse sprookjes. 
Zowel de gasten als de vrijwilli-
ge begeleiders keken hun ogen 
uit naar al die prachtige bloem-
stukken en bloemperken. De 
gasten hebben werkelijk geno-
ten van al dat moois en als de 
gasten genieten hebben ook de 
vrijwilligers een geslaagde dag. 

38 Zwemdiploma’s bij VZV
IJmuiden - Afgelopen zon-
dag 13 maart was het feest in 
zwembad De Heereduinen. 
Maar liefst 38 kinderen haal-
den hun A-, B- of C-diploma. 
Dat alle jongens en meisjes 
slaagden voor hun afzwemmen 
was een mooie beloning voor 
de inzet van de vrijwilligers van 
VZV, de Velser Zwemvereni-
ging die de kinderen de afge-
lopen maanden heeft opgeleid. 
Dit zijn de kinderen die met 
succes hebben afgezwommen 
bij VZV. A-diploma: Daymen 
Wortman, Vinnie Visser, Dickie 
Visser, Jolie Groot, Maxx He-
ij, Cathrine Alltree, Djino Blok, 

Sem Wolthuis, Michael Koffe-
man, Lieke van Leeuwen, Nik-
ki Groen, Karo Miloyan, Stijn 
de Bruin, Azra Altintas en Ay-
buke Koyunui. B-diploma: Jazz 
Koster, Emma Roos Kok, Pip-
per Bakker, Niki Pronk, Emma 
Liv Schilling, Jayden Braam, 
Rowan de Vroome, Ivar Otter, 
Lynn Schuring, Fleur van der 
Heul, Stan Schoemaker, Nik-
ki Grimm, Sasha Ansing, Kiki 
Floor, Sidney de Brouwer, Dess 
Veldman en Imraan Oulmidi. 
C-diploma: Yasmijn Pel, Leo-
ni Klein, Jens van de Zuidwind, 
Nina Hensen, Senne de Smit en 
Rosa de Kam.

IJmuiden - Pasen is een 
feest, maar wat vieren we ei-
genlijk? Wil je meer weten, 
boeiende sprekers horen, ge-
nieten van mooie zang en mu-
ziek, vier het feest dan mee op 
Goede Vrijdag 25 maart om 
19.30 uur bij de Baptisten-
gemeente aan Eemstraat 30 
te IJmuiden. De dienst wordt 
gehouden met medewerking 
van koor Sign. Dan is er op 
Eerste Paasdag een dienst om 
10.00 uur. Voor kinderen is er 
een apart paasfeest. Iedereen 
is van harte welkom Zie ook 
www.baptistenijmuiden.nl.

Paasfeest
bij Baptisten



René Ponk heeft Telstar 
laten weten dat hij op 21 
maart afscheid neemt van 
de Witte Leeuwen.

De keeperstrainer voegt zich 
bij de technische staf van 
eredivisionist SC Cambuur 
Leeuwarden. Daar wordt hij, 
in zijn functie als keepers-
trainer, herenigd met Marcel 
Keizer. De twee werkten eer-
der bij Telstar al eens samen.
,,Sinds mijn komst naar Vel-
sen heb ik prima met René 
samengewerkt’’, aldus Mi-
chel Vonk. ,,Hij heeft zich ui-
termate professioneel en 
met toewijding ingezet voor 
Telstar en heeft bewezen 
de keepers van Telstar naar 
een hoger niveau te kunnen 
brengen. Ik vind het jammer 
dat René ons gaat verlaten, 
maar gun hem deze kans 

en mogelijkheid van harte. 
Ik wens hem veel succes in 
zijn nieuwe functie.’’ De club 
wenst René Ponk heel veel 
succes in Friesland. ,,Wij we-
ten dat Telstar een specia-
le plek in zijn hart heeft ver-
overd.

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: vrijdag 18 maart 20.00 uur Telstar - FC Dordrecht

René Ponk maakt 
overstap naar Cambuur

Telstar in Panenka
Na een aantal verhalen 
en blogs voor het literai-
re voetbalblad Hard Gras, 
heeft geboren en getogen 
IJmuidenaar Erwin van de 
Pol een nieuw Telstar- ver-
haal geschreven voor het 
blad Panenka.

Panenka is een voetbalmaga-
zine over voetbalromantiek, 
fancultuur en stadionbele-
ving. Het blad zoekt bijzonde-
re clubs en stadions in de he-
le wereld op. Erwin van de Pol 
heeft samen met fotograaf 
Ron Monsees alles uit de 
kast gehaald om de sfeer van 
een mooi avondje Telstar op 
Schoonenberg te schetsen. 
Gelukkig waaide het hard, 
dus met de typische IJmui-
dense wind zat het goed. 
Los van de sfeertekening is 
een ontmoeting in de rust en 
na de wedstrijd met twee Tel-
star legendes hilarisch. Piet 
van der Kuil (1933) startte 
net als Heinz Stuy (1945) zijn 

loopbaan bij VSV, één van de 
twee fusieclubs in 1963 van 
Telstar. De andere club was 
zoals bekend Stormvogels. 
Heinz aan het begin van zijn 
voetballoopbaan en Piet aan 
het eind waren ploeggenoten 
bij Telstar, zie de elftalfoto die 
hangt in het honk bij Velser-
beektribune.
Hoewel Telstar rijk is aan 
anekdotes, putten Heinz en 

Piet ook uit hun tijd bij Ajax. 
Eén Ajax verhaal van die 
avond is opgetekend in een 
blog van Erwin van de Pol op 
de site van Hard Gras (blog 
van 8 december 2015).
Het Telstar verhaal ‘De strijd 
om de 10e plaats’ staat in 
Panenka nummer 6 (Win-
ter 2015/2016). Het blad is te 
bestellen via www.panenka-
magazine.nl.

Wedstrijd zonder politie
Voor het eerst sinds de 
oprichting speelde Telstar 
een wedstrijd zonder aan-
wezigheid van de loka-
le politie. Sinds zeven sei-
zoenen is Telstar actief be-
zig met normalisatie. Dit 
is een vakterm voor een 
veilig, hekloos, publieks-
vriendelijk en politie vrij 
voetbalstadion. 

Het terugdringen van inzet 
politie en het publieksvrien-
delijk maken van het stadion 
is ontstaan vanuit de wens 
van de club. In een samen-
spel tussen Gemeente Vel-
sen en de lokale politie slaagt 
Telstar hierin. Opvallend is 
dat gedurende het normali-
satie proces het aantal inci-

denten afgenomen is. Tijdens 
de afgelopen zeven jaargan-
gen werd stap voor stap de 
inzet van politie en stewards 
verminderd. Zes jaar gele-
den werden de hoge hek-
ken rondom het veld wegge-
haald en vervangen met la-
ge hekken. Drie seizoenen 
geleden werden ook de ho-
ge hekken rondom het uitvak 
afgebroken. Ook daar werd 
de lage variant doorgevoerd. 
In het recentelijk hernieuw-
de veiligheidsconvenant tus-
sen gemeente Velsen, politie 
en Telstar werd afgesproken 
om te gaan experimenteren 
met het spelen van wedstrij-
den zonder politie aanwezig-
heid. Vanavond had Telstar in 
de wedstrijd tegen Jong PSV 

de primeur. Pieter de Waard, 
algemeen directeur Telstar: 
,,Een veilig en publieksvrien-
delijk stadion is sinds jaar en 
dag een diep gekoesterde 
wens van de Witte Leeuwen 
en één van onze belangrijk-
ste doelstellingen. We zijn blij 
dat we weer een stap dich-
terbij ons ultieme doel zijn 
gekomen; een stadion zon-
der hekken, zonder politie 
en met supporters die uit-
sluitend hun ploeg aanmoe-
digen. Dat is wat we structu-
reel willen bereiken. Dankzij 
onze gemeente, onze politie, 
onze stewards en onze fans 
komt dat moment heel dicht-
bij. De wedstrijd van van-
avond is een eerste proef en 
bijzonder geslaagd.”

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Seizoenkaarthouders van 
de Witte Leeuwen kun-
nen vrijdag hun grootste 
passie nu nog voordeli-
ger delen: Telstar!

Op vertoon van uw seizoen-
kaart kunt u vrijdag, tijdens 
kantooruren aan de balie 
en in de avond aan de kas-
sa, extra kaarten voor Tel-

star-FC Dordrecht halen 
voor slechts 5 euro per per-
soon! De kaarten, voor het 
vak waar u een seizoenkaart 
voor bezit, kunt u daarmee 
vergeven aan de personen 
met wie u graag uw passie 
deelt. 

Let op: maximaal 4 kaarten 
per seizoenkaart.

Deel jouw passie!
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Dagen in de rij voor 
een droomhuis
Velsen - Aspirant-kopers 
van het project Pionieren in 
IJmuiden staan, zitten en lig-
gen sinds vorige week vrijdag 
in de rij voor één van de 28 
bouwkavels en 10 kluswonin-
gen. Woensdagochtend was 
het aantal geïnteresseerden 
opgelopen tot drieëntwintig. 
Vanwege de lage temperatu-
ren mogen zij gebruikmaken 
van de voormalige ANWB-
winkel op Plein 1945. Daar 
heerst - heel toepasselijk - 
een gezellige campingsfeer. 
Om alles in goede banen te 

leiden hebben de aspirant-
kopers allemaal een keycord 
met volgnummer ontvangen. 
De kavels op het Snippenbos 
en kluswoningen in de voor-
malige Jan Ligthartschool 
zijn het populairst, maar er 
zijn ook gegadigden voor 
bouwgrond aan de Van den 
Vondellaan in Driehuis. 
De verkoop gaat maandag-
ochtend van start. De deu-
ren van de Burgerzaal gaan 
om 09.30 uur open. Zie ook 
www.pioniereninijmuiden.nl. 
(foto: Friso Huizinga)

Voorlichting artrose 
van Fysiotherapie Maas
IJmuiden - Donderdag 24 
en vrijdag 25 maart houdt 
Fysiotherapie Maas infor-
matieve bijeenkomsten in 
Driehuis en IJmuiden over 
artrose. 
Artrose is een aandoening 
van het gewrichtskraak-
been. In de volksmond wordt 
artrose gewrichtsslijtage 
genoemd. Bij artrose neemt 
de kwaliteit en de hoeveel-
heid kraakbeen langzaam 
af.  Als het kraakbeen in dik-
te of functie afneemt moe-
ten de botten de schokken 
zelf opvangen. Dit leidt tot 
een verdikking of vervor-
ming van botuiteinden. Be-
ginnende artrose kan onop-
gemerkt aanwezig zijn. Ar-
trose veroorzaakt pijn, stijf-
heid en bewegingsbeper-
kingen. Afname van coör-
dinatie, spierkracht en uit-
houdingsvermogen zijn het 
gevolg. U reageert minder 
goed op een misstap of on-
verwachte beweging.
Regelmatig bewegen heeft 
een positieve invloed op de 
gezondheid en is boven-
dien nog leuk ook. Artrose 
hoeft geen belemmering te 
zijn om (meer) te bewegen. 
Samen verstandig bewe-

gen is goed voor uw socia-
le contacten en uw gewrich-
ten varen er wel bij. Artrose 
lijkt zelfs te vragen om meer 
beweging. Heeft u behoefte 
aan tips en adviezen? Is het 
lastig om zelfstandig in be-
weging te komen? 
Na de grote belangstelling 
van de voorgaande voorlich-
tingsbijeenkomsten, orga-
niseert Fysiotherapie Maas 
nogmaals twee voorlichtin-
gen. Deze worden verzorgd 
door de eigen fysiothera-
peut op donderdag 24 maart 
in de Pastoriezaal van de St. 
Engelmunduskerk in Drie-
huis en op vrijdag 25 maart 
in het Buurtcentrum De Spil 
in IJmuiden. De voorlichting 
duurt van 10.30 tot 12.00 
uur.
Bent u bekend met pijn-
klachten als gevolg van 
heup- ofknieartrose of heeft 
u er in uw directe omgeving 
mee te maken? De fysiothe-
rapeut zal uitgebreid infor-
matie en advies geven over 
heup,- en knieklachten en 
uw vragen beantwoorden. 
Deelname is vrijblijvend en 
gratis. Aanmelden kan via 
0255-532211 of info@fysio-
maas.nl.

Top van Holland & Energie
Vergelijken en besparen 
op uw vaste lasten
Regio - Nederland kent een 
aantal energieproducenten 
met bekende namen als; Nuon, 
Eneco, Essent, Eon en Delta. 
Deze partijen zijn verantwoor-
delijk voor de productie van 
energie die geleverd wordt aan 
het energienet in Nederland. 
Er is echter een veelvoud aan 
energie-aanbieders die soms 
in naam zijn verbonden aan ge-
noemde producenten. 
Door de hoeveelheid aanbie-
ders is er een forse concurren-
tie op de energietarieven wat 
heeft geleid tot aanbiedingen 
waarbij cadeaus of waarde-
bonnen worden geschonken of 
bonussen worden beloofd. Uit-
eindelijk is het natuurlijk de af-
nemer van de energie die deze 
geschenken en bonussen be-
taalt. Een vergelijk op internet 
biedt uitkomst, zo wordt vaak 
gesuggereerd. Omdat de tota-
le kosten van energie zeer af-
hankelijk is van het individuele 
gebruik en voor bijna 60% be-
staat uit belastingen, heffingen 
en netwerkkosten blijkt dit in 
de praktijk vaak niet zo te zijn.
Er wordt energie aangeboden 
vanuit NL Energiecollectief. Een 
sterk collectief met zeer erva-
ren specialisten die door jaren-
lange ervaring ieder keer weer 
bewijzen effectief en scherp 
te kunnen inkopen. Daarnaast 
staat dit collectief voor gega-
randeerd 100% groene stroom, 
100% onafhankelijkheid, een 
geruisloze overstapservice, een 
goed bereikbare serviceafde-

ling en een doorlopende fac-
tuurcontrole zodat u nooit meer 
in de wacht staat bij uw leve-
rancier. Maar het belangrijk-
ste van alles is dat er energie 
wordt geleverd met de laag-
ste tarieven, niet meer en niet 
minder. ‘Wij hebben in Top van 
Holland een energiescan ont-
wikkeld waarin wij met de prij-
zen van NL Energiecollectief 
snel en adequaat een vergelij-
king kunnen maken die volle-
dig transparant en compleet is. 
Hierin laten wij niet alleen de 
tarieven van het verbruik zien, 
maar ook alle heffingen, belas-
tingen en overige kosten. Zo 
weet u precies waar u aan toe 
bent zonder verrassingen ach-
teraf of loze beloften. Het enige 
wat u hoeft te doen is het instu-
ren van uw jaarafrekening, wij 
Vergelijken (en Besparen!) en 
u krijgt van ons een rapporta-
ge met onze bevindingen. Dat 
alles kost u niets en u krijgt 
ook geen ‘’achteraf’’ factuur!’’ 
Een aantal bekende bedrijven 
en organisaties heeft inmid-
dels een positieve ervaring met 
onze energiescan, zoals: Shell 
Station Cees Post BV, Koppes 
Snacks Santpoort, SV Terras-
vogels, SC Telstar, Koninklijke 
Jachthaven Dordrecht, Linde-
man B.V. en BB Assurantie ser-
vice. Maar ook al veel particu-
lieren hebben er hun voordeel 
mee gedaan. Zie ook www.top-
vanholland.nl, mail naar info@
topvanholland.nl of bel 085-
0290053.

Aaliyah Hansen 
naar Children’s 
Games 2016

IJmuiden - Volleybalster 
Aaliyah Hansen uit IJmuiden 
gaat in juli naar de Internatio-
nal Children’s Games in Tai-
wan. De International Child-
ren’s Games zijn de Jeugd 
Olympische spelen waar ste-
den aan deelnemen uit de 
hele wereld. Alkmaar was vo-
rig jaar de stad waar de Spe-
len gehouden werden en de 
lokale volleybal club Alvoco 
organiseerde met 120 vrijwil-
ligers het onderdeel volley-
bal. Het jongens volleybal-
team dat meedeed aan de 
Spelen werd 2e en het meis-
jes team werd zelfs 1e! Ko-
mende zomer wordt dit eve-
nement voor de 50ste keer 
georganiseerd en is dan in 
Taipei City (Taiwan). De ge-
meente Alkmaar heeft Al-
voco gevraagd om een mei-
den team op te stellen om de 
gouden medaille te verdedi-
gen in Taiwan. Dit team zal 
de eer van Alkmaar en daar-
mee ook Nederland verdedi-
gen van 11 tot en met 16 ju-
li. Eén van de selectiecrite-
ria was dat er binding moest 
zijn met de gemeente Alk-
maar. Aaliyah Hansen is, als 
één van de acht meiden die 
meegaat, geselecteerd voor 
dit team omdat zij, naast dat 
zij volleybalt bij de vereniging 
Spaarnestad in Haarlem, te-
vens twee maal drie uur per 
week aan het trainen bij het 
Regionaal Talenten Centrum 
van de Nederlandse Volley-
balbond gevestigd in Alk-
maar. Zie ook icgtaiwan201.
nl.

Zondag derby 
FC Velsenoord-SVIJ

Velsen-Noord - Zondag 
wordt een belangrijke dag, 
voor zowel FC Velsenoord als 
SVIJ. Velsenoord strijdt voor 
plaatsing in de nacompeti-
tie voor promotie terwijl SVIJ 
alle zeilen moet bijzetten om 
directe degradatie naar de 
vijfde klasse te voorkomen. 
De wedstrijd tussen de twee 
clubs op Sportpark Rooswijk 
begint om 14.00 uur.
De wedstrijd wordt omkleed 
met meer sportieve elemen-
ten. Zo is er om 11.30 uur de 
dameswedstrijd FC Velsen-
oord - SVIJ en om 13.30 uur 
strijden de pupillen van beide 
Velsense verenigingen tegen 
elkaar als opwarmertje voor 
de hoofdschotel.
Na afloop van deze belangrij-
ke derby is er een spetterend 
disco georganiseerd, waarbij 

niemand minder dan Dries 
Roelvink zal optreden. U be-
grijpt het al: zondag is Sport-
park Rooswijk ‘the place to 
be’ voor alle sportievelingen.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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www.beverwijker.nl
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Kijk voor het actuele nieuws op
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Voordracht Frank Dales
Frank Dales wordt voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van de 
gemeente Velsen. De gemeente-
raad heeft dit op donderdag 10 
maart 2016 besloten op voorstel 
van de vertrouwenscommissie.

Een man met veel passie, ambitie 
en een groot netwerk – zo ziet de ge-
meenteraad van Velsen Frank Dales. 
Hij wordt gezien als een boegbeeld 
die Velsen ‘verder’ op de kaart kan 
zetten. 

Frank Dales (59 jaar) werkt mo-
menteel als algemeen directeur van 
de Nederlandse Vereniging tot Be-
scherming van Dieren (Dierenbe-
scherming). Daarvoor was hij burge-
meester van de gemeente Breukelen 
(van 2001 tot en met 2007). Hij be-
gon op 23-jarige leeftijd als gemeen-
teraadslid in Purmerend en was 
van 1994 tot 2001 wethouder in Al-
phen aan den Rijn. Frank Dales is ge-
trouwd en heeft vier kinderen.

Met de voordracht is de burgemees-
ter nog niet benoemd. Daarvoor zijn 
nog een voordracht van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties nodig en een be-
noeming bij Koninklijk Besluit. Het 
streven is om de nieuwe burgemees-
ter op 19 april 2016 te installeren.

Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2016
Velsen geeft ook dit jaar weer een gemeentegids uit. Hij is digitaal te 
raadplegen, en kan als papieren gids op verschillende plekken in de 
gemeente worden opgehaald. Hij wordt niet meer huis-aan-huis ver-
spreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met contactgegevens over de amb-
telijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in de gemeen-
te. De gids werd huis-aan-huis verspreid; met ingang van 2016 verandert dit. 
De gegevens in zo’n gids verouderen snel, veel mensen kijken eerder op in-
ternet als ze informatie zoeken, en bovendien is de productie een tijdroven-
de en kostbare zaak. Op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm vindt u de 
digitale informatie over de gemeente. U kunt daar ook gelijk reageren als ge-
gevens niet kloppen. 

De papieren gids ligt vanaf maandag 21 maart bij bibliotheken, woonzorg-
centra en buurtcentra. En bij het gemeentehuis natuurlijk. Als u niet zelf een 
gids kunt (laten) halen, vraagt u het Klant Contact Centrum van de gemeen-
te of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer). Zij kunnen 
u ook helpen zoeken in de gids.

Ophaalpunten 
Gemeentehuis Velsen  Dudokplein 1  IJmuiden
Bibliotheek IJmuiden  Dudokplein 16 IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek  Maan Bastion 476 Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger  Planetenweg 338 IJmuiden
Buurtcentrum De Stek  Heirweg 2 Velsen-N
Buurtcentrum De Spil Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei  Kanaalstraat 166 IJmuiden
Dorpshuis De Driehoek  Driehuizerkerkweg 34a Driehuis
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34 Velsen-N
Dorpshuis Het Terras Terrasweg 89 Santpoort-N
‘t Brederode Huys  Bloemendaalsstrweg 201 Santpoort-Z
Woonzorgcentrum Huis ter Hagen Lod. van Deijssellaan 254 Driehuis
Woonzorgcentrum Breezicht Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Woonzorgcentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101 IJmuiden
Woonzorgcentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk Zeewijkplein 260 IJmuiden
Servicefl at De Luchte Lod. van Deijssellaan 4 Driehuis

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.
htm. De gemeente houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, advies-
organen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de plattegronden van 
Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen daarover kunnen naar 
communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255 (zonder netnummer). De rest 
van de gids wordt bijgehouden door de vormgever: FMR Producties. Zij zijn 
te bereiken via 0223-661425 of per mail op info@fmrproducties.nl.

Overeenkomst KPN-locatie
Een supermarkt, 57 appartemen-
ten met parkeervoorzieningen 
en de openbare ruimte – dat om-
vat het plan voor de KPN-loca-
tie aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden. Op 10 maart jl. werd 
de overeenkomst getekend; na-
mens Velsen zat Wethouder Ro-
nald Vennik aan tafel. 

Vanaf nu gaan de gemeente Vel-
sen, Velison Wonen en VOF Lange 
Nieuwstraat (Hoorne BV en HBB 
Ontwikkeling BV) aan de slag met 
de uitwerking van het plan. Velison 
Wonen en de VOF zijn verantwoor-

delijk voor de realisatie van het 
plan, de gemeente legt de openbare 
ruimte aan en zorgt voor de (nood-
zakelijke) wijziging van het bestem-
mingsplan. Als daartegen geen pro-
cedurele bezwaren worden inge-
diend, kan begin 2018 gestart wor-
den met de bouw. Betrokken partij-
en zetten er op donderdag 10 maart 
jl. gezamenlijk hun handtekening 
onder, na twee jaar intensief onder-
handelen. (foto: Velison Wonen; vl-
nr: J. Heeremans Hoorne Vastgoed, 
P. van Ling Velison Wonen, R. Ven-
nik gemeente Velsen, M. van de Poll 
HBB)
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HIER
bouwen wij 

ons droomhuis

ons droomhuis

Bouw je eigen 
droomhuis! 

Op 3 prachtige locaties in 
de gemeente Velsen:

Snippenbos, IJmuiden
Van den Vondellaan, Driehuis
Jan Ligthartgebouw, IJmuiden

Maandag 21 maart 2016 
start de verkoop

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Pionieren 
in IJmuiden

Maandag gaat verkoop kavels en kluswoningen van start

Belangstelling voor Pionieren in IJmuiden groeit
De gemeente Velsen heeft 28 
bouwkavels en 10 kluswonin-
gen voor mensen die hun eigen 
droomhuis willen verwezenlijken. 
Op 21 maart begint de verkoop. 
Er is veel belangstelling; sinds 
vrijdag 11 maart staan ze al op de 
stoep van Plein 1945. 

Op papier zijn dit de eerste gega-
digden. Iedereen blijft welkom voor 
de dag van de verkoop, op 21 maart, 
want er zijn 28 kavels en 10 kluswo-
ningen te vergeven. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Om half 
10 gaan de deuren van het gemeen-
tehuis aan Plein 1945 open. Dan 
kunnen mensen een optie nemen 
op een kavel (maximaal 1 optie per 
kavel). Daar is een geldig legitima-
tiebewijs voor nodig en er moet ter 
plekke 300 euro worden gepind. 
(Wanneer een kavel al is vergeven, 

worden de overige geïnteresseer-
den op een reservelijst geplaatst.) 

Na betaling hebben de kandidaten 
12 weken de tijd om met een glo-
baal idee voor een woning te ko-
men en de conceptkoopovereen-
komst bij de gemeente af te geven. 
De gemeente reserveert dan de ka-
vel/woning voor een jaar. Voor de-
ze reservering moet een  waarborg-
som van 10% van de kavelprijs wor-
den betaald.

Overige informatie over de proce-
dure op www.pioniereninijmuiden.
nl. (foto: Reinder Weidijk)

Geïnteresseerden bekijken 
Jan Ligthartgebouw
Op zaterdag 12 maart kwamen on-
geveer 75 geïnteresseerden een 
kijkje nemen in het Jan Ligthartge-
bouw aan de Eksterlaan in IJmui-
den – één van de locaties voor klus-
woningen van Pionieren in IJmui-

den. Ze konden zien hoe het pand 
er uit ziet en ideeën opdoen over 
de toekomstige inrichting. Er wa-
ren mensen van de gemeente Vel-
sen aanwezig voor nadere toelich-
ting. (foto: Reinder Weidijk)
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Weekendwerkzaamheden Wenckebachstraat Velsen-Noord
In het weekend van 18 t/m 20 
maart wordt er aan het asfalt van 
de Wenckebachstraat gewerkt in 
Velsen-Noord. Autoverkeer on-
dervindt hinder; (brom-)fi etsver-
keer nauwelijks.

Vanwege asfaltwerkzaamheden in 
het weekend van 18 t/m 20 maart 
wordt de hoofdrijbaan van de Wenc-

kebachstraat afgesloten voor alle 
verkeer in oostelijke richting; de af-
sluiting loopt van de kruising Grote 
Hout of Koningsweg naar de spoor-
wegovergang. Uitgaand verkeer 
wordt omgeleid via de zuidelijke 
route om Velsen-Noord. Het tank-
station aan de Wenckebachstraat is 
tijdens de wegafsluiting uiteraard 
niet bereikbaar.

Verkeer in westelijke richting, van-
af de N197 richting Tata/sportpark 
Rooswijk, ondervindt geen hinder 
en kan gewoon door. (Brom-)fi et-
sers kunnen in principe hun norma-
le routes gebruiken, met enige hin-
der bij de oversteek bij de spoorweg-
overgang.

De werkzaamheden worden uit-

gevoerd door Aannemingsbedrijf 
BAM. Het werk begint op vrijdag-
avond 19.00u en wordt naar ver-
wachting afgerond in de loop van 
de zondag, of uiterlijk maandagoch-
tend 05.00u. Als er door slecht weer 
niet gewerkt kan worden, wordt het 
werk doorgeschoven naar een ander 
weekend.

Vanwege Velsertunnel

Gratis autocheck en advies
Vrijdag 18 maart controleren 
ANWB en Rijkswaterstaat au-
to’s gratis op mogelijke gebre-
ken. Kleine problemen worden ter 
plekke verholpen. De actie staat 
in het licht van de aanstaande 
sluiting van de Velsertunnel.

Aan de hand van een checklist wor-
den auto’s gecontroleerd op aller-
hande gebreken. Ondertussen krijgt 
de bestuurder een gratis kop ko�  e. 
Na de autocheck geeft de Wegen-
wacht een advies waar (indien no-
dig) een garage mee verder kan.

’s Ochtends staan ze tussen 7 en 11 
uur bij het Texaco-station langs de 
westkant van de A9 (vlak voor de af-
slag Beverwijk) en ’s middags staan 

ze tussen 15 en 19 uur aan de ande-
re kant bij restaurant Twaalfmaat. 
Met de actie willen de ANWB en 
Rijkswaterstaat aandacht vragen 
voor de renovatie van de Velsertun-
nel vanaf 15 april, als het verkeer via 
de Wijkertunnel moet rijden. De ‘au-
tocheck Velsertunnel’ moet ervoor 
zorgen dat zo min mogelijk men-
sen met pech in die tunnel komen te 
staan, omdat ze een goed onderhou-
den auto hebben. Medewerkers van 
Rijkswaterstaat zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden over de re-
novatie van de Velsertunnel. Dat kan 
ook via de landelijke informatielijn 
van RWS: 0800-8002, of op www.
facebook.com/velsertunnel. Zie ook 
het artikel hierboven over de inloop-
avond op 22 maart.

Inloopavond op dinsdag 22 maart

Bijeenkomst Velsertunnel
Dinsdag 22 maart 2016 is er een 
inloopavond over de renovatie 
van de Velsertunnel. U bent van 
harte welkom in de burgerzaal 
van het gemeentehuis van Vel-
sen tussen 17.00 en 20.00 uur; 
ingang Plein 1945.

Op deze bijeenkomst kunt u fi lm-
materiaal en een 3d-tafel met de 
omleidingsroutes bekijken en al 
uw vragen kwijt over de sluiting 
van de tunnel en de bereikbaar-
heid van gemeente Velsen. Mede-
werkers van Rijkswaterstaat (Vel-
sertunnel), provincie Noord-Hol-
land (N197 / Velsertraverse), Con-
nexxion (bus 73 en 74), IJmond 
Bereikbaar en de gemeente Velsen 
staan voor u klaar. De inloop is tus-
sen 17.00 en 20.00 uur in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis; in-
gang Plein 1945, IJmuiden. Aan-

melden is niet nodig. De avond 
wordt georganiseerd door Rijks-
waterstaat. 

De Velsertunnel is bijna 60 jaar 
oud en toe aan groot onderhoud. 
Vanaf 15 april voert Rijkswater-
staat een grootscheepse renovatie 
uit, die negen maanden duurt. In 
die periode is de tunnel dicht. 

Meer informatie
Op www.rws.nl/velsertunnel 
vindt u meer informatie over de 
renovatie van de Velsertunnel. 
Heeft u vragen over hoe u tijdens 
de tunnelsluiting kunt reizen? Op 
facebook.com/velsertunnel en via 
Twitter @Velsertunnelrws be-
antwoordt Rijkswaterstaat  die zo 
goed mogelijk. U kunt ook bellen 
naar de Landelijke Informatielijn 
van RWS: 0800-8002.

Waar is het druk op de weg?

IJmondverkeer.nl helpt
In één oogopslag zien waar het 
druk is op de weg tijdens de re-
novatie van de Velsertunnel maar 
ook hoe de situatie op de weg nú 
is. Op www.IJmondverkeer.nl, de 
nieuwe website met actuele rou-
tes en reistijden in de IJmond, kan 
dat nu al.

De site, een initiatief van IJmond 
Bereikbaar en Rijkswaterstaat, is 
bedoeld voor tijdens de tunnelslui-
ting vanaf 15 april. Maar ook nu al 
kan iedereen hem gebruiken, bij-

voorbeeld om te zien waar het druk 
is op de weg. Vooral tijdens de och-
tend- en avondspits kan dat het geval 
zijn, met vertragingen die op kunnen 
lopen tot ongeveer een half uur. 

www.IJmondverkeer.nl is bedoeld 
als extra service aan weggebruikers, 
om de verkeersdrukte te omzeilen 
en bewuster te reizen. Bijvoorbeeld 
door eerder of later te vertrekken, 
een andere route te kiezen, een keer-
tje thuis te werken, of te kiezen voor 
de fi ets of het openbaar vervoer.

Sluitingen Velsertunnel
De afsluiting van de Velsertun-
nel vanaf 15 april moet worden 
voorbereid door Rijkswaterstaat 
(RWS). In het weekend van 18 
t/m 20 maart is de Velsertunnel 
’s nachts dicht.

De tunnel is dicht in de richting van 
IJmuiden/Haarlem op vrijdag 18 
maart (20.00 tot 08.00 uur), zater-
dag 19 maart (20.00 tot 09.00 uur) 
en zondag 20 maart (20.00 tot 05.00 
uur). 

Als de afrit naar de Meubelboule-

vard, Bazaar en De Pijp voor verkeer 
richting Beverwijk/Alkmaar is af-
gesloten, wordt het verkeer omge-
leid via de calamiteitenboog naar 
Beverwijk-Oost. De afrit richting 
Beverwijk, Rode Kruis en Tata is 
wel beschikbaar. 

Kijk op www.ijmondverkeer.nl voor 
een actueel beeld van de drukte op 
de (omleidings-)wegen en alter-
natieve routes rondom de Velser-
tunnel. De site is een initiatief van 
IJmond Bereikbaar & RWS. (foto: 
RWS)
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Stemmen woensdag 6 april a.s.

Gemeentehuis ’s avonds 
open voor referendum
Het gemeentehuis van Velsen is 
open op woensdagavond 6 april 
in plaats van donderdagavond 
7 april. Anders is het gemeente-
huis op donderdagavond open, 
maar nu is dat verschoven naar de 
woensdag. Dat komt door het re-
ferendum voor de wet tot goed-
keuring van de Associatieover-
eenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne.

Het stembureau in de hal van het ge-
meentehuis is open. Velsenaren met 
een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs kunnen tot 21.00 uur stem-
men.  De locaties van alle stembu-
reaus staan op www.velsen.nl.

Voor ‘gewone’ Burgerzaken kunt u 
woensdag 6 april op afspraak tussen 
18.00 en 20.00 uur terecht. Die af-
spraak moet u telefonisch maken via 
tel. 0255-567200 of 140255 (kan niet 

via de website).  

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een 
politiek akkoord, een verdrag, tussen 
twee of meer landen die de banden 
willen aanhalen. De Europese Unie 
(EU) heeft meerdere van deze over-
eenkomsten gesloten, bijvoorbeeld 
met Chili en Marokko. Landen spre-
ken erin af meer te gaan samenwer-
ken op politiek vlak, bijvoorbeeld 
voor meer democratie, betere men-
senrechten en meer veiligheid. Of 
om economisch meer samen te wer-
ken, zodat handel en investeringen 
eenvoudiger of goedkoper worden. 
De associatieovereenkomst met Oe-
kraïne gaat ook over meer politieke 
en economische samenwerking. Het 
grootste deel gaat over de handel. Al-
le feitelijke informatie over de over-
eenkomst staat op www.referen-
dum-commissie.nl. 

De week van het Geld
Van 14 tot en met 18 maart 2016 
is het de landelijke week van het 
geld. Het doel ervan is om ieder-
een goed met geld te leren om-
gaan. De gemeente Velsen heeft 
er volop aan meegedaan. Hieron-
der een overzicht.

Leerlingen van groep zeven gingen 
naar theatervoorstelling ‘Mike-y en 
Spike-Y’ over geld in de stadsschouw-
burg Velsen en het Witte Theater, die 
geopend werd door Wethouder Arjen 
Verkaik. Leerlingen van groep acht 
deden workshops van Stichting Go-
lypoon. Dat leidde tot mooie fi lmpjes 
over geld, die thuis met de ouders be-
sproken kunnen worden. 

Alle Vmbo-scholen hebben een les-
programma over geld, ‘Money Ways’. 
Dit houdt in dat jongeren zelf met 

leerlingen interactief over geld ko-
men praten. Daarnaast waren er an-
dere gastlessen en de theatervoor-
stelling ‘Crisis’ door theatergroep 
PlayBack (over hoe je goed met je 
geld omgaat). 

Voor de voorstelling ‘Credits’, ook 
van PlayBack, nodigden de Sociaal 
Wijkteams Velsen alle ouders van 
(aanstaande) pubers uit in Buurtcen-
trum De Brulboei. Daarnaast organi-
seerden de Sociaal Wijkteams kin-
derbijeenkomsten, een tienerinloop 
en een jongerenbijeenkomst, ko�  e-
momenten voor volwassenen en se-
nioren. Ook dan ging het steeds over 
geld. 

De week van het geld is een initia-
tief van het Ministerie van Financi-
en. (foto: gemeente Velsen)

Burgemeester op bezoek
Burgemeester Koopmanschap was op uitnodiging bij de Oud Katholieke Pa-
rochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus om iets te komen vertellen 
over het ambt en de taken van de burgemeester, van het college van B&W en 
het gemeentelijk bestuur. De bijeenkomst vond plaats in Verenigingsgebouw 
De Bolder in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Fietsonderzoek Velserbroek

Veiliger oversteken
Op verzoek van de gemeente Vel-
sen heeft DTV Consultants BV uit 
Breda onderzoek gedaan naar de 
veiligheid van fi etsers in  Velser-
broek, omdat daar de afgelopen 
jaren klachten en meldingen over 
waren.

Het rapport – waar geïnteresseerde 
inwoners van  Velserbroek aan heb-
ben meegewerkt – is klaar en is te 
lezen op www.velsen.nl. De conclu-
sies en aanbevelingen zijn te gede-

tailleerd om hier op te nemen. Glo-
baal gaat het over: aanpassing van 
de voorrang op het Koeriersterpad / 
Zonbastion, dezelfde inrichting van 
fi etsoversteken in 30km-zones, en 
aanpassingen van de belangrijkste 
vijf locaties. 

De verwachting is dat de gemeen-
te binnenkort een overzicht zal pre-
senteren van maatregelen die het 
fi etsen in Velserbroek veiliger moe-
ten maken. (foto: gemeente Velsen)
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NL doet college Velsen
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart was het NL doet. Het ge-
meentebestuur van Velsen liet 
zich niet onbetuigd.

Op vrijdag 11 maart hebben bur-
gemeester Amy Koopmanschap 
en wethouder Robert te Beest sa-
men met raadslid Mark Hillebrink 
en enkele ambtenaren geholpen bij 
woonzorgcentrum Visserhuis. Ze 

maakten samen het terras zomer-
klaar en vulden de plantenbakken.

Op zaterdag 12 maart waren de wet-
houders Annette Baerveldt, Robert 
te Beest en Ronald Vennik bij Zee-
kadetkorps IJmond. Zij zetten het 
korpsschip De Zaandam weer net-
jes in de verf. (foto’s: Ko van Leeu-
wen)

Tijdens feestdagen

Gemeentehuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag
Maandag 28 maart  Tweede Paasdag
Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag   

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt 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 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
maart 2016 tot en met 11 maart 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Havenkade 55, vervangen kozij-
nen en gevelbeplating (07/03/2016) 
4246-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, vergroten ga-
rage (07/03/2016) 4171-2016;

Burgemeester Enschedélaan 22, 
wijzigen garagedak (06/03/2016) 
4112-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen extra ingang 
in werkschuur (10/03/2016) 4481-
2016;
J. Kostelijklaan 20, kappen boom 
(08/03/2016) 4243-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen groen-
drager en wijzigen bestemming 
(10/03/2016) 4434-2016;
Grote Buitendijk 226, uitbouwen 
tweede verdieping (09/03/2016) 
4357-2016.
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 

het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Snelliusstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (09/03/2016) 1859-2016;
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(09/03/2016) 513-2016;
Briniostraat 10 en 12, vervangen bui-
tengevelkozijnen, reinigen en her-
stellen buitenwandafwerking en 
vervangen buitengevelbladen west-
gevel (09/03/2016) 1084-2016;
Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(11/03/2016) 2501-2016;
Jupiterstraat 1, gevelwijziging en 
interne verbouwing (15/03/2016) 
2512-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 24, 
vergroten woonhuis (15/03/2016) 
1285-2016;
Terrasweg 80, vergroten 1ste verdie-
ping (11/03/2016) 2810-2016.

Santpoort-Zuid 
Wüstelaan 21,  kappen boom 
(08/03/2016) 3783-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Brederoodseweg 86, kappen boom 
(08/03/2016) 1854-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Koningsdag, op 27 april 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur. Locatie: Landje 
van Scholz, tussen Middenduiner-
weg en Burg Enschedelaan te Sant-
poort-Noord (10/03/2016) 1712-
2016;
Trotsmarkten, elke 3e zondag van de 
maand (maart t/m november) van 
11.00 tot 18.00 uur. Locatie Land-
goed Beeckesteijn te Velsen-Zuid 
(10/03/2016) 2179-2016;
Koningsdag 27 april 2016 van 09.00 
tot 21.00 uur. Van Tuijlweg/J Koste-
lijklaan Velsen-Zuid (14/03/2016) 
2943-2016;
Koningsdag 27 april 2016 van 14.00 
tot 21.00 uur. Grote Hout- Of Ko-
ningsweg thv nr. 44 te velsen-Noord 
(15/03/2016) 3058-2016.

Besluiten

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-
pompen (10/03/2016) 1587-2016;

Reamurstraat 5 en 5b, Kamerge-
wijze verhuur (15/03/2016) 19927-
2015;
3e Havenstraat 3, wijzigen bestem-
ming naar wonen (15/03/2016) 
1581-2016.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., uitvoeren her-
stelwerkzaamheden aan bouwkavel 
43 (10/03/2016) 1042-2016;
Velserenderlaan ong., afgra-

ven grond en plaatsen steiger 
(10/03/2016) 1132-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, oprichten bijenstal 
(10/03/2016) 414-2016.

Aanvragen (vervolg)

Gewijzigd vastgesteld ‘wijzigingsplan Keetberglaan’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij op 1 maart 2016 
het ‘wijzigingsplan Keetberglaan’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
ontwerpwijzigingsplan heeft hier-
aan vooraf�gaand vanaf vrijdag 18 
december 2015, gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Binnen deze termijn zijn 
twee zienswijzen inge�diend.

Aanleiding
In het kader van de pilot ‘Kleinscha-

lig Opdrachtgeverschap’ worden 
op verschillende locaties bouwka-
vels ontwikkeld. Hier kunnen parti-
culieren hun eigen woning bouwen. 
Eén van de locaties betreft de loca-
tie Keetberglaan (hoek Snippenbos) 
in IJmuiden. Hier worden 25 wonin-
gen mogelijk gemaakt. Voordat er 
vergunningen verleend kunnen wor-
den, moet het bestaande bestem-
mingsplan worden gewijzigd. Dit 
gebeurt door het opstellen van een 
wijzigingsplan. Met het wijzigings-

plan wijzigt het College het bestem-
mingsplan, zodat het project kan 
worden uitgevoerd. In het bestem-
mingsplan ‘IJmuiden-West’ is reeds 
de wijzigingsmogelijkheid opgeno-
men. Met het wijzigingsplan wijzigt 
het college het bestemmingsplan, 
zodat het project kan worden uitge-
voerd.

Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen is de waterparagraaf in 
de toelichting aangepast, verder zijn 

de zienswijzen weerlegd. Ook zijn 
ambtshalve enkele wijzigingen in de 
planregels doorgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt op de hoek Keet-
berglaan/Snippenbos, in IJmuiden 
Zeewijk. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het gewij-
zigd vastgestelde ‘wijzigingsplan 
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Gewijzigd vastgesteld ‘wijzigingsplan Keetberglaan’
Keetberglaan’ voor een ieder met in-
gang van 17 maart a.s. gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmui-
den en in de centrale bibliotheek, 
Dudokplein 16, IJmuiden.

Het wijzigingsplan, met identi-
fi catienummer NL.IMRO.WP-
0808KEETBERGLAA1-R001, is te-
vens digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen bin-
nen zes weken beroep worden in-
gediend bij de Raad van State.  Voor 
zover bezwaren bestaan tegen de 

door de gemeenteraad aangebrach-
te wijzigingen kan door belangheb-
benden daartegen eveneens beroep 
worden ingediend binnen de hier 
bovengenoemde termijn. Hiervoor 
is een gri�  erecht 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 afl oop van de genoemde be-
roepstermijn. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het be-
sluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Aanbeveling nieuwe burgemeester van Velsen
De heer F.C. (Frank) Dales wordt 
voorgedragen als nieuwe burge-
meester van de gemeente Velsen. 
De gemeenteraad heeft dit op 
donderdag 10 maart 2016 in een 
extra raadsvergadering op voor-
stel van de vertrouwenscommis-
sie besloten.

Frank Dales (59 jaar) is getrouwd, 
heeft vier kinderen en is momen-
teel werkzaam als algemeen direc-
teur van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Dieren (Die-
renbescherming). Daarvoor was 
Dales burgemeester van de gemeen-
te Breukelen (van 2001 tot en met 
2007). Hij begon op 23-jarige leeftijd 
als gemeenteraadslid in Purmerend 

en was in de periode 1994 tot 2001 
wethouder in Alphen aan den Rijn. 

De gemeenteraad van Velsen om-
schrijft Frank Dales als een man met 
veel passie,  ambitie en een groot 
netwerk. Hij wordt gezien als boeg-
beeld die Velsen ‘verder’ op de kaart 
kan te zetten. 

Met de voordracht van de heer Dales 
door de gemeenteraad is de proce-
dure tot benoeming van de nieuwe 
burgemeester nog niet afgerond. Op 
grond van de aanbeveling van de ge-
meenteraad doet de minister van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties een voordracht, waarna 
bij Koninklijk Besluit tot benoeming 

wordt besloten.

Het streven is om de nieuwe burge-
meester op 19 april 2016 te installe-
ren.

De vertrouwenscommissie had de 
taak om de aanbeveling voor de be-
noeming voor te bereiden. De heer 
Henk Wijkhuisen, voorzitter van de 
vertrouwenscommissie, deelde het 
besluit over de positieve aanbeve-
ling mee tijdens de extra openbare 
raadsvergadering van donderdag 10 
maart 2016.
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Velsen - Zaterdag vond het NK 
judo -15 jaar plaats in Omnis-
port Apeldoorn. Judoka’s van 
Ben Rietdijk Sport Elena van de 
Brink en Blanca Uijtendaal zijn 
beiden derde geworden in de 
klasse -44 kilogram. Rogier de 
Vos -66 kg , Daan van de Heu-
vel+66 kg en Danae Schnei-
der -52 kg kwamen in de par-
tij om het brons net iets tekort. 
Blanca Uijtendaal werd twee 
weken geleden kampioen van 
Noord Holland en plaatste zich 
voor het Nederlands kampioen-
schap. In Apeldoorn begon ze 
sterk aan haar toernooi. Marije 
Westra kwam binnen een halve 
minuut hard met het canvas in 
aanraking. Ook Iris Klock moest 
in Blanca haar meerdere erken-
nen. In de kwart finale stond de 
Ben Rietdijk judoka tegen over 
een bekende van haar. Joanna 
van Lieshout begon met tikken 

tegen de scheenbenen en ver-
volgde hard met worpen. Ook 
op de grond bleek de judoka uit 
Zuid Nederland de sterkste te 
zijn. Van Lieshout won van Blan-
ca en werd uiteindelijk kampi-
oen van Nederland.
In de herkansing won Uijtendaal 
overtuigend en stond zo in de 
partij voor het brons.
Een spannende partij tot en 
met de laatste seconde tegen 
de Duitse Kim Ihrlich werd be-
slist in het voordeel van de Vel-
sebroekse. Aan de andere kant 
van het poule systeem stond 
trainingsmaatje Elena van de 
Brink. Elena won zonder veel 
zweetdruppels te verspillen van 
Desiree van de Hoeven uit Zuid 
Nederland. Eline Henninger was 
van een ander niveau. De judo-
ka uit Oost Nederland wist Ele-
na op de grond te controleren 
waaruit de Rietdijk judoka niet 

kon ontsnappen. De sterke van-
de Brink wist in de herkansing 
heel knap vier partijen op rij te 
winnen.
Tenslotte stond zij ook om het 
brons tegen de Oost Nederland-
se, Amanda Lich. Al snel scoor-
de de Velsebroekse een waza 
ari. Een half punt. Omdat zij al-
tijd gaat voor een ippon , heel 
punt, ging ze zich niet verschui-
len in de verdediging maar ging 
ook nu voor het punt. Omdat 
Lich alle risico nam en een hal-
ve aanval maakte, kon Elena de-
ze overnemen en het volle punt 
maken. Het brons was voor Ele-
na van de brink. Eline Henninger 
won uiteindelijk het zilver. Da-
nae Schneider stond in de hal-
ve finale met een klein verschil 
voor, maar kreeg toch een klein 
punt tegen en verspeelde zo 
haar finale plaats. Om het brons 
kwam ze ook net iets te kort en 

moest zo tevreden zijn met een 
5e plaats. Deze plek was er ook 
voor Daan van de Heuvel in de 
zwaarste klasse -66 kg. Hij mag 
volgend jaar nog een keer aan 
deze kampioenschappen deel-
nemen omdat hij een van de 
jongste was. Rogier de Vos rook 

nog wel aan de bronzen medail-
le maar hij belandde uiteinde-
lijk in een ijzersterke houdgreep. 
Rogier de Vos doet volgend jaar 
mee aan de NK. -18 jaar. Hij is 
volgend jaar te oud voor deze 
categorie.
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