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Uitslag verkiezingen op www.velsen.nl

Velsen naar de stembus
velsen - Vanaf vandaag kunt u 
de voorlopige uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
uw gemeente vinden op www.
velsen.nl. In de loop van vrijdag 
zal hierop ook de definitieve uit-
slag bekend worden gemaakt.
Woensdag kon tussen 7.30 en 
21.00 uur op 33 locaties in Vel-
sen worden gestemd. Uiteraard 
bracht ook burgemeester Franc 
Weerwind zijn stem uit (foto). 
Dat gebeurde in het Zee- en Ha-
venmuseum in IJmuiden, waar 
hij hartelijk werd ontvangen.

Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen stemmen de inwoners van 
elke gemeente wie er zitting 
mag nemen in de raad. In Vel-
sen zijn 33 raadszetels te verge-
ven. Met de uitslagen in de hand 
kunnen de grootste partijen met 
elkaar gaan beraadslagen om te 
bepalen wie zitting gaan nemen 
in het college. De afgelopen vier 
jaar bestond de coalitie uit VVD, 
PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. 
Op elke wethouderzetel zat tus-
sen 2010 en 2014 een andere 
partij.

Voorafgaand aan de gemeen-
teraadsverkiezingen werd door 
vrijwel alle partijen actief cam-
pagne gevoerd. Zowel in de ver-
schillende debatten als op de so-
cial media ging het er soms hef-
tig aan toe. Het HOV-tracé - de 
route van de snelle busverbin-
ding met Haarlem - was daarbij 
een veelgehoord thema.
Bij het ter perse gaan van de-
ze krant waren de uitslagen nog 
niet bekend. Deze zijn te vinden 
op velsen.nl en volgende week 
uiteraard ook in deze krant.

Zwemleraar aangehouden
velsen-Zuid - De politie heeft 
op maandag 10 maart een 
28-jarige man uit de provincie 
Utrecht aangehouden op ver-
denking van onzedelijk gedrag 
in een zwembad bij een ho-
tel in recreatiegebied Spaarn-
woude. De man wordt verdacht 
van het onzedelijk betasten 
van zes jongens in de leeftijd 
van 5 en 6 jaar. Dit vond plaats 
tijdens zijn werkzaamheden 
als zwemleraar in het zwem-
bad.

Naar aanleiding van de drie eer-
ste aangiften vond vorige week 
woensdagavond in IJmuiden een 
besloten bijeenkomst plaats voor 
de ouders van de kinderen die 

zwemles van de verdachte kregen. 
Het gaat om de ouders van onge-
veer 190 kinderen. Bij de bijeen-
komst waren burgemeester Franc 
Weerwind en vertegenwoordigers 
van de politie Noord-Holland, het 
Openbaar Ministerie van Noord-
Holland, GGD Kennemerland en 
Slachtofferhulp Nederland aan-
wezig. De 28-jarige verdachte is 
donderdag 13 maart voorgeleid 
bij de rechter-commissaris. Zijn 
voorlopige hechtenis is verlengd.
Ouders die aangifte willen doen 
bij de politie kunnen bellen met  
088-1681491 (bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur). 
Het nummer van GGD Kennemer-
land is 0900-0400682.
Een agent die in deze zaak niet 

alert heeft gereageerd op een 
melding van een vader, zit voorlo-
pig thuis.
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Een vertrouwd beeld in het 
weekend in de Vissershaven 
maar wel een typisch IJmui-
dens plaatje: de viskotters lig-
gen afgemeerd aan de Halka-
de. Hoewel de meeste kotters 
gezien hun lettercodes offici-
eel een andere thuishaven heb-
ben, zoals Urk, Katwijk. Goede-
reede en zelfs Lowestoft, zijn 

het toch trouwe weekendgas-
ten in de IJmuider vissersha-
ven. ’s Maandags vertrekken de 
kotters vroeg naar de visgron-
den om vervolgens vrijdags ho-
pelijk “verzadigd” terug te ke-
ren, naar de thuisbasis. Vooral 
in het zonnetje levert dat in het 
weekend een kleurrijk beeld op 
en nodigt menig IJmuidenaar uit 
om een kantje te pikken. Op de-
ze foto zien we ook de zojuist uit 
Newcastle aangekomen King 
Seaways, die zijn laatste vette 
stookoliewalmen uitbraakt om 
op eigen kracht bij een stevige 
noordwestelijke bries van wind-
kracht 5 af te meren aan de fer-
ryterminal.

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

Levensecht en onverslijtbaar
PVC-stroken van 

Wooncentrum Ubo Kok
IJmuiden- Bij Wooncentrum Ubo 
Kok zijn pvc-stroken verkrijgbaar 
met een unieke uitstraling. Het 
dessin is geen regelmatig terug-
kerend patroon en geeft daar-
door aan de vloer een uniek ka-
rakter. Door de veelheid aan ver-
schillende stroken en afwisseling 
in het leggen ontstaat een vol-
strekt natuurlijk ogend geheel, 
een vloer waarvan geen vierkante 
meter hetzelfde is.
Een pvc-vloer is ideaal met knoei-
ende keukenprinsessen en stoei-
ende kinderen. De vloeren com-
bineren de natuurlijke uitstraling 
van hout (of steen) met de meer 
praktische en comfortverhogen-
de eigenschappen van kunststof 
vloeren. Wat maakt dat de pvc-
stroken van Ubo Kok een zeer 
geschikte keuze zijn voor bijvoor-
beeld gezinnen met ravottende 
kinderen en al even onstuimige 
huisdieren. Niets maakt indruk. 
Gemors in de keuken, modder-
poten, een plasje water onder de 
wastafel, een omgevallen drink-
bak, kaarsvet, omgevallen wijn-
glazen: de pvc-vloeren van Ubo 
Kok blijven er volstrekt onaange-
daan onder, omdat alles vliegens-
vlug met een vochtig doekje ver-
wijderd kan worden en geen spo-
ren achterlaat. Ook een bureau-
stoel op wieltjes maakt geen in-
druk op deze vloer.
Daar komt bij dat de pvc-stroken 

aangenaam aanvoelen, zeker in 
combinatie met vloerverwarming, 
vriendelijk zijn voor kinderknie-
tjes en ellebogen en door de vol-
ledige verlijming en het enigszins 
flexibele materiaal geen hinderlij-
ke contactgeluiden verspreiden.
Voor de Ubo Kok pvc-stroken-
collectie is men op zoek naar de 
meest inspirerende vloeren. Vloe-
ren met een nonchalante of zelfs 
ruige uitstraling. Expressieve en 
warm ogende vloeren. En vloe-
ren met juist een verstild karak-
ter. Met hun levensechte detail-
lering, hun dieptewerking en fas-
cinerende kleurnuances vertel-
len deze vloeren een verhaal. Het 
verhaal van uw leven.
Houdt u van warmte en intimiteit, 
van lichte en landelijke charme of 
de robuuste, haast adellijke chi-
que van een stenen vloer uit een 
Spaans landhuis? Gaat uw voor-
keur uit naar de soort vloer die 
door eerdere bewoners wordt 
achtergelaten omdat hij eenvou-
digweg bij het huis hoort? Of 
gaat u liever voor nieuw, fris en 
modern? Met pvc-stroken van 
Ubo Kok zijn er geen praktische 
bezwaren meer die uw keuze in 
de weg staan. Bekijk de adver-
tentie in deze krant voor een on-
gelooflijk aanbod. 
Wooncentrum Ubo Kok, Markt-
plein 24, IJmuiden. Zie ook www.
ubokok.nl. Leren door te doen

Overstapavond op 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Het Technisch 
College Velsen is een VMBO 
school voor basis, kader en 
Technische Mavo waar alles 
in het teken staat van de tech-
niek. Leerlingen krijgen er van-
af de eerste klas veel uren per 
week les in verschillende tech-
nische vaardigheden en de 
vaktheorie daar achter. En de 
school doet dat met veel suc-
ces.
Slagingspercentages van bo-
ven de 95% zijn geen uitzonde-
ring en de specialistische tech-
nische opleidingen zorgen er 
voor dat het bedrijfsleven in de 
regio vecht om onze leerlingen. 
Bovendien gaan zij met veel 
plezier naar school. 
Ongeveer de helft van de uren 
op het rooster zijn zogenaamde 
‘beroepsgerichte uren’, waarbij 
de praktijk centraal staat. Leer-
lingen kunnen op die manier 
leren met hun hoofd door te 
doen met hun handen en hoe-
ven niet alleen maar te leren 
uit de boeken. Leren wordt op 
deze manier niet alleen leuker, 
maar de lesstof blijft ook beter 
hangen, omdat het binnen de 
context van het vak en het be-
roep wordt aangeboden. 
Speciaal voor leerlingen die 

na de basisschool niet voor 
het Technisch College Vel-
sen  hebben gekozen en nu op 
een school zitten die hen niet 
aanspreekt en uitdaagt, of niet 
aansluit bij hun leerstijl, organi-
seert Technisch College Velsen 
een ‘overstapavond’. Leerlingen 
die in klas 2 van het VMBO zit-
ten (basis, kader en mavo) en 
een technische opleiding over-
wegen, worden -met hun ou-
ders-  uitgenodigd om kennis 
te maken met Technisch Colle-
ge Velsen. 
Zij krijgen dan uitleg over het 
lesprogramma in klas 3 en 4, 
een rondleiding over de ver-
schillende afdelingen (voertui-
gen-, metaal-, installatie, elek-
tro- en bouwtechniek), maken 
kennis met een aantal docen-
ten en hebben de gelegenheid 
om vragen te stellen. Een over-
stap van de tweede klas op een 
andere school naar de derde 
klas van het Technisch Colle-
ge Velsen is heel goed moge-
lijk. Jaarlijks doen zo’n 30 zo-
genaamde zij-instromers dit.
De overstapavond is op woens-
dag 2 april tussen 19.00 uur en 
21.00 uur in Technisch College 
Velsen aan Briniostraat 12 in 
IJmuiden.

Stadsschouwburg 
Velsen zoekt talent
Velsen - Om de jubileumpro-
ductie écht een productie vóór 
en dóór lokale makers te laten 
zijn is de Stadsschouwburg Vel-
sen voor ‘Het Meisje van Velsen’ 
op zoek naar enthousiaste (ama-
teur)spelers -mannen en vrou-
wen boven de 16 jaar - die kun-
nen acteren, zingen en/of dan-
sen. 
De repetities starten half augus-
tus (na de zomervakantie) en lo-
pen tot en met half oktober. In 
deze periode moet rekening ge-

houden worden met repetities 
op één doordeweekse avond 
plus één weekenddag. Vanaf 
half oktober wordt de voorstel-
ling gemonteerd, de jubileum-
voorstellingen worden gespeeld 
in de week na de herfstvakantie. 
Mee doen aan deze unieke the-
aterbelevenis? Stuur dan voor 1 
april uw persoonsgegevens, een 
recente foto plus een korte be-
schrijving van uw toneelervaring 
naar publiciteit@stadsschouw-
burgvelsen.nl. 
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Donderdag 
20 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Toneelgroep Ichthus Lyceum 
uit Driehuis speelt Macbeth in 
de theaterzaal van het Ichthus 
Lyceum. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: In-
ternationaal Danstheater danst 
‘Fado’. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
21 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden over de 
natuur om ons heen in deze vro-
lijke jaargetijden. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Lentefeest bij Paviljoen Zee-
zicht IJmuiden aan Zee. Vanaf 
20.00 uur.
Toneelgroep Ichthus Lyceum 
uit Driehuis speelt Macbeth in 
de theaterzaal van het Ichthus 
Lyceum. Aanvang 20.00 uur.
José van Waveren (chanson-
nière) in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Stadschouwburg Velsen: Bas-
tiaan Ragas in ‘Maar je krijt er 
wel heel veel voor terug’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Venus in Fur’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
22 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Lente Verwendag bij Inloop-
huis Kennemerland, Wulverder-
laan 51 Santpoort-Noord. Pro-
gramma loopt van 10.30 tot 
15.00 uur. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-

opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Ledenvergadering Harddrave-
rij Vereniging Santpoort in Café-
Brasserie De Wildeman, Hoofd-
straat. Start 20.00 uur.
Voorjaarsconcert Camerata in 
de Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan 67 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadschouwburg Velsen: 
Marc-Marie Huijbregts met ‘Flo-
rissant’. Aanvang 20.15 uur.
Kienavond bij sportvereniging 
Full Speed, Tolsduinerlaan 8a 
Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Bleustrain to Thalia in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.

Zondag
23 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen.
Rommelmarkt in  sporthal de 
Zien, Zienlaan 4 Uitgeest. Van 
11.30 tot 15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden over de 
natuur om ons heen in deze vro-
lijke jaargetijden. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
FF Anders tijdens het Zondag-
MiddagPodium in dorpshuis 
Het Terras, Santpoortse Dreeft 
1 in Santpoort-Noord. Aanvang 
14.00 uur.
CD-presentatie Sirius Saxop-
hone Quartet in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadschouwburg Velsen: 
Marc-Marie Huijbregts met ‘Flo-
rissant’. Aanvang 20.15 uur.

Maandag
24 maart

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in Het 
Terras, Santpoortse Dreef Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.00 uur.
Lezing over de zestiende eeuw-

se oproerkraaiers uit Velsen en 
Beverwijk door Sander Wassing 
in woonzorgcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat Velser-
broek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
25 maart

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. 
Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Spaarnetown Jazzband in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-Zuid. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
26 maart

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden over de 
natuur om ons heen in deze vro-
lijke jaargetijden. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Opening gemeentehuis Vel-
sen door Prinses Margriet. 
Met o.a. optreden om 14.00 uur 
van het ensemble bestaant uit 
leden van alle seniorenorkesten 
van de IJmuider Harmonie.
Workshop Mindfulness: Hier 
en nu in de Centrale Biblio-
theek Velsen, Dudokplein IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur. Deelna-
me gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Venus in Fur’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
27 maart

Koffieochtend van 10.00 tot 
12.00 uur voor 50+ in Bibliotheek 
Velserbroek. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Guido Weijers in solo ‘V’. Aan-
vang 20.15 uur.

Velsen - Van 3 tot en met 8 maart 
vond in de gemeente Velsen de 
stichting Matthias collecte plaats. 
Er zijn een aantal collectanten op 
pad gegaan voor de doelstelling: 
het mogelijk maken en behouden 
van Beschermd Zelfstandig Wo-
nen voor normaalbegaafde jong 
volwassenen met een Autistisch 
Spectrum Stoornis (ASS). Deze 
enthousiaste inzet heeft 1369,15 
euro opgeleverd. Deze mooie op-
brengst wordt geheel besteed 
aan bovenstaande doelstelling 
om zo een bijdrage te leveren aan 
een betere toekomst voor men-
sen met ASS. Heeft u de collec-
tant gemist? Uw gift is altijd wel-
kom op IBAN rekeningnummer  
NL09ABNA0585866333 t.n.v. 
Stichting Matthias, IJmuiden. 

Matthias 
collecte

Zelfs na 65 jaar huwelijk 
kan het nog ‘knetteren’
Velsen – Het kan raar lopen 
in een mensenleven. Bijzon-
der toch dat een IJmuidenaar 
en Haarlemse elkaar in Gene-
muiden in Overijssel ontmoe-
ten en zeven jaar later met el-
kaar trouwen. Het gebeurde 
Willem Rietman en Gré Wap-
stra in de zomer van 1942. Zij 
was aan het zwemmen in een 
kanaal. En Willem trok Gré 
galant op de wal. Zij vonden 
elkaar erg leuk en trouwden 
op 18 maart 1949. Deze week 
vierden zij hun briljanten hu-
welijk. Burgemeester Franc 
Weerwind kwam hen dinsdag 
namens de gemeente Velsen 
feliciteren.

De grote vraag is hoe de twee in 
Genemuiden terecht kwamen. 
Willem Rietman werd in 1924 in 
Genemuiden geboren. Zijn vader 
kreeg in 1926 werk bij de Noor-
dersluis en het gezin met zes 
kinderen verhuisde daarop naar 
IJmuiden. Aanvankelijk woonden 
zij in een woonark in het Haven-
tje van Rietman, op het sluisei-
land. In 1942 verongelukte vader 
Rietman tijdens zijn werk bij de 
Noordersluis. Kort daarop wilde 
Willem onderduiken omdat hij 
een oproep voor arbeidsdienst 
in Duitsland had gekregen. Hij 
kon terecht bij bekenden in de 
omgeving van Genemuiden en 
werkte daar als elektricien.
Gré Wapstra werd eveneens in 
1924 geboren, maar dan in Haar-
lem, waar haar vader badmees-
ter was. Bij de Olympische Spe-
len in 1928, die in Amsterdam 
werden gehouden, had hij een 
belangrijke rol. Hij begeleidde 
onder meer de beroemde spor-
ter en latere Tarzan-filmster Joh-
nny Wijsmuller. De vader van 

Gré Wapstra werd later ziek en 
moest stoppen met werken. Met 
een klein invaliditeitspensioen 
was het beter leven in een klein 
dorpje dan in een grote stad als 
Haarlem. Omdat zij daar kennis-
sen hadden vertrok het gezin in 
1937 naar Genemuiden. Zodoen-
de was het niet zo vreemd dat de 
twee elkaar in 1942 leerden ken-
nen en verkering kregen. Na de 
bevrijding in 1945 keerde Willem 
terug naar zijn vroegere baas in 
IJmuiden, de Rijks Elektriciteits 
Werken. Het verloofde paar hield 
zoveel mogelijk contact. In 1947 
moest Willem naar Indië. Na elf 
maanden mocht hij terug naar 
huis. Al die tijd schreven zij el-
kaar vrijwel dagelijks. Na de 
diensttijd kon het stel eindelijk 
een woning vinden in IJmuiden 
en trouwen. 
Willem en Gré kregen drie doch-
ters en hebben nu zes kleinkin-
deren en twee achterkleinkin-
deren. Willem heeft in zijn jeugd 
gevoetbald bij Stormvogels en 
de Sluiseiland Boys. Door de 
jaren heen heeft hij Stormvo-
gels en later Telstar trouw ge-
steund. Gré heeft nog als admi-
nistratief medewerkster gewerkt 
bij de MIVO-school in IJmuiden. 
Zij houdt erg van handwerken 
en maakte onder meer de mooie 
quilt op de foto. Gedurende hun 
huwelijksleven hebben zij veel 
gekampeerd. Zij houden van een 
sobere manier van leven en heb-
ben wel een open blik naar bui-
ten. In onderlinge discussies wil 
het nog wel eens even knetteren 
tussen de echtelieden. Politieke 
zaken, zoals de HOV en de vei-
ligheid van schoolkinderen in het 
verkeer gaan hen zeer ter harte. 
Daarover konden zij met de bur-
gemeester pittig discussiëren.

IJmuiden - De politie heeft af-
gelopen maandag een 50-jari-
ge man uit Velsen aangehou-
den wegens het plegen van hui-
selijk geweld. De man sloeg zijn 
43-jarige vriendin en bedreig-
de haar met een luchtdruk ge-

weer. De vrouw wist het huis uit 
te vluchten en de politie te waar-
schuwen. De man was onder in-
vloed van alcohol en is in de wo-
ning aangehouden. Hij is inge-
sloten. Het geweer is in beslag 
genomen.

Aangehouden voor 
huiselijk geweld













20 maart 201410

IJmuiden - Binnen een dag 
meer dan 1300 likes krij-
gen. Het is niet voor iedereen 
weggelegd, maar voor kas-
samedewerker Carlo Lou-
werse van Albert Heijn IJmui-
den is het een fl uitje van een 
cent. Friso Huizinga, chef re-
dactie van deze krant, plaats-
te vorige week woensdag op 
Facebook wat bijna iedereen 
uit Velsen wel eens gedacht 
moet hebben: ‘Beste remedie 
tegen een ochtendhumeur: 
de altijd goedgehumeurde 
kassamedewerker Carlo van 
Albert Heijn IJmuiden.’

Later op de dag plaatste Hui-
zinga een foto van Carlo in de 
populaire Facebook-groep ‘Je 
bent IJmuidenaar als…’ met de 
oproep ‘Hoeveel likes voor de 
vriendelijke kassemedewerker 
Carlo van Albert Heijn IJmuiden’. 
Een dag later en meer dan 1300 
likes verder was Carlo Louwer-
se groot nieuws in en zelfs bui-
ten Velsen. Hij werd geinter-
viewd door RTV Noord-Holland 
en zelfs de Telegraaf besteed-

de aandacht aan de populariteit 
van de bescheiden kassamede-
werker.
Velsen Magazine vroeg Friso 
Huizinga hoe hij op het idee 
kwam om deze post op Face-
book te plaatsen. ,,Ik liep ‘s och-
tends om half negen door de 
AH om een broodje te halen 
toen mij opviel dat rond de kas-
sa van Carlo, zoals gebruike-
lijk, een opgewekte sfeer hing. 
Terwijl iedereen nog een beetje 
slaperig was, was Carlo de vro-
lijkheid zelve. Ik besloot een fo-
to van hem te nemen en op Fa-
cebook te posten. Later heb ik 
de foto ook op ‘Je bent IJmui-
denaar als…’ geplaatst. Vanaf 
dat moment trilde mijn smartp-
hone vrijwel doorlopend. Op het 
hoogtepunt werd de foto 150 
keer per uur geliked. De po-
pulariteit van Carlo blijkt geen 
grenzen te kennen. Het is alsof 
heel Velsen hem kent en goede 
herinneringen aan hem heeft. 
Het laat daarnaast ook zien wat 
de kracht van social media is. 
Dit had ik echt niet verwacht.’’
In de reacties op het Facebook-

bericht spreekt iedereen vol lof 
over hun favoriete kassame-
dewerker Carlo. Zo reageerde 
Henny Vreeken-Groen: ,,De lief-
ste man van AH. Ik ga zoveel 
mogelijk bij hem in de rij staan 
voor de kassa. Toppie die Car-
lo!’’ Collega Nancy Vuijk-Visse: 
,,Carlo is niet alleen een gewel-
dige medewerker, maar ook een 
supercollega waar ik altijd reuze 
lol mee kan hebben… everybo-
dy loves Carlo!’’
Michel van der Zwan zei in zijn 
reactie ook iets heel interes-
sants: ,,Ik denk dat we de nieu-
we Albert Heijn reclameman 
hebben gevonden.’’ Wij denken 
echter niet dat Carlo de nieuwe 
reclameman is, want hij is na-
melijk echt! Carlo is de verper-
soonlijking van Harry Piekema 
- de man van de AH-reclames 
- maar dan geen acteur. Car-
lo weet namelijk altijd op een 
echte, vrolijke, enthousiaste en 
grappige manier zijn klanten en 
collega’s te helpen. Zonder ca-
mera’s en dik salaris. Want hij 
is ‘gewoon’ Carlo. (bron: Velsen 
Magazine)

Spontane Facebook-post levert binnen een dag meer dan 1300 likes op

Iedereen houdt van Carlo

Stadsschouwburg 75-jaar 
Jubileumproductie 
‘Het meisje van Velsen’  
Velsen - Stadsschouwburg Vel-
sen opent dit najaar haar jubile-
umseizoen met de speciaal voor 
de gelegenheid geschreven mu-
zikale voorstelling ‘Het Meisje van 
Velsen’. In de productie zullen zo-
wel professionele theatermakers 
als een groot aantal lokale talen-
ten in de schijnwerpers staan. Met 
‘Het Meisje van Velsen’ staat de 
Velsense schouwburg op feestelij-
ke wijze stil bij het feit dat het the-
ater in 1939, dus 75 jaar geleden, 
als fi lmtheater ‘REX’ haar deuren 

opende. De kaartverkoop voor de 
jubileumvoorstellingen (op vrijdag 
24, zaterdag 25 en zondag 26 ok-
tober) is al gestart.
‘Het Meisje van Velsen’ wordt een 
sprankelend en verrassend the-
aterspektakel waarvoor script-
schrijver en regisseur Daniël Co-
hen zijn materiaal en ideeën ver-
zamelde in de lokale geschiedenis. 
Het Meisje van Velsen – gespeeld 
door de uit Velsen afkomstige mu-
sicalactrice Eline Schmidt  – reist 
in de voorstelling als een soort 

Alice in Wonderland door de tijd 
en staat dus net zo makkelijk tus-
sen de eerste op Velsense bodem 
knotsvechtende Romeinen als tus-
sen de gravers van het Noordzee-
kanaal, de bouwers van de Hoog-
ovens en een partij drenkelingen 
in het IJmuidense Hotel Augusta. 
Ook trapt zij een balletje mee met 
de net opgerichte voetbalclub Tel-
star en zwaait zij Keizerin Sissi uit. 
De porties lokale geschiedenis 
worden met de nodige humor ver-
werkt in een romantisch liefdes-

verhaal waarin het meisje van Vel-
sen niet alleen op zoek gaat naar 
meer kleur in haar leven maar óók 
naar de man van haar dromen. 
Scriptschrijver en regisseur Dani-
el Cohen liet zich voor ‘Het Meis-
je van Velsen’ onder andere inspi-
reren door de makers van de fa-
meuze tv-serie ‘Monty Python’, 
waardoor met veel humor en car-
tooneske uitstapjes allerlei histo-
rische gebeurtenissen op verras-
sende wijze door elkaar worden 
geschud. De voorstelling wordt 

een origineel theaterspektakel 
waarin heel veel lokale theaterma-
kers ten tonele zullen verschijnen. 
De muziek voor de jubileumpro-
ductie wordt gecomponeerd door 
de Velsense slagwerker Koen van 
der Wel. De muzikale leiding is in 
handen van de ook Velsense Sjoe-
rd Jansen. Voor de choreografi e-
en tekent een aantal choreografen 
(waaronder Pirita Alderliefste) van 
het Velsense Kunstencentrum. 
Kaarten kosten 23,50 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

FEESTELIJKE JUBILEUMPRODUCTIE
VOL HUMOR EN FANTASIE!

IJmuiden
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Toneelgroep Ichthus 
Lyceum speelt Macbeth

Driehuis - Op donderdag 20 en 
vrijdag 21 maart is het eindelijk 
zover, Macbeth, de derde avond-
vullende toneelvoorstelling van 
Toneelgroep Ichthus Lyceum, 

gaat beginnen. Leerlingen uit 
verschillende klassen (van brug-
klas tot en met eindexamenklas) 
laten graag zien tot welk resul-
taat ze na hard werken gekomen 
zijn. Twee avonden kan men zich 
laten onderdompelen in het hef-
tige verhaal van een machts-
dronken koning. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur (dan sluit de zaal, dus kom 
op tijd), zaal open om 19.45 uur. 
Kaarten à 5 euro zijn vanaf he-
den verkrijgbaar bij de media-
theek, telefonisch reserveren is 
mogelijk via telefoonnummer 
0255-546414.
Voor leerlingen van het Ichthus 
mag de voorstelling gelden als 
CKV-voorstelling! 
Belangstellenden, leerlingen uit 
alle klassen, ouders, vrienden, 
familieleden en alle toneellief-
hebbers van binnen en buiten 
het Ichthus zijn welkom.

Reünie Blue Wave 
Drums & Bugle Corps
IJmuiden - Blue Wave Drums & 
Bugle Corps uit IJmuiden was in 
de jaren ‘80 en ‘90 een top show-
corps, dat furore maakte in bin-
nen- en buitenland. Op 12 april 
is er voor alle oud-leden, oud 
bestuursleden en oud medewer-
kers van Blue Wave een grootse 
reünie gehouden worden. 
Blue Wave Drum & Bugle Corps 
werd opgericht in maart 1984 
en heeft bestaan tot septem-
ber 1994. Het corps is voortge-
komen uit de jeugdband van de 
IJmuider Harmonie. Deze leden 
namen afscheid van de traditi-
onele harmoniemuziek en kozen 
voor een nieuwe stijl van show 
en muziek die nu nog steeds be-
kend staat als Drumcorps Style. 
Deze uit Amerika overgewaaide 
stijl typeert zich door een hoog 
entertainmentniveau van show 
en muziek, uitgevoerd door per-
cussion, horns en colorguard. 
Blue Wave repeteerde in de be-
ginjaren wekelijks in de voor-
malige Entresols boven de win-
kels op het Zeewijkplein en later 
in het eigen clubgebouw ach-
ter de 12-hoogflat aan de Ori-
onweg. Ook waren zij vanaf het 
voorjaar bijna elke zondag in 
Beeckesteijn druk in de weer om 

hun nieuwe muziek en showpro-
gramma in te studeren. Favorie-
te muziekstukken, die later zelfs 
wel als handelsmerk werden ge-
zien, waren ‘Autum Leaves’ en 
‘Magic Mystery Tours’. En één 
van de beste programma’s uit 
het bestaan was wel ‘West Side 
Jazz’ uit 1992.
Naast de vele streetparades wer-
den de shows ook nog in gro-
te stadions gepresenteerd tij-
dens officiële Drumcrops Con-
testen. De grootste successen in 
competitie, met gerenommeer-
de corpsen als Beatrix uit Hilver-
sum en Jubal uit Dordrecht, wer-
den in 1991 behaald met de ti-
tel ‘Best Guard’ en in 1994 be-
haalde Blue Wave zelfs de twee-
de plaats tijdens de afsluitende 
Finals wedstrijd. Zo heeft Blue 
Wave in 10 jaar tijd een prestatie 
neergezet wat geen ander corps 
ooit is gelukt. Om die reden is de 
naam Blue Wave binnen de mu-
ziekwereld nog steeds niet ver-
geten. Op internet en YouTube is 
nog heel veel terug te vinden.
Via bluewavereunie2014@gmail.
com kunnen oud-leden en oud- 
medewerkers zich aanmelden 
voor de reünie of informatie op-
vragen.

Energiek Velsen gaat 
wijk in met HoomRun
Velsen - Lokale duurzame ener-
giecoöperatie Energiek Velsen 
slaat de handen ineen met Hoom 
en gaat huiseigenaren benade-
ren met een uniek concept. Het 
gaat om het verduurzamen en 
energiezuiniger maken van hui-
zen in Velsen. Op 22 maart aan-
staande worden er drie wijken in 
Velsen bezocht. Tijdens de ludie-
ke ‘HoomRun’ worden ledlam-
pen uitgedeeld vanuit een 100% 
elektrische Volkswagen bus. Te-
vens wordt er advies gegeven 
over besparing en de mogelijk-
heden die Hoom daar in kan bie-
den. 
Het Hoom concept is een ini-
tiatief van Alliander: er is hier 
een apart bedrijf voor opgericht. 
Hoom heeft evenals Energiek 
Velsen geen winstoogmerk en 
wil meewerken aan verduurza-
ming. Het Hoom concept is ge-
baseerd op het principe ‘betaal 
met wat je bespaart’. Een deel 
van de huidige energierekening 
wordt ingezet om praktische 

maatregelen te nemen en hui-
zen energiezuiniger te krijgen. 
Dat biedt op termijn een lage-
re energierekening, direct meer 
wooncomfort en werkt mee aan 
de CO2 reductie.
,,Wij gaan de samenwerking in 
dit project graag met Hoom aan, 
omdat het past in onze aanpak. 
Wij organiseren praktische, be-
taalbare en uitvoerbare duurza-
me initiatieven die direct resul-
taat bieden en waar mensen bij 
aan kunnen sluiten. Deze stap 
waarin we besparing aan kun-
nen bieden past daar heel goed 
bij”, aldus bestuursleden Douwe 
van Rees en Joost Kok van Ener-
giek Velsen. ,,Hoom werkt in dit 
concept ook samen met onder 
meer Vereniging Eigen Huis en 
Triodos Bank. Wij brengen deze 
mogelijkheid ook graag onder de 
aandacht van inwoners van Vel-
sen.”
Meer informatie op www.ener-
giekvelsen.nl, www.hoomruns.nl  
en www.maakjehuishoom.nl.

Moeder aller 
sporten

Santpoort-Noord - Op zater-
dagmiddag 29 maart houden de 
clubs van Sportpark Groeneveen 
open dag. Elke week kunt u hier 
iets lezen over een van de clubs. 
Deze week is dat Atletiekvereni-
ging Suomi waar u op de open dag 
een demonstratie hordenlopen 
en hoogspringen kunt bekijken. 
U kunt ook met een hardlooptrai-
ning meedoen en met verspringen 
of hoogspringen. AV Suomi is op-
gericht tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De oprichters zochten een 
naam die iets te maken moest heb-
ben met atletiek, terwijl die naam 
ook hun houding ten opzichte van 
de bezetters duidelijk zou maken. 
Ze kwamen uit op Suomi, zo noe-
men de Finnen hun land (Suomi 
betekent ‘Land van meren’). In de 
jaren vóór de Tweede Wereldoor-
log waren veel Finse atleten we-
reldtoppers. Maar belangrijker was 
dat de Russen in 1938 Finland wa-
ren binnengedrongen. De Finnen 
vochten daarbij als leeuwen en 
slaagden er in lange tijd stand te 
houden. Met de naam Suomi ga-
ven de oprichters aan dat ze be-
wondering hadden voor verzet te-
gen een veel sterkere tegenstan-
der. Na veel omzwervingen door 
de gemeente Velsen heeft Suo-
mi vanaf 1987 de beschikking over 
een mooie tartanbaan. Daarnaast 
zijn er springbakken voor versprin-
gen en de hink-stap-sprong. Er zijn 
werpkooien voor het discuswerpen 
en hamerslingeren en een ring 
voor het kogelstoten. Suomi heeft 
nu bijna 400 leden. De jongste le-
den zijn 7 jaar, terwijl verschillende 
actieve leden de 70 al gepasseerd 
zijn. Er zijn trainingsgroepen voor 
alle niveaus, jong en oud, beginner 
of gevorderd. Naast trainingsgroe-
pen die voornamelijk de baanat-
letiek beoefenen zijn er ook loop-
groepen. Suomi heeft een aantal 
talenten, die gekoesterd worden. 
Vooral bij de jeugd zijn er atleten 
die het op NK’s uitstekend doen. 
Atletiek wordt de ‘moeder der 
sporten’ genoemd, omdat lopen, 
springen en werpen nu eenmaal 
belangrijke bewegingen zijn bij 
de meeste sporten. Voor wie atle-
tiek aantrekkelijk lijkt, kan er op de 
open dag meegedaan worden met 
een hardlooptraining, versprin-
gen of hoogspringen. U kunt ook 
een paar keer gratis meetrainen 
met een trainingsgroep op uw ni-
veau. De open dag is van 13.00 tot 
17.00 uur. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid bij de diverse clubs 
en op het plein voor station Drie-
huis. Volgende week kunt u meer 
lezen over een van de andere deel-
nemende clubs aan de open dag.

Auto te water

Velserbroek - De bestuurder 
van een personenwagen is afge-
lopen zondagnacht met zijn wa-
gen te water geraakt in Velser-
broek. De man reed rond mid-
dernacht over de Dammersboog 
toen het ter hoogte van het J. 
Michaelpad mis ging. De man 

kwam achterstevoren met zijn 
wagen in de sloot tot stilstand.
Gelukkig kon de man vrij snel 
zijn voertuig verlaten. Hij is door 
ambulancepersoneel nagekeken 
maar hield aan het ongeval geen 
verwondingen over. (foto: Rein-
der Weidijk)





Jmuiden – Jacky Hart Mode en Bij Bo gaan aan de 
Kennemerlaan zorgen voor dubbelop winkelplezier 
op modegebied. Moeders en dochters en verschil-
lende generaties kunnen straks samen en toch een 
beetje apart genieten van de nieuwste trends wat 
damesmode betreft. Momenteel wordt namelijk hard 
gewerkt aan een enorme metamorfose aan Kenne-
merlaan 94 en 96. Daarom is de zaak dan ook tot 
2 april gesloten. Vanaf woensdag 2 april kan men 
dan voor alle modesnufjes terecht bij een geheel ver-
nieuwde Jacky Hart Mode en de totaal nieuwe win-
kel Bij Bo.
Moeder Jacomien en dochter Bo hebben straks elk 
hun eigen zaak, maar doen heel veel dingen toch 
ook een beetje samen. Zo kan men heel makke-
lijk overstappen van de ene winkel naar de andere. 
Maar toch krijgt elke winkel een duidelijk eigen ge-
zicht. Jacky Hart Mode krijgt een totaal nieuwe inde-
ling volgens een nieuw, sfeervol design. Maar uiter-
aard blijft het aanbod van dezelfde vertrouwde en 
hoogwaardige kwaliteit.
Bij Bo krijgt een heel eigen stijl: stoer en uitdagend. 
Samen met een architect is gekozen voor  het thema: 

een loft in vintagesfeer, met diverse ruimtes die in el-
kaar overgaan. Een loungebank en een vloerkleed, 
steigerhout en een betonnen muur zullen het hart 
van de jonge garde veroveren. In die sfeer wordt het 
wel heel ‘cool & relaxed shoppen’. En natuurlijk zal Bij 
Bo haar eigen sfeer ook in de kleding en accessoires 
tonen: jonge hippe mode, rokjes die wat korter zijn, 
kekke giletjes van roze veren, broeken die je moeder 
niet zo gauw zal aantrekken en aparte sieraden en 
riemen. Daarbij let Bo er goed op dat de jonge mode 
ook heel betaalbaar is voor de doelgroep. 
In beide winkels zal vanaf 2 april uiteraard de nieuw-
ste voorjaarsmode te zien zijn. Roze is een van de 
aantrekkelijke kleuren die eruit springen bij Jac-
ky Hart Mode en Bij Bo. Maar er zijn nog veel meer 
mooie kleuren en dessins in heerlijke modellen die 
we nu al kunnen dragen. Nieuwsgierig? Kijk alvast op 
de website www.bijbo.nl of www.jackyhart.nl.
Vanwege de grootscheepse verbouwing is er dit jaar 
helaas geen modeshow. Wel zal op bepaalde da-
ta iets extra’s worden gedaan via modeflitsen. Houd 
daarvoor de Facebooksite van Jacky Hart Mode en Bij 
Bo goed in de gaten!

Jacky Hart Mode in nieuw jasje

Bij Bo verovert hart 
van jonge garde
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Brouwer Naaimachine- & Hobbycentrum
Alle grote merken onder één dak
Beverwijk - Bij Brouwer Naaimachine & Hobbycen-
trum stappen creatieve en moderne mensen graag 
naar binnen, want de keuze aan creatieve artikelen is 
enorm. Zelf mode maken is een trend die in opkomst 
is, getuige het aantal nieuwe tijdschriften en boeken. 

Mode beperkt zich niet alleen tot kleding, ook woonac-
cessoires zijn onderhevig aan mode. Die maak je bij-
voorbeeld met het populaire Zpagetti van Hoooked. 
Het is een heel nieuw, materiaal, gemaakt van restan-
ten van stoffen, waarmee men kan haken en breien 
op pennen 12. Er is een enorme variatie in trendy uni 
kleuren en bonte stoffen. Je kunt er van alles mee ma-
ken, zoals tassen, kussens, lampenkappen en ande-
re woonaccessoires. Er liggen inspiratieboekjes in de 
winkel. Of kies één van de gratis patronen die je krijgt 

bij aankoop van een bol Zpagetti. Ook voor het fijnere 
werk moet je bij Brouwer zijn. Brei en haakgaren in al-
le kleuren van de regenboog, handwerkpakketten van 
bekende merken, DMC borduurzijde en Madeira bor-
duurgaren is er in een goed assortiment. Wie graag 
zelf sieraden maakt, kan ook kiezen uit een ruim aan-
bod. Voor mensen die zelf mode maken zijn alle four-
nituren als knoopjes, band en vlieseline hier te vinden.

Grote merken onder één dak
Naaimachines en Lockmachines vormen de basis van 
Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum. Alle gro-
te merken zijn onder één dak verkrijgbaar. Brouwer is 
officieel dealer van Pfaff, Janome, Singer, Brother en 
Husqvarna. Stuk voor stuk kwaliteitsmerken met ma-
chines voor elke beurs en elk soort gebruiker. Pfaff 

heeft bijvoorbeeld een bijzonder boventransport, waarmee men zowel 
leer als heel gladde, dunne stoffen moeiteloos kan verwerken. En Jano-
me maakt zulke goede machines dat zij een garantie van vijf jaar dur-
ven bieden. Bij aankoop van een naaimachine krijgt u gratis les. Brouwer 
Naaimachine & Hobbycentrum heeft ook een eigen werkplaats voor re-
paratie van naai- en lockmachines.
Nieuwsgierig geworden? Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum is zes 
dagen in de week geopend en heeft op donderdag koopavond. Kom 
langs aan de Begijnenstraat 17-19 (telefoon: 0251 223669 of kijk op www.
brouwernaaimachines.nl voor uitgebreide informatie.

Dorn-therapie in Haarlem

Healing Balance 
helpt wel bij rug- 
en nekklachten

Regio - Mensen die al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben 
horen vaak van de dokter: ,,Er is niets meer aan te doen, het is slij-
tage en u moet er maar mee leren leven.” Dat is fundamenteel on-
juist. Een machine slijt, maar een levend organisme herstelt zich zo 
lang het leeft. Sinds kort kunt u ook bij Healing Balance in Haarlem 
de Dorn-therapie krijgen. Een pijnloze methode om van rug- en nek-
klachten af te komen.

Al onze organen, botten, weefsels, gewrichten, alle cellen bevinden 
zich in een voortdurend proces van afbraak en vernieuwing. Daar-
door zijn wij tot op hoge leeftijd nog in staat ons aan nieuwe situa-
ties en belastingen aan te passen.

Vrijwel iedereen heeft een beenlengte verschil. Daardoor wordt het 
lichaamsgewicht verplaatst naar het korte been en komt de ruggen-
wervel in de verkeerde houding. Eerst wordt het beenlengte verschil 
gecorrigeerd door het lange been korter te maken, daarna wor-
den de wervels op een voorzichtige manier teruggezet. Een pijn-

loze en effectieve manier 
om iedereen te helpen. De 
Dorn behandeling wordt 
aangevuld met de Breuss 
massage, dat is een zach-
te rugmassage van de tus-
senwervelschijven. Je kunt 
er veel tussenwervelkolom 
problemen, zoals ischias 
en hernia succesvol mee 
behandelen. Tot 30 maart 
is er een lente aanbieding: 
Dornmethode inclusief 
Breuss massage voor 45 
euro. Behandelingen wor-
den (deels) vergoed door 
veel aanvullende zorgver-
zekeraars.

Voor meer informatie over 
Healing Balance: zie de 
website www.nugezond-
heid.net, of e-mail: anne-
lies@de-vreeze.nl, tele-
foonnummer 06-16610276.





IJmuiden - Het wordt bijna een traditie bij Patrick 
van Keulen Mannenmode/Casual Jeans aan de 
Lange Nieuwstraat: een in het oog springende sei-
zoens-actie. Deze keer staat er een BMW-cabrio bij 
hem voor de deur. 
,,Dit is de nieuwste BMW-cabrio uit de 4-serie die 
binnenkort op de markt komt. In samenwerking 
met autobedrijf Van Poelgeest staat de auto tus-
sen 13 en 29 maart op donderdag, vrijdag en zater-
dag bij mij voor de zaak. En iedere kopende klant, 
die een besteding doet vanaf 125 euro, maakt kans 
om met deze geweldige auto het gehele Pinkster-
weekend te kunnen rijden. En welke man wil zo’n 
prijs niet winnen?’’ ,zegt Patrick enthousiast. ,,En dat 
is nog niet alles’’, vervolgt hij. ,,Iedere kopende klant 
krijgt bovendien nog een lekkere attentie, zo lang de 
voorraad strekt’’.

Nu de eerste, aangename voorjaarsdagen zich al 
hebben laten voelen wordt het zo langzamerhand 
tijd om de dikke winterjassen en warme truien weer 
voor een seizoen op te bergen.
Hoog tijd dus om snel een bezoek te brengen aan 
deze mannenmodezaak om kennis te maken met 
en inspiratie op te doen voor de nieuwe voorjaars- 
en zomercollectie. 
Nieuwe, frisse kleuren gaan het komende seizoen 
het modebeeld bepalen met onder meer gestepte 
jacks in een heel kleurig gamma. 
Wie toe is aan iets nieuws doet er dus goed aan om 
snel een bezoek te brengen aan Patrick van Keulen 
Mannenmode/Casual Jeans, zeker met het oog op 
deze flitsende cabrio-actie. Meer informatie is ook 
te vinden op de website: www.vankeulen.nl en op 
Facebook.

Flitsende lente-actie 
bij Patrick van Keulen

Santpoort-Noord - Liefhebbers van tweedehands spullen kunnen 
vanaf 21 maart voortaan ook terecht bij Noppes Santpoort. Deze vrij-
dag opent de nieuwe kringloopwinkel aan de Narcissenstraat 6 haar 
deuren. Na Purmerend, Hoorn, Wormer, Zaandam, Grootebroek, 
Velserbroek en Volendam is dit het achtste Noppes Kringloopwaren-
huis. 
Net als de andere Noppes Kringloopwarenhuizen beschikt ook de 
nagelnieuwe vestiging in Santpoort over diverse, ruim opgezette life-
stylehoeken voor inspirerende ideeën. Direct na binnenkomst val-
len bijvoorbeeld al de meest bijzondere meubels op, die toe zijn aan 
een tweede leven. Neem een smal wit kastje met allerlei lades, met 
achter twee glasfrontjes een hoeveelheid schelpjes, wat het een zo-

Achtste Noppes opent in 
Santpoort-Noord
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merse aanblik geeft. Het kastje kost 
slechts 25 euro… Leuk idee voor een 
strandhuis of ander zomerverblijf. 
Denk daarbij aan glazen voor lekke-
re limonade of een heerlijk koud (wit)
biertje. Noppes heeft een ruime keu-
ze, al vanaf slechts tien cent per glas. 
En wat is er nou hipper dan met ge-
voel voor trends in vintage rond te lo-
pen?
Het inzamelen, opknappen en ver-
kopen van gebruikte goederen le-
vert voor meer dan 360 minder kans-
rijken op de arbeidsmarkt zinvol werk 
op. Dat gaat onder andere gepaard 
met zogenoemde participatietrajec-
ten. Mensen komen vanuit de socia-
le dienst voor drie tot zes maanden 
bij Noppes werken, om zo op gelei-
delijke wijze te worden voorbereid op 
een terugkeer in de reguliere arbeids-
markt. U kunt op alle werkdagen van 
8.30 tot 16.30 uur kringloopgoederen 
zelf inbrengen. Het is ook mogelijk om 
via de website spullen aan te bieden.
Noppes Santpoort, Narcissenstraat 
6 Santpoort-Noord, telefoonnum-
mer 023-3033300. Noppes Velser-
broek,  Wagenmakerstraat 21, tel. 
023-3031300.  
www.noppeskringloopwinkel.nl.

Customizing bij Lev Sieraden

Even klikken en 
je hebt een 

nieuw sieraad
IJmuiden - Iets aparts kopen, wat niemand heeft, is soms moeilijk. 
Vooral bij duurdere mode-items is het niet leuk als je beste vriendin of 
je buurvrouw precies hetzelfde draagt.

Daarom is het ook zo fijn dat Lev Sieraden een enorm assortiment sie-
raden heeft die je zelf kunt ‘customizen’. Op de foto zie je de nieuw-
komer: de Bali Clicks armbanden en sleutelhangers. Leren riempjes 
in wel tien kleuren met drukkers waarop je diverse extra’s kunt klik-
ken. Er zijn bijvoorbeeld jungleprints, verschillende metalen en stenen 
of een lachende boeddha. Bali Clicks heeft ook een leuke ketting om 
aan te passen aan je eigen stijl en een schattige clutch om de show 
mee te stelen.
Behalve Bali Clicks hebben bijvoorbeeld de merken Christina Wat-
ches, Quoins en Melano veel mogelijkheden om sieraden te veran-
deren of op te leuken met extra’s.

Het is al bijna voorjaar en allemaal hebben wij die hang naar kleur. 
Om lekker mee naar buiten te nemen heeft Lev Sieraden een groot 
aanbod mooie tassen, ook in zomerkleuren of klassiek zwartwit. Bu-
laggi heeft bijvoorbeeld mooie roze tinten, maar ook David Jones 
heeft typische zomerkleuren.
Bij Lev Sieraden kun je al voor een paar euro terecht voor leuke sie-
raden. Maar ook in het wat duurdere segment is er volop keuze voor 
wie wat meer te besteden heeft. En dat maakt het ook zo leuk win-
kelen bij Lev Sieraden. Lev Sieraden, Kennemerlaan 114 in IJmuiden.
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Jubileum Ondernemers-
vereniging geslaagd
Driehuis - Op dinsdag 11 maart 
had de netwerkcommissie van 
Ondernemersvereniging Drie-
huis ditmaal een speciaal ‘On-
dernemerscafé’ georganiseerd 
in Oma’s Kamer van Café Mid-
deloo. 
Vanwege het 25-jarig bestaan 
van de vereniging was de avond 
goed gevuld met een afwisse-
lend programma. Nadat de voor-
zitter Dirk Brusman de leden 
welkom had geheten en hun met 
een korte terugblik had mee-
gevoerd naar het verleden, zet-
te het lokale talent Jurre van der 
Linden (onder meer bekend van 
de Stadsschouwburg Velsen, 
Het Witte Theater en De Waag 
in Haarlem) de sfeervolle toon 
door wat nummers ten gehore te 
brengen. Dit werd begeleid met 
heerlijke maar ook gezonde hap-
jes van ‘De Pittige Tantes’ (Anne 
Marie Reuzenaar – bekend van 

verschillende boeken over voe-
ding en Edith Krab) welke later 
op de avond ook een presentatie 
hielden omtrent de wijze waarop 
zij de natuurlijke voedingstoffen 
verwerken. Piet van Deudekom 
hield met een aantal gelijkgezin-
den een presentatie over ‘Kleur 
en Fleur’ in de wijken waarbij in-
zicht werd gegeven op welke 
wijze straten en stadsdelen met 
elkaar in verbinding worden ge-
bracht door middel van ‘kleur’ 
(planten e.d.) aan te brengen 
waardoor er ook ‘fleur’ ontstaat, 
het sociale contact tussen de be-
woners. Het is een zeer geslaag-
de en succesvolle netwerkavond 
geworden met een aanwas van 
vijf nieuwe leden en welke tot 
in de late uurtjes duurde, waar-
bij Jurre de volle zaal zelfs vol-
komen stil kreeg met zijn perfec-
te toegift van ‘Laat me’ van Ram-
ses Shaffy.

Camerata voorjaars-
concert in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Het kamer-
orkest voor gevorderde leerlin-
gen van de gemeentelijke Mu-
ziekschool Jaap Prinsen Het Ca-
merata Bloemendaal onder lei-
ding van Annelies Smit geeft een 
voorjaarsconcert in de Dorps-
kerk van Santpoort-Noord. Uit-
gevoerd zullen worden werken 
van Mozart, Beethoven, Rimski-
Korsakow en Leroy Anderson.
Het orkest bestaat uit enthou-
siaste jonge musici in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar die weke-
lijks repeteren onder leiding van 
Annelies Smit. Tijdens de repeti-
ties wordt de nadruk gelegd op 
samen musiceren, stemming en 
muzikaliteit. Zij is de enthousi-
aste dirigente die vol bijzonde-
re initiatieven zit, waardoor zij 
klassieke orkestmuziek toegan-
kelijk maakt voor een breed pu-
bliek. Om die reden ontving zij in 
juni de “Olifant”, de Haarlemse 
cultuurprijs. Zij is bovendien diri-
gente van verschillende jeugdor-
kesten, het Haarlems amateuror-
kest en een oratoriumkoor.
Het concert vindt plaats op za-

terdag 22 maart om 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur in de Dorps-
kerk aan de Burgemeester En-
schedelaan 67. Toegang 6 euro, 
kinderen 4 euro.

Velserbroek schoon, 
heel gewoon!

Velserbroek - Vorig week is OBS 
De Molenweid gestart met haar 
jaarlijkse schoolproject. Samen 
met wethouder Ronald Vennik van 
Milieu werd het startsein gegeven 
voor ‘Velserbroek schoon, heel 
gewoon!’ 
Gedurende drie weken houden 
alle leerlingen zich intensief bezig 
met het thema milieu. Er is veel 
aandacht voor afval, zwerfvuil, re-
cycling en hergebruik van materi-
alen. Een onderdeel van dit pro-
ject is om met de hele school de 
buurt in te gaan en als Molenweid 
een steentje bij te dragen aan het 
schoonmaken van de wijk. Onder 
het mom van ‘je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen, met oprui-
men dus!’ voegden alle kinderen, 
ouders en leerkrachten afgelopen 

woensdag de daad bij het woord. 
Bijna al het zwerfafval in en rond-
om het winkelcentrum van Velser-
broek werd met hulp van de HVC 
medewerkers opgeruimd. Ter-
wijl de kinderen luidkeels ‘Hop 
hop hop, De Molenweid ruimt 
op!’ zongen. ,,De winkeliers van 
het winkelcentrum waren er maar 
wat blij mee en vroegen of we on-
ze zwerfvuilactie willen herhalen. 
Met de school wisten we maar 
liefst 59 vuilniszakken op te halen, 
die onder het toeziend oog van de 
HVC medewerkers werden geteld 
op het schoolplein. 
Uiteindelijk hopen we dat onze 
kinderen door de aandacht voor 
ons project ‘milieubewust’ worden 
en het goede voorbeeld ook in de 
toekomst zullen blijven geven.”

Kennemergaarde 
omgetoverd tot 
speelparadijs

Santpoort-Noord - Manege 
Kennemergaarde was even een 
waar speelparadijs voor de kin-
deren afgelopen zondag. Zo´n 
45 kinderen hadden zich opge-
geven voor een spelletjes mid-
dag waarbij ook broertjes, zus-
jes en vriendjes en vriendinne-
tjes hartelijk welkom waren. De 
binnenbak was van twee tot vijf 
‘the place to be’ als je houdt van 
spel en paard! In groepjes wer-
den de kinderen verdeeld om 
deel te nemen aan deze paar uur 
van plezier. Achterstevoren op je 
paard zitten? Of op een van de 
grootste paarden spekhappen! 
Maar ook de theorie werd ‘ge-
test’ bij de kids. Dat was dan 
ook tegelijk het momentje van 
rust waarbij de kinderen wat te 
drinken en te snoepen kregen. 
Een speurtocht werd buiten ge-
daan om onder begeleiding over 
het manegeterrein allerlei vra-
gen te beantwoorden. Komende 
zondag zullen alle springruiters 
hun hart weer kunnen ophalen 
om hun beste beentje voor te 
zetten en met paard een zorg-
vuldig uitgekozen springpar-
cours af te leggen in de sprong 
richting een beker. Hopende op 
mooi weer, zeggen we: komt al-
len kijken.

Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
29 maart van 14.00 tot 16.00 
uur wordt de inmiddels beken-
de kledingbeurs voor de tien-
de maal in ’t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid gehouden. 
Een mooie kans om de kast te 
vullen met tweedehands kin-
derkleding en damesmode. 
De kleding ligt op maat gesor-
teerd. Om de kinderen even af 
te leiden zijn kleurplaten aan-
wezig. Kom langs in ’t Brede-
rode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 om kle-
ding een tweede kans te ge-
ven. Meer informatie over de 
beurs via kledingbeursbrede-
rode@gmail.com

Kledingbeurs 
Brederode

Lengerique sponsort 
RKVV Velsen VR1

Driehuis - Lengerique, de schit-
terende, rijk gesorteerde, linge-
rie- en badmodezaak aan Hoofd-
straat 154 in Santpoort Noord, is 
de nieuwe sponsor van de vrou-
wen 1 van RKVV Velsen. 
De vrouwen van Velsen strijden 
dit seizoen onder leiding van 
trainer Johan Kraaikamp mee 
om de koppositie in de tweede 
klasse. 
Behalve voor selectievoetbal is 
er bij RKVV Velsen ook gelegen-
heid tot recreatief voetbal binnen 

VR2 welk team in de vijfde klas-
se uitkomt. Beide teams spelen 
competitie op zondag en trainen 
op dinsdag en donderdagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om de rest van het sei-
zoen gratis mee te komen trai-
nen.
Voor nadere informatie zie www.
rkvv-velsen.nl. Op de foto eige-
naresse Debby van Lengerique 
met haar voetbalmeiden en trai-
ner Johan Kraaikamp.



Postzegelavond

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Wijkplatform Velsen-Zuid
Uitnodiging bijeenkomst waarbij onder andere het volgend onder-
werp behandeld wordt:
Leefbaarheid & Veiligheid voor de Velsense bewoners van Spaarn-
woude - Voor nu en in de toekomst!

Donderdag 3 april a.s. houden wij de volgende vergadering van 
het Wijkplatform Velsen-Zuid. Omdat onze bewoners in het gebied 
Spaarnwoude problemen ondervinden in hun woonomgeving heb-
ben wij voor deze vergadering uitgenodigd:

de heer Jan Hylkema, directeur Recreatie Noord-Holland NV die ons 
zal informeren over het beheer van enkele Recreatieschappen (w.o. 
Spaarnwoude) in Noord-Holland.

Na zijn inleiding kunt u vragen stellen over de gang van zaken in het 
Recreatieschap Spaarnwoude.

Daarna wordt u geïnformeerd over alle zaken die de afgelopen 
maanden het wijkplatform zijn gepasseerd.
Datum   : donderdag 3 april
Aanvang : 20.00 u
Plaats  : Beheersbureau Spaarnwoude
       Genieweg 46 Velsen-Zuid
Opening
 1. Vaststellen agenda
 2. Inleiding door de heer Jan Hylkema, 
     directeur Recreatie Noord-Holland NV  
 3. Notulen 19 december 2013 ( + doorlopen aktielijst)
 4. In- en uitgaande post
 5. Mededelingen 
 6. Wijkteam
 7. Rondvraag

Omdat de vergadering deze keer niet in de wijk plaats vindt, verzoe-
ken wij u als u de vergadering wilt bezoeken en geen vervoer heeft, 
ons te bellen (0255-517921 of 510331) of te mailen, zodat wij dat 
voor u kunnen regelen.
Per fiets is het 15/20 minuten rijden v.a. ‘s Gravenlust

Bewoners van Velsen-Zuid zijn zonder aankondiging welkom op deze 
vergadering. Zij kunnen zich aanmelden bij: wpfvelsenzuid@gmail.
com  om vergaderstukken te ontvangen. Spaarnetown Jazzband 

in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op grond van 
het succes van de lezing ‘Dixie-
land & Swing, hoe gaat dat?’ in 
januari 2012 onder leiding van 
Wim Kooy werd de Spaarnetown 
Jazzband zo enthousiast dat de 
band graag een vervolg wilde 
geven aan deze lezing en dit op-
treden. 
Nu, ruim twee jaar later is het zo-
ver. Op dinsdag 25 maart is de 
Spaarnetown Jazzband te gast in 
‘t Brederode Huys. 
Wim Kooy gaat op deze avond de 
achtergronden schetsen van het 
repertoire van de Jazzband ver-
gezeld van anekdotes die in dat 
wereldje ruim voorhanden zijn. 
Voor de pauze worden nummers 
uit het repertoire van het loop-
orkest, de meest vroege vorm, 

gekozen en na de pauze wordt 
de periode van verspreiding en 
ontwikkeling met als basis het 
Spaarnekwartet besproken. Het 
belooft een prachtige, swin-
gende jazzavond te worden die 
u niet mag missen en als u al-
vast een voorproefje wilt horen, 
ga dan naar www.023TVonline.
nl. In het YouTube-filmpje hoort 
en ziet u dan een optreden van 
de Spaarnetown Jazzband in het 
winkelcentrum van Schalkwijk 
bij de Welzijn Markt. Het optre-
den begint om 20.00 uur en ein-
digt om 22.00 uur, de entree be-
draagt 6 euro. 
Het adres is Santpoorts Belang, 
Bloemendaalsestraatweg 201, 
telefoon 023-5383016. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Ruim 113 euro voor 
arme en zieke dieren
Santpoort-Noord - Tijdens 
het thema: ‘Dichter bij de die-
ren’ heeft groep 4 van de Par-
nassiaschool bezoek gehad van 
een echte dierenambulance. De 
opa van Esra had geregeld dat 
de kinderen de Dierenambulan-
ce op het schoolplein van dichtbij 
konden bekijken. Door deze actie 
waren de kinderen zo enthousiast 
geworden dat ze meteen wilden 
gaan sparen voor de arme, zieke 
of zoekgeraakte dieren.
Op school hebben ze keihard ge-
werkt, zodat donderdagmiddag 6 
maart op een marktje op school 

allerlei spullen verkocht konden 
worden. Sleutelhangers van ge-
kleurd touw, prachtige schilde-
rijen van dieren met een gedicht, 
en een versierde vetbol voor in de 
tuin waren binnen een half uur 
verkocht.
De opbrengst is vorige week 
donderdag aan de heer Vin-
ke persoonlijk overhandigd. Een 
‘cheque’, versierd met tekeningen 
van de klas, en een envelop met 
inhoud van ruim 113 euro. 
De dieren in Velsen zullen hope-
lijk tevreden zijn over deze mooie 
actie!

Playbackshow
Hofstede groot succes
Velserbroek - Na maanden van 
voorbereiding was het afgelo-
pen vrijdag dan zover, de Hofste-
de Playbackshow 2014. Zo’n 120 
senioren en andere belangstel-
lenden zagen maar liefst 21 acts 
opgevoerd worden. 
Van Wim Sonneveld tot Chubby 
Checker, van Claudia de Breij tot 
Jasperina de Jong. Elke act werd 
met evenveel enthousiasme en 
soms griezelig perfect gebracht. 
De muziek werd kundig gere-
geld door Henk en met (veel) hu-
mor werden de acts aan elkaar 

gekletst door Heleen en Mar-
cel. Het slotstuk was spectacu-
lair te noemen. De band Kiss in 
vol ornaat, wit geschminkte ge-
zichten, prachtige pakken, pla-
teaulaarzen en rook op het po-
dium. Voor dit alles waren zo’n 
30 vrijwilligers actief. Menig toe-
schouwer wist niet wat hem of 
haar overkwam. Maar na afloop 
was iedereen het er over eens, 
zo’n playbackshow brengt ie-
dereen even in andere sferen en 
mag volgend jaar best weer op-
gevoerd worden!

Santpoort-Noord - Voor post-
zegelliefhebbers en geïnteres-
seerden wordt maandag 24 
maart een gezellige postzegel-
avond van Postzegel Vereniging 
Santpoort georganiseerd. Vanaf 
circa 19.00 uur is iedereen wel-
kom in Het Terras, Stationsge-
bouw aan de Santpoortse Dreef. 
Op deze avond is er ook een leu-
ke veiling, vooraf is er voldoende 
gelegenheid om de kavels te be-
kijken. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid. De toegang is gra-
tis. Meer informatie: telefoon-
nummer 023-5382274 (na 18.00 
uur). 

Santpoort-Noord - In Dorps-
huis Het Terras aan de Sant-
poortse Dreef 1 brengt het Zon-
dagMiddagPodium zondag 23 
maart een optreden van FF An-
ders. Een koor dat het Neder-
landse lied ff anders ten gehore 
brengt. Kom en laat u verrassen! 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en zondag aan 
de zaal.

FF Anders in 
Het Terras
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Wegwijzers met 
QR-code bij Bunkerpad
IJmuiden - Vrijdagmiddag zijn 
de nieuwe wegwijzers langs het 
Bunkerpad, in aanwezigheid van 
de wethouders Baerveldt en Wes-
terman, officieel in gebruik geno-
men. Door leerlingen van Bouw-
mensen Kennemerland, een 
praktische aanvullende oplei-
ding op het Vmbo, zijn de 15 be-
tonnen wegwijzers gemaakt. Per 
stuk wegen ze 600 kilo. Het bij-
zondere is dat ze elk zijn voorzien 
van een QR-code voor smartpho-
nes. Daarmee krijgt men extra in-
formatie.
,,Hoewel de bunkers verwijzen 
naar een vervelend stuk IJmui-
dense geschiedenis is het van 
belang dat ook dit soort monu-
menten voor het nageslacht be-
waard blijven. Dit belang blijkt 
ook uit het feit dat dit bunkerge-
bied, vorig jaar, is benoemd tot 

Rijksmonument’’, zei Baerveldt 
in haar welkomstwoord. ,,En ook 
voor IJmuiden is dit weer een be-
langrijke uitbreiding van onze 
toeristische activiteiten in IJmui-
den aan Zee, bijvoorbeeld voor 
de vele cruisepassagiers die niet 
met de bus naar Amsterdam wil-
len maar gewoon de omgeving 
willen verkennen’’.
Leo de Vries, bestuurslid van het 
Bunkermuseum, is ook blij met 
deze nieuwe wandelroute. ,,Een 
mooie aanvulling op de rondlei-
dingen die wij als museum al ge-
ven. Deze route, die begint ter 
hoogte van het Bunkermuseum,  
kun je nu geheel op eigen gele-
genheid lopen en bij iedere weg-
wijzer lees je op je smartphone 
de informatie in het Nederlands 
en het Engels, met foto’s erbij’’, 
vertelt Leo.

Bij Vogel Makelaars
Gratis bezwaar bij te 
hoge WOZ-waarde
IJmuiden – Onlangs hebben al-
le eigenaren van woningen en 
bedrijfspanden de nieuwe WOZ-
waarde van de gemeente ont-
vangen. In de praktijk blijkt dat 
de waarde niet altijd juist is vast-
gesteld. Dit heeft mede te ma-
ken met het feit dat het slechts 
een ruwe schatting van de waar-
de betreft zonder dat een make-
laar van de gemeente de woning 
of het bedrijfspand daadwerke-
lijk van de binnenzijde heeft ge-
zien. Veel mensen twijfelen aan 
de door de gemeente opgege-
ven waarde, maar vinden het te 
veel gedoe om bezwaar te ma-
ken. De WOZ-waarde wordt ge-
bruikt voor het bepalen van de 
OZB-belasting, schenk- of erf-
belasting, inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en wa-
terschapsbelasting. Een juis-
te WOZ-waarde is dus belang-
rijker dan u wellicht denkt. Vo-
gel Makelaars te IJmuiden kan 
de WOZ-waarde gratis voor u 
controleren en indien nodig gra-
tis een bezwaar- of beroeps-

schrift voor u bij de gemeen-
te indienen. Hiervoor werkt Vo-
gel Makelaars samen met Previ-
cus Vastgoed, een landelijk wer-
kende organisatie die particulie-
ren en bedrijven in heel Neder-
land gratis helpt bij het verlagen 
van de WOZ-waarde. Het ma-
ken van het bezwaar dient bin-
nen zes weken na dagtekening 
van de beschikking te gebeuren. 
Zie ook: www.vogelmakelaars.nl.

Trainingen bij Praktijk Beeldfijn 

 

Regio - Op zoek naar een steun-
tje in de rug voor jezelf of jouw 
kind? Op school, in leven en 
werk kun je tegen lastige en/of 
verdrietige kwesties aanlopen. 
Praktijk Beeldfijn biedt hiervoor 
zowel individuele begeleiding als 
groepstraining in Haarlem en de 
ruime omgeving.
In april en mei starten diver-
se trainingen. Voor kinderen in  
groepen 3 tot en met 5 en de 
groepen 6 tot en met 8 organi-
seert Beeldfijn een training ‘om-
gaan met de ander’ over socia-
le vaardigheden en weerbaar-
heid. Ook start er voor die leef-
tijdsgroepen een training voor 
kinderen die te maken hebben 
(gehad) met verlies en verdriet 
door bijvoorbeeld echtscheiding 
of overlijden binnen de familie. 
In de trainingen is zowel aan-
dacht voor praten en denken 
als voor doen en voelen. Er is 
een samenwerking met een yo-
ga- en een sportdocent. De trai-
ningen zijn nuttig en inspirerend 
en worden enthousiast gege-
ven. Volwassenen kunnen regel-
matig deelnemen aan trainingen 
en thema-avonden over diverse 
onderwerpen op het gebied van 

opvoeden en communicatie. 
Beeldfijn biedt eveneens indi-
viduele coaching bij die din-
gen die je in het (sociale) le-
ven kunnen belemmeren. Zo-
wel ouder als kind helpt Beeld-
fijn een stap vooruit. Wellicht 
heb je te maken met rouw na 
het overlijden van een dierbare, 
wellicht loop je rond met ande-
re levens- of werkvragen of wil 
je beter om kunnen gaan met je 
emoties. Misschien wil je sterker 
overkomen in contact met an-
deren, wil je graag eens kijken 
naar bepaalde zaken in de op-
voeding of zit je zoon of doch-
ter niet lekker in zijn vel en zoek 
je hulp voor hem of haar of jullie 
samen. Beeldfijn heeft veel erva-
ring met alle leeftijdsgroepen en 
is gespecialiseerd in de ontwik-
keling van jong naar oud. 
Meer weten? Neem dan contact 
op met Riannette Minnes via 06-
13012321 (dagelijks spreekuur 
van 8.30 tot 9.00 uur) of loop bin-
nen op 3, 8 en 15 april in Haar-
lem-Zuid. 
Zie ook www.beeldfijn.nl of e-
mail naar: info@beeldfijn.nl. Er 
zijn informatieavonden op 2 en 
14 april en 15 mei.

Schoolvoetbaltoernooi 
Velsen weer van start

IJmuiden - Van 17 maart tot 
17 april vindt dit jaar weer het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi plaats op de velden van VV 
IJmuiden. Er staan dit jaar 298 
wedstrijden op het program-
ma dus onder meer voor de he-
ren scheidsrechters, die al jaren 
geheel belangeloos hun mede-
werking verlenen, weer een he-
le klus. Maar ook de organisa-
toren, Hennie van Ombergen en 
Gerard Verwoort, alle vrijwilligers 
en de afdeling Sportzaken van 
de gemeente Velsen, zijn alweer 
maanden bezig geweest om dit 
grote evenement te organiseren.
Dit jaar wordt, zowel vanuit de 
organisatie als vanuit de ge-
meente, extra nadruk gelegd op 
respect en sportiviteit. 
Hiertoe is een ‘Convenant 
schoolvoetbal Velsen 2014’ op-
gesteld waarin een aantal raad-
gevingen en afspraken zijn op-
genomen, waaronder: Wij zullen 

ons sportief en met respect ge-
dragen tegenover medespelers, 
tegenstanders en de supporters 
van beide partijen.
Wij zullen de scheidsrechter al-
tijd op een vriendelijke en cor-
recte manier aanspreken.
Wij zullen de tegenstander(s) en 
de scheidsrechter aan het eind 
van de wedstrijd een hand ge-
ven.
Alle directies van de deelnemen-
de scholen hebben bij de start 
van het toernooi het convenant 
ondertekend.
Onder het motto: ‘Zonder res-
pect geen voetbal’, dat vanzelf-
sprekend ook van toepassing is 
bij schoolvoetbal, gingen de eer-
ste wedstrijden afgelopen maan-
dag, stipt om vier uur ’s middags, 
van start.
De finalewedstrijden zullen tra-
ditiegetrouw plaatsvinden in 
het Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid.

Regio - Op zondag 23 maart 
wordt in Café Sport in Beverwijk 
een spirituele beurs gehouden 
van 11.00 tot 17.00 uur. Er zijn pa-
ragnosten, helderzienden, medi-
ums, kaartleggers, een aura foto-
graaf, men kan van alles aan de 
weet komen over reiki en psy-
chometrie en er zijn edelstenen, 
boeddha’s, sieraden en wellness-
producten te koop. Iedere 25ste 
bezoeker komt in aanmerking 
voor een gratis consult, er wordt 
een gratis vetmeting aangeboden 
met deskundig voedingsadvies en 
een gratis consult via het sterren-
beeld om te zien welke edelstenen 
bij iemand passen. Entree vijf eu-
ro, kinderen tot twaalf jaar gratis. 
Een deel van de opbrengst gaat 
naar een goed doel. Het adres is 
Korte Kerkstraat 12 in Beverwijk.

Spirituele 
beurs in café

IJmuiden - Bij Klaverjasclub Post 
IJmuiden is plaats voor enke-
le enthousiaste klaverjassers. De 
speelavond is dinsdag, de aan-
vang is om 20.00 uur. De locatie is 
Zalencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein. Aanmelden kan 
op de speelavond.  Een keer mee-
spelen om te zien hoe het bevalt 
is ook mogelijk. Bij Post IJmuiden 
kan men op een gezellige manier 
klaverjassen, zonder ‘het mes op 
tafel’. Tot ziens op dinsdagavond 
in Zalencentrum Velserduin.

Klaverjasclub 
Post IJmuiden

Velsen - Dinsdag 22 april zal de 
eerste maatschappelijke Beurs-
vloer in Velsen plaatsvinden. Op 
de Beursvloer wisselen onderne-
mers en organisaties in een on-
gedwongen sfeer onderling dien-
sten en goederen uit. Onderne-
mers tonen zo hun maatschap-
pelijke betrokkenheid en u krijgt 
de hulp in menskracht en mid-
delen die u als maatschappelijke 
organisatie nodig hebt. Organisa-
ties en bedrijven kunnen zich nu 
aanmelden. Op www.beursvloer-
velsen.nl is te vinden hoe dit in 
zijn werk gaat. Ter voorbereiding 
op de eerste ‘ beursgang’ worden 
maatschappelijke organisaties 
uitgenodigd  deel te nemen aan 
een workshop. Deze gratis work-
shop van slechts 2 uur geeft een 
goed beeld van wat de beursvloer 
is en hoe verenigingen en orga-
nisaties zich kunnen presenteren. 
De workshop vind plaats in het 
Tata Steelstadion op maandag 24 
maart  van 19.30 tot 21.30 uur of 
donderdag 27 maart van 19.30 tot 
21.30 uur. Aanmelden kan via in-
fo@beursvloervelsen.nl Meer we-
ten? Bel: 0255-548548 vraag naar 
Marjolijn Houwing.

Workshop 
Beursvloer 

Velsen
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Santpoort-Noord - Het be-
stuur van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort & Omstreken 
nodigt haar leden en partners uit 
voor de vernieuwde jaarverga-
dering, die voor het eerst sinds 
20 jaar weer zal worden gehou-
den in Cafe-Brasserie De Wilde-
man aan de Hoofdstraat. De ver-
gadering wordt gehouden op 22 
maart en start om 20.00 uur. Dit 
jaar heeft het bestuur gekozen 
om uit te wijken naar De Wilde-
man. Het programma is in gro-
te lijnen gelijk gebleven. Na de 
ledenvergadering wordt eerst 
één ronde gekiend. Het twee-
de kienrondje is echter komen te 
vervallen en wordt nu ingevuld 
door een Rad van Fortuin. Ook 
hierbij zijn fraaie prijzen te win-
nen. Zo rond de klok van 22.30 
uur zal Steeve V, samen met 
een DJ, voor de muzikale bege-
leiding zorgen. Dat wordt weer 
een ouderwets feestje. De zaal 
gaat open om 19.30 uur. Mocht 
de zaal vol zijn, dan kan men de 
vergadering via AV middelen ook 
volgen in de naastgelegen bar. 
Wilt u voorafgaand aan de ver-
gadering de stukken inzien (le-
den hebben de agenda reeds 
toegestuurd gekregen), dan kan 
mendie ophalen bij Intertoys de 
Ballon in de Hoofdstraat en bij 
Assurantiekantoor Nieuwland & 
Aarts aan de Bloemendaalse-
straatweg. Ook staan de stukken 
op www.dorpsfeest-santpoort.nl.

Leden-
vergadering 
Harddraverij

Bondszwemkampioen-
schappen in IJmuiden

IJmuiden - Na goede resultaten 
tijdens de eerste wedstrijd van de 
BondsZwemKampioenschappen 
op 9 maart in Deurne, kijkt Wa-
tervrienden IJmuiden rijkhalzend 
uit naar de tweede wedstrijd die 
zij aanstaande zondag zelf orga-
niseren in De Heerenduinen. Tij-
dens deze kampioenschappen 
strijden de snelste zwemmers uit 
de competitie van Watervrienden 
Nederland (WVNL) om de kampi-
oenstitel. De wedstrijd afgelopen 
zondag was al goed voor veel me-
dailles bij WVIJ. De deelnemende 
WVIJ’ers haalden maar liefst zes 
eerste, zes tweede en drie derde 
plaatsen. Onder de nieuwe kam-
pioenen zijn Lars Bottelier (3 x), 
Naomi Schotvanger en Rik Hof-
land. Ook Ben Zentveldt, Tes-
sa Bakker en Thomas Huisman 
mochten het nodige eremetaal 
mee naar huis nemen. Allen wa-
ren vorig jaar al goed voor diverse 
podiumplaatsen en kampioens-
titels. Tijdens de wedstrijd aan-

staande zondag in IJmuiden tre-
den 152 zwemmers aan. Bij WVIJ 
hebben veertien zwemmers zich 
gekwalifi ceerd. 
Wedstrijdcoördinator Peter Linsen 
hoopt natuurlijk op een herha-
ling van de resultaten van de laat-
ste wedstrijd. De reden dat deze 
wedstrijd in IJmuiden wordt ge-
organiseerd hangt nauw samen 
met de zwemprestaties van WVIJ 
in de afgelopen periode. Naast 
goede prestaties op de BZK, staat 
de ploeg eerste in de landelijke 
zwemcompetitie en verwacht zij 
volgend seizoen te promoveren 
naar de eerste klasse. Het mogen 
organiseren van de Bondszwem-
kampioenschappen is een enor-
me eer voor WVIJ maar natuurlijk 
ook voor de Gemeente Velsen en 
zwembad De Heerenduinen. Wet-
houder Annette Baerveldt, on-
der andere verantwoordelijk voor 
sport, is daarom ook bereid ge-
vonden om bij de wedstrijd aan-
wezig te zijn. 

Yente naar landelijke 
fi nale voorleeswedstrijd
Velsen - De Beste Voorlezer en 
winnaar van de regionale voor-
rondes, Yente Friedrichs van de 
Parnasassia school ging op 13 
maart door naar de provinciale 
voorrondes in Bibliotheek Haar-
lem en heeft ook deze ronde ge-
wonnen. Zij gaat naar de lan-
delijke fi nale die op woensdag 
21 mei in Tivoli Vredenburg in 
Utrecht wordt gehouden.
Tijdens de Nationale Voorlees-
wedstrijd 2014 won groep acht 
van de Franciscusschool de prijs 
voor ‘beste aanmoedigende klas’. 
Samen met vier andere scho-
len werd er in Bibliotheek Vel-
sen voorgelezen. Het educatie-
team van Bibliotheek Velsen be-
loofde de klas een kleine trak-

tatie. Senior educator van Bi-
bliotheek Velsen Larissa Strep-
pel heeft aan de voorleeswed-
strijd een extra prijs gekoppeld, 
‘beste aanmoedigende klas’ om-
dat zij ook de andere kandidaten 
wil enthousiasmeren om te blij-
ven lezen. 
In ieder geval kunnen Noa en 
haar klasgenootjes op 20 maart 
de lente vieren met een over-
heerlijk ijsje van de Italiaanse ijs-
salon Bona Sera. Bert en Gra-
ziella van den Brink, de eigena-
ren van de Siciliaanse ijssalon, 
komen persoonlijk het Italiaan-
se schepijs in de klas serveren 
met een authentieke ijsbar. Ook 
zij vinden het belangrijk dat kin-
deren plezier hebben in lezen.

Geslaagd concert Soli
Velsen - Afgelopen zaterdag 
was het weer zo ver het jaarlijk-
se voorjaarsconcert van Muziek-
vereniging Soli. Dit jaar stonden 
alle optredens in het teken van 
soundtracks. Bij binnenkomst in 
de Stadsschouwburg Velsen wer-
den de bezoekers onthaald door 
de Opstapklassen, de Slagwerk-
klassen en de Samenspelklas. In 
de Opstapklas en Slagwerkklas 
spelen leerlingen die pas sinds 
de zomervakantie met muziekles 
zijn begonnen en nu al een eerste 
concertuitvoering hadden! 
Het Opleidingsorkest van So-
li opende onder leiding van Henk 
Veldt de avond op het grote podi-
um met soundtracks van Disney-
fi lms zoals De kleine zeemeermin 
en de Lion King. Tijdens dit laat-
ste nummer voerden de majoret-
tes een leuke show op.
Daarna werd het stokje doorgege-
ven aan het Harmonieorkest on-
der leiding van dirigent Vincent 
van den Bijlaard. Tijdens de Dance 
macabre, bekend als soundtrack 
van de Efteling, daalden beende-
ren uit de toneeltoren af tot bo-
ven het orkest. Een luguber ge-

zicht! Verder brachten zij nog on-
der andere ‘Morgenstimmung’ van 
Grieg met ballet van Dansschool 
Jolein. Het stuk van Kuifje en de 
Zonnetempel sloot het optreden 
van de Harmonie af. De Slagwerk-
groep opende het programma na 
de pauze. Presentator Eelco Graaf-
sma stond voor hun optreden even 
stil bij het plotselinge overleiden 
van hun instructeur Hennie van 
Veenendaal in januari jongstle-
den. Zij begonnen hun optreden 
met een stuk ‘Happy Linsey’ dat 
Hennie had geschreven voor zijn 
kleindochter. Daarna speelde het 
Klein Orkest onder leiding van Mi-
chiel Drijver. Samen met popkoor 
Sparkle brachten zij de ‘Exodus 
song’ en het nummer ‘I will follow 
him’ uit de fi lm ‘Sister Act’. Daar-
naast speelden zij nog de sound-
track van de Muppets, Soldaat van 
Oranje en de tv-serie De wrekers.
De avond werd afgesloten met het 
fi nalestuk ‘Marching trough the 
movies’ waarbij alle orkesten van 
Soli samen met alle dansers en het 
koor op het podium stonden. Een 
knallende afsluiting van een zeer 
geslaagde avond!

Santpoort - Alerte getuigen 
meldden afgelopen maandag-
middag bij de politie dat er twee 
jongens langs het spoor liepen 
in de richting van Bloemendaal, 
met twee gestolen fi etsen. De 
politie is ter plaatse gegaan en 
trof in de omgeving van de Van 
Dalenlaan een groep van 5 jon-
gens aan met de gestolen fi et-
sen. Ook werd door de poli-
tie een gestolen bromfi ets aan-
getroffen. Alle vijf jongens in de 
leeftijd van 14 t/m 16 jaar, wer-
den hierop aangehouden. De 
politie heeft alle betrokken ou-
ders geïnformeerd. De fi etsen 
en de bromfi ets zijn teruggege-
ven aan de rechtmatige eigena-
ren. De eigenaren hebben aan-
gifte gedaan bij de politie.

Aangehouden 
voor 

fi etsendiefstal

Aquabootcamp vanaf 
april in Heerenduinen
IJmuiden - Aquabootcamp is een 
pittige workout op het buitenter-
rein en in het zwembad. Een uit-
stekende combinatie van kracht- 
en conditietraining. Lekker spor-
ten in de buitenlucht en binnen in 
het water. Het is voor mannen en 
vrouwen, voor beginners en ge-
vorderden. Iedereen kan er aan 
meedoen (enige zwemvaardig-
heid is vereist).
Er worden oefeningen gedaan 
zonder ingewikkelde apparaten, 
er wordt gebruik gemaakt van 
materialen die aanwezig zijn op 
het terrein. Hierbij kun je denken 

aan bankjes, speeltoestellen maar 
ook je eigen lichaamsgewicht 
wordt gebruikt als ‘fi tness-appa-
raat’. De oefeningen in het water 
zorgen voor een intensieve les die 
uitdagen om harder te werken.
Aquabootcamp start op woens-
dag 2 april en is steeds van 16.45 
tot 17.45 uur. Voor de buitentrai-
ning heb je buitensportkleding 
nodig, binnen zwemkleding. Durf 
jij het aan? Schrijf je in via www.
zwembadvelsen.nl of bij de re-
ceptie. Zwembad De Heerendui-
nen, Heerenduinweg 6, telefoon 
0255-531888.
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Gratis spreekuur voor 
ondernemers bij Betac
Velserbroek - Na het sluiten van 
de vestiging van de Kamer van 
Koophandel in Haarlem zijn on-
dernemers uit de regio een per-
soonlijke vraagbaak kwijt geraakt. 
Hier konden zij terecht met hun 
vragen over belastingen en ad-
ministratie. Betac Accountants & 
Belastingadviseurs uit Velserbroek 
biedt hiervoor nu een oplossing.
Het accountants- en belasting-
advieskantoor houdt elke laatste 
donderdag van de maand een on-
dernemersspreekuur op afspraak 
van 16.00 tot 19.00 uur. Arnaud 
Betjes, eigenaar van het kantoor, 
licht toe: ,,Ondernemers kunnen 
bij ons terecht met vragen over fi-
nanciële en fiscale zaken. Zij krij-
gen dan direct een vrijblijvend ad-
vies mee. Zo hebben wij onlangs 
iemand geadviseerd bij een sub-
sidieaanvraag voor milieuzuinige 
auto’s.” 
Betac Accountants en Belasting-
adviseurs is al ruim 15 jaar actief 

in de regio. Zij vinden de personal 
touch en betrokkenheid bij klan-
ten essentieel. Dit leidt tot korte 
lijnen en heldere communicatie 
vanuit een proactieve en persoon-
lijke benadering met gevoel voor 
ondernemen. ,,Ons doel is om on-
dernemers werk en zorgen uit 
handen te nemen. Het resultaat 
is zekerheid en rust in financiële 
zaken. Wij ondersteunen en advi-
seren hen op financieel en fiscaal 
gebied. Dankzij onze op maat ge-
sneden adviezen bieden we con-
crete toegevoegde waarde.”
Betac nodigt ondernemers graag 
uit. ,,Kom langs met uw jaarreke-
ning of belastingaangifte. Wij zijn 
overtuigd van onze kennis en we-
ten zeker dat we u kunnen helpen 
meer kansen en geld te genere-
ren! Bel ons voor een afspraak op 
023-5132960 of bezoek onze web-
site www.betac-accountants.nl en 
vraag meteen onze gratis nieuws-
brief aan.”

Ranex Rustbuster nu in Europa
Belangrijke doorbraak 
in de strijd tegen roest
IJmuiden - Roest is een pro-
bleem waar bijna iedereen mee 
te maken heeft. Denk maar eens 
aan roest aan zeeschepen, ple-
ziervaart, constructies, auto’s et-
cetera. De ontwaarding van ma-
teriaal door roest is enorm, zo’n  
7 miljard per jaar.
Ranex Rustbuster, een opmer-
kelijk product in de strijd tegen 
roest, is marktleider in Australië 
en wordt al ruim 60 jaar in de in-
dustriële sector met groot succes 
toegepast. Met name de offshore 
en de beroepsvaart zijn grote af-
nemers van dit effectieve middel 
in de strijd tegen roest. 
Inmiddels is het product naar Eu-
ropa gehaald door Handelson-
derneming Weerstand uit Sneek.
‘Zelf hebben wij al ruim zes jaar 
ervaring met Ranex Rustbuster 
en we blijven verbaasd over de 
resultaten, het is werkelijk een 
opmerkelijk product. Roest wordt 
moeiteloos vernietigd door mid-
del van een chemisch proces en 
het geeft een goede hechting 
aan de coating’, aldus Weerstand, 
eigenaar van de onderneming. 

Ranex is bijzonder eenvoudig te 
verwerken.  Het is een heldere 
kleurloze vloeistof en is simpel 
aan te brengen met een kwast op 
het te behandelen oppervlak. Het 
oppervlak behoeft geen verdere 
nabewerking. Ranex Rustbuster 
doet het werk, eenvoudig, snel 
en efficiënt, de roest wordt tot in 
de poriën vernietigd. Het residu 
van de roest is een witte inactie-
ve stof, ijzerfosfaat genoemd.
Een bijkomend groot voordeel 
van Ranex Rustbuster is dat het 
de kwaliteit van bestaande verf-
lagen en coatings niet aan-
tast. Ranex is ongevaarlijk voor 
rubbers en glas. Alleen roest, 
vliegroest, roeststrepen en kalk 
worden hard aangepakt. Ook 
roestaanslag op bijvoorbeeld 
RVS en op RVS lasnaden is voor 
Ranex Rustbuster een fluitje van 
een cent. 
Ranex Rustbuster is verkrijg-
baar bij Laman aan Trawlerkade 
96 in IJmuiden. Ranex Rustbus-
ter: voor het behoud van uw ma-
teriaal en coating. Zie ook www.
ranexrustbuster.nl.

Pim 
Mulierloop-

Run2day Loop
Santpoort - Op zondag 25 mei 
organiseert atletiekvereniging 
Suomi de 74e Pim Mulierloop-
Run2day Loop. Er is een wed-
strijdloop over 10 kilometer, pres-
tatielopen over 5 en 10 kilometer 
en 10 Engelse mijl en een jeugd-
loop van 1250 meter. De loop van 
de 10 kilometer en de 10 Engelse 
mijl wordt dit jaar nóg leuker met 
een prachtige route door de dui-
nen. Via de Santpoortse Dreef en 
de ingang van het Middenheren-
duin aan de Duinenkruidberger-
weg loopt het parcours door het 
prachtige natuurpark Zuid Ken-
nemerland. Dit is mogelijk dank-
zij de welwillende medewerking 
van Natuurmomenten. Een deel 
van het inschrijfgeld zal ten goe-
de komen aan Natuurmonumen-
ten ter behoeve van het onder-
houd en beheer van dit duinge-
bied. De start van de diverse af-
standen is tussen 10.30 en 11.15 
uur. Het parcours is grotendeels 
verkeersvrij, alle kilometerpunten 
staan aangegeven. Er zal gelopen 
worden met barcode-startnum-
mers voor alle deelnemers. Er is 
parkeerruimte bij sportpark Groe-
neveen in Santpoort-Noord en er 
is ook douche-en kleedgelegen-
heid aanwezig. Na afloop is er een 
loterij op startnummer. Tot 22 mei 
kunnen hardlopers zich voorin-
schrijven voor de Pim Mulier-Run-
2dayloop via www.inschrijven.nl. 
De atleten voor de jeugdloop kun-
nen zich alleen inschrijven op de 
wedstrijddag. Na-inschrijven kan 
op de wedstrijddag vanaf 9.00 uur 
tot een kwartier voor de start. Zie 
ook www.avsuomi.nl.

Film ‘Venus in Fur’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 21 en woens-
dag 26 maart, 20.30 uur, draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 de film ‘Venus in Fur’.
Na succesvolle films als ‘The Pi-
anist’ en ‘Carnage’ is regisseur 
Roman Polanski terug met een 
klein intens verhaal. Aan het 
einde van een lange auditiedag 
heeft Thomas weinig hoop nog 
een geschikte actrice te vinden 
voor zijn theaterspel. 
Op de valreep verschijnt Vanda. 
Ze is vulgair, hersenloos en be-

lichaamt alles wat Thomas haat. 
De sceptische Thomas geeft 
haar toch een kans en is ver-
baasd als Vanda letterlijk een 
metamorfose ondergaat. Terwijl 
de tijd verstrijkt, kan Vanda zich 
steeds meer in het dominante 
gedrag van haar karakter inle-
ven. Thomas steekt zijn fascina-
tie niet onder stoelen of banken, 
maar hun inleving heeft de nodi-
ge consequenties.
Met onder andere Mathieu 
Amalric en Emmanuelle Seigner. 

Velsen - De ZOA-collecteweek 
is dit jaar van 23 tot en met 29 
maart. Door de opbrengst van 
deze collecte, vorig jaar bij-
na een miljoen euro, ontvangen 
slachtoffers van oorlog en na-
tuurrampen hulp en krijgen zij 
hoop op een nieuwe toekomst. 
In deze wereld vol conflicten, on-
recht, armoede en rampen wil 
ZOA bijdragen aan hoop en her-
stel voor slachtoffers van natuur-
rampen en gewapende conflic-
ten. Een voorbeeld van ZOA’s 
werk: in Jordanië helpt ZOA Sy-
rische vluchtelingen. Zij ont-
vangen kort na aankomst hulp-
pakketten met bijvoorbeeld de-
kens en pannen. Ook onder-
steunt ZOA vrouwen met een 
speciaal psychosociaal hulppro-
gramma. We werken hierbij sa-
men met de christelijke Jordaan-
se vrouwenorganisatie Arab Wo-
man Today. Helpt u mee collec-
teren? Een gemiddelde collecte-
bus brengt vijftig euro op. Samen 
kunnen we voor een mooie op-
brengst gaan. Opgeven kan via 
R. Jansen-Stol via 0255-517310 
of 06-49656411. Voor meer in-
formatie zie www.zoa.nl of ZOA-
kantoor: 055-3663339.  

ZOA-collecte

Unidos zoekt leden 
voor nieuwe productie

IJmuiden - Na een spectaculair 
‘Petticoat’ brengt Unidos in fe-
bruari 2015 ‘Spring Awakening’. 
Op Broadway won de  produc-
tie 8 Tony Awards. ‘Spring Awa-
king’ is een eigenzinnige musical 
over tieners die zichzelf ontdek-
ken in een tijd waarin de wil en 
wet van ouders, leraren en ge-
loof boven alles staat en seksu-
aliteit iets is waarover niet ge-
sproken werd. Met aanstekelijke 
pop-rock muziek vertelt de mu-
sical het verhaal van toen met de 
muziek van nu.
Voor de nieuwe productie van 
februari 2015 is Unidos op zoek 
naar mannen en vrouwen tussen 
de 20-35 jaar met zang-, acteer- 
én danstalent die vanaf april we-
kelijks op dinsdag om 19.30 uur 
beschikbaar zijn voor de repeti-
ties. Wil jij lid worden van Unidos 

en deel uit maken van de pro-
ductie ‘Spring Awakening’ of wil 
jij meer informatie? Neem dan 
contact met Unidos via info@
musicalvereniging-unidos.nl.
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Informatiebijeenkomst 
nieuwe grote zeesluis
IJmond - Zo’n 150 belangstel-
lenden gaven vorige week dins-
dagavond gehoor aan de uitno-
diging van de Provincie Noord-
Holland om aanwezig te zijn bij 
de informatieovereenkomst over 
de nieuwe grote zeesluis. Zo-
als bekend mag worden veron-
dersteld onderzoeken het mi-
nisterie van Infrastructuur en 
Milieu, Rijkswaterstaat, provin-
cie Noord-Holland, gemeente 
Amsterdam, Havenbedrijf Am-
sterdam NV, samen met de ge-
meente Velsen, sinds 2001 de 
mogelijkheden voor de bouw 
van een nieuwe grote sluis.
De huidige Noordersluis da-
teert van 1929 en is na bijna 
honderd jaar aan vervanging 
toe. Om ruimte te bieden aan 
de steeds groter wordende zee-
schepen wordt de nieuwe sluis 
groter en tien jaar eerder aange-
legd. Voorlopig uitgangspunt is 
een sluis met een lengte van 500 
meter, een breedte van 65 meter 
en een diepgang van 18 meter. 
Maar als, binnen het vastgestel-
de budget van 848 miljoen eu-
ro, ook een sluis met een breed-
te van 70 meter kan worden ge-
realiseerd, heeft dit laatste de 
voorkeur. De diepte van 18 me-
ter heeft te maken met het feit 
dat de nieuwe sluis onafhanke-
lijk van het tij gepasseerd moet 
kunnen worden. Dit betekent 
dat niet alleen bij vloed, maar 
ook bij eb geschut moet kunnen 
worden.
Deze informatiebijeenkomst was 
grotendeels bedoeld om een 
toelichting te geven op de in-
middels uitgevoerde onderzoe-

ken naar het PIP (Provinciaal In-
passingsplan) en de MER (Mi-
lieueffectrapport).
Onderwerpen als verkeer, lucht-
kwaliteit, veiligheid, natuur, wa-
ter (verzilting en vismigratie), 
archeologie, landschap en cul-
tuurhistorie en duurzaamheid 
zijn in al hun facetten uitgebreid 
onderzocht. Naar verluidt, heb-
ben al deze onderzoeken geen 
ernstige, negatieve uitkomsten 
opgeleverd. 
Enkele vragen, na afl oop van de 
presentaties, die eruit sprongen 
hadden betrekking op het mi-
lieueffect (stof) van het lichte-
ren van schepen in de Averijha-
ven dat in toenemende mate zal 
gaan plaatsvinden. Door maat-
regelen aan de kranen te nemen 
kan dit worden ondervangen, al-
dus Rijkswaterstaat. Een ander 
punt betrof het huidige wegen-
net. Volgens Rijkwaterstaat wor-
den de wegen over het sluizen-
complex aangepast, maar er is 
geen sprake van capaciteits-
verandering of functieverande-
ring. De verbinding noord-zuid 
blijft ook gedurende de aan-
leg toegankelijk. Als alles vol-
gens planning verloopt zal be-
gin 2016 gestart kunnen wor-
den met de bouw van de nieuwe 
grote zeesluis die dan eind 2019 
zou moeten worden opgeleverd. 
Veel meer informatie rondom al-
le facetten van de nieuwe zee-
sluis is te vinden op de website 
van Rijkswaterstaat: www.rijks-
waterstaat.nl. Door in het zoek-
venstertje de naam ‘zeesluis’ in 
te voeren verschijnen veel pagi-
na’s met informatie.

Gemeenten nog altijd 
te traag met betalen

Regio - Het betaalgedrag van ge-
meenten richting ondernemers is 
vergeleken met 2012 maar weinig 
verbeterd. De gemiddelde vertra-
ging bedroeg in 2013 acht dagen. 
Dat is maar een dag minder dan 
het jaar ervoor. Bijna een kwart 
van alle rekeningen wordt nog al-
tijd te laat betaald. 
In de IJmond betaalt de gemeen-
te Velsen nog het snelst: met 
85 procent prompt en twee da-
gen vertraagd. Beverwijk daar-
entegen eindigt onderaan in de 
IJmond ranking, met 69 procent 
prompt en gemiddeld maar liefst 
negen dagen te laat. Heemskerk 
eindigt in de middenmoot met 
74% prompt en drie dagen ver-
traging. Wat opvallend is, is dat 
Heemskerk het echter nog slech-
ter doet dan in 2012, toen het ook 
al laag scoorde. In 2012 betaal-
de Heemskerk 2 dagen te laat en 
78% prompt. Zowel Beverwijk als 
Velsen zijn in vergelijking tot 2012 
vooruit gegaan in hun betalings-
gedrag echter kan het bij beide 
ook nog steeds een stuk beter. 
Ondernemers hebben het nog al-
tijd zwaar, ondanks de aantrek-
kende economie. Elke factuur die 
niet ‘prompt’ (op tijd/binnen 30 
dagen) wordt overgemaakt, be-
tekent extra druk op de liquiditeit 
van een bedrijf. Het is zuur dat ge-

meenten, belangrijke opdrachtge-
vers, daar te weinig oog en begrip 
voor hebben. Het is des te triester 
omdat op 16 maart vorig jaar nota 
bene een nieuwe wet in werking is 
getreden die overheden verplicht 
om binnen 30 dagen hun facturen 
te betalen. Een groot aantal ge-
meenten laat zich daar dus niets 
aan gelegen liggen. Van de gek-
ke, vindt MKB-Nederland. Daar 
is geen enkele reden voor, anders 
dan een slechte interne organisa-
tie. De ondernemersorganisatie 
roept die gemeenten dan ook op 
om dit probleem serieus op te los-
sen. Op grond van de wet mogen 
ondernemers te laat betalende 
overheden een boete en wettelij-
ke rente in rekening brengen. De 
meesten zullen dat echter nooit 
doen, omdat ze de relatie met een 
grote klant – en dat is de gemeen-
te vaak – niet op het spel willen 
zetten. Lokale overheden hebben 
ten opzichte van mkb-bedrijven 
dus een ‘machtspositie’ die ze niet 
zouden mogen misbruiken door 
hun rekeningen te laat te beta-
len. Wat dat betreft zouden ze een 
voorbeeld moeten nemen aan de 
Rijksoverheid. Die betaalt 90 pro-
cent van de facturen op tijd.
Het is de vierde keer dat MKB-
Nederland en Dun & Bradstreet 
dit onderzoek uitvoeren.

In herhaling bij opening stadhuis

Prinses Margriet én 
muziekstuk Sas Bunge
IJmuiden - Op woensdag 26 
maart wordt het gemeentehuis 
van Velsen offi cieel geopend 
door een afvaardiging van de 
Koninklijke familie. Tijdens deze 
heropening zal onder andere ook 
de Hymne van Sas Bunge wor-
den uitgevoerd. Dit muziekstuk 
voor carillon, gemengd koor, ko-
perensemble en slagwerk is ge-
schreven voor en uitgevoerd bij 
de opening van het gemeente-
huis in 1965. De gemeente Velsen 
heeft aan de IJmuider Harmonie 
gevraagd of zij wederom het ko-
perensemble en slagwerk wil-
de invullen, net zoals 49 jaar te-
rug. Het optreden zal plaats vin-

den om 14.00 uur. Het ensemble 
zal bestaan uit leden van alle se-
niorenorkesten van de IJmuider 
Harmonie. Gezien de bezetting 
qua instrumenten in 1965 zullen 
er enkele partijen worden her-
schreven, maar zal er zoveel mo-
gelijk de originele bezetting wor-
den benaderd. Het koperensem-
ble zal worden geleid door diri-
gent Bob Kanne. Het gemeente-
huis, gelegen aan Plein 1945, is 
gebouwd naar ontwerp van ar-
chitect de heer W.M. Dudok. Hij 
maakte al in 1949 de schetsplan-
nen en het gebouw werd uitein-
delijk in 1965 geopend ook toen 
door Prinses Margriet.

IJmuiden - De Spil/Kansen & Zo 
– Voor de creatieve textielactivi-
teit op maandagmiddag zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste vrij-
williger die de deelnemers wil hel-
pen met het werken op een naai-
machine. Deze activiteit bestaat 
voor een groot deel uit haken en 
breien. Een aantal deelnemers wil 
ook met de naaimachine werken. 
De activiteit is op maandagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur in Buurt-
centrum de Spil. U begeleidt sa-
men met een andere vrijwilliger 
deze activiteit en houdt ook een 
kleine administratie bij.  We be-
denken samen met de deelnemers 
wat zij gaan maken. Kunt u over-
weg met de naaimachine en vindt 
u het leuk om dat aan anderen te 
leren? Neem dan contact op met 
Yvonne Roozekrans: 06-23802814.

Naaimachine-
talent gezocht

Velsen-Noord - In De Mel-Wa-
tervliet wordt woensdagmiddag 9 
april van 13.30 tot 15.30 uur een 
gezellige workshop bloemschik-
ken gehouden met docente Rie 
van der Berg. Deelnemers maken 
een prachtig bloemstuk voor Pa-
sen. Deelname kost 17,50 euro, in-
clusief materiaal en een kop kof-
fi e/thee. Inschrijven kan tot 8 april 
bij Wijkcentrum de Mel-Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord. 
Meer informatie: 0251-226445.

Bloemschikken 
voor Pasen

IJmuiden - Op zondag 16 maart 
had Handboogschutterij V.Z.O.S. 
de laatste uitwisseling met de 
afdeling klootschieten van Full 
Speed. Het was een mooie dag 
om te klootschieten en ze hebben 
een rondje Beeckesteijn gelopen 
van 5 kilometer. De uitslag is als 
volgt: team 4 met Linda, Ton en 
Dirk (Full Speed) 51-135; team 3 
met Rob, Fieke, Jurgen en Martin 
(V.Z.O.S.) 58-30; team 2 met In-
grid, Astrid en Harm (Full Speed) 
63-108; team 1 met Mark, Gerard, 
Anja en Jordie (V.Z.O.S.) 73-11. 
Het derde team van V.Z.O.S. heeft 
gewonnen van het andere team 
van V.Z.O.S. en de prijs was een 
chocolade paashaas en eitjes. 

Boogschieters 
kunnen ook 

klootschieten

Velserbroek - Maandag 24 maart 
geeft Sander Wassing een lezing 
over de zestiende eeuwse op-
roerkraaiers uit Velsen en Bever-
wijk. De lezing wordt gehouden 
in woonzorgcentrum De Hofste-
de aan de Aletta Jacobsstraat. De 
lezing begint om 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. De toegang 
voor niet leden 2 euro. Koffi e, thee 
en drank is voor eigen rekening. 

Lezing Hofstede

NL Doet: Binnenhaven-
terrein krijgt speelplek 
IJmuiden - Zaterdag 22 maart 
gaan vele vrijwilligers samen met 
professionals aan de slag om op 
het Binnenhaventerrein aan de 
Zeeweg een natuurlijke speel-
plek aan te leggen. 
Wie graag wil meehelpen aan 
deze NL Doet actie kan zich om 
10.00 uur daar melden. De ge-
meente Velsen en Hoek Hove-
niers coördineren het project. 

Hoewel er gereedschap aanwe-
zig is, kan het handig zijn zelf 
een snoeischaar, kruiwagen of  
schep mee te nemen. 
Er wordt die dag onder andere 
gesnoeid, afval opgeruimd, hut-
ten van wilgentakken gebouwd 
en een tafel gezaagd uit een ou-
de boom. Aanmelden kan ook 
via www.nldoet.nl of via commu-
nicatie@velensen.nl.
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OPO IJmond en Op Stoom
Op weg naar School 
voor de Toekomst 
Velserbroek - Vorige week don-
derdag ondertekenden Stich-
ting Openbaar Primair Onder-
wijs IJmond en Kinderopvang Op 
Stoom de intentieverklaring voor 
de School voor de Toekomst Vel-
serbroek. Met de School voor de 
Toekomst willen beide partijen 
een inspirerende plek realiseren 
waar onderwijs en opvang sa-
mengaan en elkaar versterken.
De intentieverklaring is direct de 
start voor een  onderwijskundige 
vernieuwing voor beide openba-
re basisscholen in Velserbroek, 
De Molenweid en De Duinroos. 
Doel is een gevarieerder onder-
wijsaanbod aan te bieden. De 
School voor de Toekomst werkt 
vanuit een gezamenlijke, breed 
gedragen, pedagogische vi-
sie. Samen met vakspecialisten 
wordt de praktijk met de theorie 
verbonden. Op de School voor de 
Toekomst creëren we een omge-
ving waarin het kind al zijn/haar 

talenten optimaal leert ontwik-
kelen. Bert de Krey, bestuurder 
van Stichting OPO IJmond: ,,De 
slogan waaronder OPO IJmond 
haar ambities in het meerjaren-
beleidsplan heeft uitgedrukt is 
‘Samen werken aan de kwali-
teit van morgen’. Wij willen door 
samen te gaan werken met Op 
Stoom invulling geven aan het 
hoogwaardige en innovatieve 
onderwijs voor morgen.”
Ook betekent de samenwerking 
met Kinderopvang Op Stoom dat 
de school een plek wordt waar 
kinderen van 0 tot 12 jaar van 
7.00 tot 19.00 uur onder de pan-
nen zijn. Ideaal voor ouders, want 
alle kinderen kunnen naar de-
zelfde locatie worden gebracht. 
Gerda Elfers-Laan, manager van 
Kinderopvang Op Stoom: “Wat 
begint als een mooie uitdaging 
voor twee organisaties resulteert 
in de toekomst in meer kansen 
voor de leerlingen.”

Driehuis - Met grote overmacht 
heeft D66 de scholierenverkiezin-
gen op het Ichthus Lyceum ge-
wonnen. De huidige coalitiepar-
tij haalde maar liefst 36,6% van de 
stemmen bij de schaduwverkie-
zingen die op de school georgani-
seerd werden voor de bovenbouw 
leerlingen. VVD volgde op fl inke 
afstand met 20,5% van de stem-
men. De opkomst was met 84% 
van de stemmen bijzonder hoog. 
Ook landelijk scoorden D66 en 
VVD het hoogst op de middelba-
re scholen met 19% (D66) en 18% 
(VVD) van de stemmen. De scho-
lierenverkiezingen zijn in het ver-
leden vaak een goede graadme-
ter geweest voor de trends die de 
echte verkiezingen een dag later 
vertonen. Derde partij op het Icht-
hus Lyceum werd GroenLinks met 
9,1% van de stemmen. De PvdA, 
in het verleden vaak de groot-
ste partij op het Ichthus, behaal-
de ‘slechts’ 8,8%. Opmerkelijk was 
ook dat de lokale partijen het be-
scheiden deden bij de leerlingen: 
Velsen Lokaal 6,7%, Forza 4,5%, 
ZEN 3,3, LGV 2,7%. ’s Middags 
waren bijna alle politieke partijen 
vertegenwoordigd bij het slotde-
bat, georganiseerd door de leer-
lingen die zich de afgelopen twee 
weken verdiept hadden in een po-
litieke partij. De kandidaat ge-
meenteraadsleden voerden niet 
zelf het debat, maar waren als 
coach aanwezig om de leerlingen 
te ondersteunen die met verve 
voor een levendig debat zorgden 
over werkgelegenheid, HOV, so-
ciale voorzieningen en onderwijs.

D66 grote 
winnaar op 

Ichthus Lyceum

Start tegenprestatie 
positief ontvangen

Velsen -  Medio 2013 is een proef 
gestart. Het college van Velsen 
wilde nagaan hoe het gesteld is 
met de motivatie van mensen met 
een uitkering naar het leveren van 
een tegenprestatie. Tevens wilden 
ze duidelijkheid hebben over het 
aanbod van geschikte werkzaam-
heden en de bereidheid van de ex-
terne partners om mee te werken. 
Doel was om twintig uitkeringsge-
rechtigden gedurende drie maan-
den gedurende acht tot twaalf uur 
per week bij hen passende werk-
zaamheden te laten verrichten.
Het college van Velsen is inge-
nomen met de resultaten. De ex-
terne partners, dat zijn nu vooral 
welzijns- en zorginstellingen in de 
gemeente, blijken zeer bereid om 
mee te werken. En de uitkerings-
gerechtigden die een tegenpres-
tatie hebben verricht zijn er over 

het algemeen zeer over te spre-
ken. Daar is ook in geïnvesteerd; 
de plaatsing is steeds zorgvul-
dig voorbereid en er is veel aan-
dacht besteed aan de wensen en 
de mogelijkheden van de kandi-
daten. Een aantal van deze men-
sen heeft nu besloten om aanslui-
tend als vrijwilliger aan de slag te 
gaan. De uitkomst van de proef 
is voor Velsen reden om door te 
gaan op de ingeslagen weg. Ze 
richten zich vooral op uitkerings-
gerechtigden die niet veel kans op 
werk hebben. De uitvoering ligt 
bij de klantmanagers die de zorg 
hebben voor de groep klanten die 
moeilijk of in het geheel niet aan 
werk kan komen. Het aanbod van 
werkzaamheden is fl exibel en voor 
uitbreiding vatbaar. Met dit voor-
nemen loopt Velsen vooruit op de  
wetswijziging per 1 januari 2015. 

Duurzame bedrijvendag
Velsen - Op 10 maart vond in 
het Dudok Huis van Tata Steel de 
innovatieve en duurzame bedrij-
vendag plaats. Circa 200 onder-
nemers en 160 leerlingen kwa-
men op het evenement af.  
De bedrijvendag bood onderne-
mers via workshops, een beurs-
vloer, presentaties en een mo-
biliteitskaravaan met voertuigen 
op schone brandstoffen informa-
tie over de mogelijkheden van en 
tools om duurzaam te onderne-
men. De organisatie was in han-
den van Milieudienst IJmond en 
de Techniek Campus. Deze laat-
ste partij was aangesloten om 
scholieren van het Kennemer 
College en Technisch College 
Velsen te enthousiasmeren voor 
techniek en de samenwerking 
op te zoeken met het onderwijs 
en het bedrijfsleven.
Het ochtendprogramma was 
voor de scholieren. Zij maak-
ten zo kennis met het vak tech-
niek en het bedrijfsleven. Er wa-
ren twee workshops met de the-
ma’s innovatie en duurzaam-
heid. Aan het einde van de och-
tend gaf André Kuipers de leer-
lingen een kijkje in het leven van 
een astronaut. Kuipers stond in 
zijn betoog stil bij het belang van 
techniek en innovatie. ,,We moe-
ten blijven innoveren en daarin is 

de nieuwe generatie de spil.’’
Voor het middagprogramma 
stond het bedrijfsleven cen-
traal. De beursvloer werd ge-
opend door Donald Voskuil van 
Tata Steel. Voor het avondpro-
gramma was een aantal promi-
nente sprekers uitgenodigd. Ed 
Nijpels vertelde over de doel-
stellingen en afspraken uit het 
energieakkoord. Hij zei dat de 
IJmond al goed op weg is. John 
Blankendaal van Brainport Eind-
hoven benadrukte in zijn presen-
tatie dat het technisch onderwijs 
moet aansluiten bij de innovatie 
van het bedrijfsleven. Hij noem-
de als voorbeeld Brainport Eind-
hoven, dat als voorbeeld kan die-
nen voor de Techniek Campus.
De bedrijvendag bracht initiatie-
ven en kansen samen. Zo kon-
digde Bert Pannekeet, directeur 
Milieudienst IJmond aan dat het 
succesvolle initiatief GreenBiz 
Beverwijk dit jaar wordt uitge-
zet binnen de hele IJmond. Tata 
Steel, Provincie Noord-Holland, 
Gemeente Velsen, Milieudienst 
IJmond en energie-exploitan-
ten Alliander en Dalkia onder-
tekenden een samenwerkings-
overeenkomst naar een verken-
ning van de mogelijkheden die 
de restwarmte van Tata Steel de 
IJmond biedt.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 21 maart. 
Op het menu staat dan: brocco-
lisoep, hamburger, aardappelen, 
sperziebonen, komkommersala-
de en ijs met fruit toe. Kosten 6,- 
Aanvang 12.30 uur. Reserveren 
maandag tussen 11-12 uur.
Hofstede thuisbioscoop op 
vrijdag 21 maart. Aanvang 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur. 
‘The best exotic Marigold Hotel’ 
wordt dan vertoond.
Sjoelen op vrijdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur kan men te-
recht voor spelletjes, waaronder 
sjoelen, een hapje uit de frituur 
een drankje en leuke muziek. 
Vrije inloop.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws NK en bondsrecords bij 

Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Zondag was bij  Wa-
tervrienden IJmuiden in zwem-
bad De Heerenduinen de tweede 
wedstrijd van de Bondszwem-
kampioenschappen. De vereni-
ging uit IJmuiden wist in het 
thuisbad zes kampioenstitels,  
zeven zilveren en twee bronzen 
medailles te veroveren. Lars Bot-
telier verbeterde daarnaast de 
bondsrecords op de 200 meter 
vrije slag en vlinderslag.
De kampioenen waren Lars Bot-
telier (drie maal), Thomas Huis-
man en Naomi Schotvanger 
(twee maal). Maar ook Ben Zent-
veld, Klaas van Beek, Rik Hof-
land, Chester Hautvast, Miguel 
Klooster en Tessa Bakker moch-
ten eremetaal mee naar huis ne-
men. Op de 200 meter vrije slag  
haalde WVIJ een clean sweep: 
Lars Bottelier won de race, met 
een tweede en derde plaats voor 
teamgenoten Rik Hofl and en 
Thomas Huisman.
Naast de wedstrijd was er ook 

tijd voor een dubbele huldiging. 
Piet Wullaert en Nico Struijs, bei-
den 60 jaar lid van WVIJ, kregen 
een bloemetje uit handen van 
wethouder Sport Annette Baer-
veldt. Gerard Brussaard, voor-
zitter van WVIJ is zeer tevreden 
over het verloop van de wedstrijd 
en de prestaties van de ploeg. 
,,De club zit in de lift en we vaar-
digen zelfs vier leden af naar de 
CSIT-kampioenschappen in Is-
raël. Zeg maar het wereldkam-
pioenschap voor NCS-bonden’’, 
vertelt Brussaard.
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Stadsschouwburg Velsen
Internationaal dans-
theater danst ‘Fado’

Velsen - In november danste het 
Internationaal Danstheater niet 
alleen een sprankelende premiè-
re van ‘Silk’ in de Stadsschouw-
burg Velsen maar ook de pre-
mière van ‘Fado’ in de Portuge-
se hoofdstad Lissabon. In het hol 
van de leeuw was de voorstelling 
een enorm succes. Reden voor 
de schouwburg om de voor-
stelling op donderdag 20 maart 
(20.15 uur) naar de IJmond te 
halen. In ‘Fado’ nemen dansers 
van het Internationaal Dansthe-
ater én van het Companhia Por-
tuguesa de Bailado Contempo-
raneo samen met choreograaf 
Vasco Wellenkamp de oorsprong 
van de fadomuziek als uitgangs-
punt. Met live muziek gebracht 
door Portugese fadozangeres 
Carla Pires en haar gitaristen.

In Portugal is de fado, liederen 
van smart en weemoed, veel-
vormig. Begin 19e eeuw worden 
de liederen met veel alcoholge-
bral in de kroegen aan de ha-
vens gekweeld. Later ontaardt 
fado in onvervalste folklore. Na 
de Anjerrevolutie wordt het gen-
re - net als Amália Rodrigues, de 
koningin van de fado - geasso-
cieerd met het regime van Sala-
zar, en verloedert. Decennia erna 
verrijst, naast de traditionele fa-
do in de tavernes, een frisse ver-
nieuwende lichting. Met de voe-
ten in de traditie, een eigen stem 
zoekend. Eén daarvan heet Carla 
Pires. In 2012 overweldigden Pi-
res en haar gitaristen al het pu-
bliek van het Amsterdamse Con-
certgebouw. Nu komt zij in ge-
zelschap van de beste folkloris-
tische dansers naar de Stads-
schouwburg Velsen. 
Choreograaf Vasco Wellenkamp 
sloeg voor deze nieuwe danspa-
rel van het Internationaal Dans-
theater de handen in een met de 
uit Lissabon afkomstige Com-
panhia Portugesa de Bailado 
Contemporaneo.
De sterdansers van beide gezel-
schappen gaan dansend terug 
naar de roots van de fadomu-
ziek. Hartstochtelijke weemoed 
en vurig verlangen krijgen de 
vorm van gepassioneerde dans. 
En dit dus op meeslepende live 
muziek van Carla Pires.
Prijs: vanaf 24,75 euro. Info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Carin Verbrugge)

Velsen - Na eerdere topkome-
dies als ‘Mama!’ en ‘Help! Ik heb 
mijn vrouw zwanger gemaakt’ 
laat de Stadsschouwburg Vel-
sen ook dit seizoen alle papa’s 
en mama’s – in verwachting, in 
de luiers of er al een poosje uit 
– niet aan hun lot over. Voor hen 
is er: ‘Maar je krijgt er wel héél 
veel voor terug’ op vrijdag 21 
maart (20.15 uur). ’Maar je krijgt 
er wel héél veel voor terug’: ber-
gen luiers, chronisch slaapge-
brek en agendaseks. Mix een ro-
mantische fi lmkomedie met ca-
baret, voeg veel prachtige the-
aterliedjes toe en je krijgt de-
ze herkenbare en hilarische ca-
baretkomedie over het gezinsle-
ven. Met Bastiaan Ragas en An-
nemarie Jung. In regie van Die-
derik Ebbinge (Vliegende Pan-
ters). In de bestseller ‘Maar je 
krijgt er wel heel veel voor terug’ 
beschrijft Bastiaan Ragas op ei-
gen komische, openhartige wijze 
het vaderschap en bijkomende 
zaken als agendaseks, chronisch 
slaaptekort en het (ongewens-
te) bakfi etsvaderschap. Nu komt 
hij in gezelschap van kersverse 
moeder, ‘De Mol’ en de favorie-
te sidekick van André van Duin: 
Annemarie Jung naar de Stads-
schouwburg Velsen met de the-
aterbewerking. Een voorstelling 
met scènes, sketches, liedjes 
en veel zelfrelativerende humor 
over het gezinsleven, bakfi et-
sen en sterrenkinderen. Het pu-
bliek reageert, doet mee en her-
kent. Cabarettheater voor men-
sen die houden van romantische 
komedies en cabaret. Prijs: van-
af 23,75 euro. Info: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Bastiaan Ragas 
in hilarische 

komedie

Velsen - Het gebeurt niet vaak 
dat er bij de Stadsschouwburg 
Velsen waarschuwingsbordjes 
op de deur hangen. Maar voor 
de voorstelling die Guido We-
ijers op donderdag 27 maart 
(20.15 uur) komt geven, stuurt 
het Velsense theater maar liefst 
twee waarschuwingen uit. Nog 
nooit maakte de populaire en 
ultragrappige cabaretier name-
lijk een voorstelling die zó pijn-
lijk grappig was. Zijn nieuwste 
solo ‘V’ (nieuw in Velsen!) is dan 
ook niet geschikt voor mensen 
onder de zestien en overige tere 
zieltjes. Een tweede waarschu-
wing geldt voor iedereen die nog 
geen kaartje heeft bemachtigd. 
Mis deze voorstelling niet! Er zijn 
extra kaarten beschikbaar geko-
men. Deze kaarten zijn verkrijg-
baar bij de kassa van het theater 
en via de website www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Prijs: van-
af 25,75 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. 

Guido Weijers 
in solo ‘V’

Blankers viert jubileum in 
jubilerende Schouwburg
Velsen - Aan de vooravond 
van het feestelijke jubileum-
seizoen van de Stadsschouw-
burg Velsen komt toneellegen-
de Anne Wil Blankers op vrij-
dag 28 maart (20.15 uur) haar 
eigen jubileum vieren. 
De grande dame van het Ne-
derlandse toneel staat 50 jaar 
op de planken. Om dit toneel-
jubileum te vieren keert zij te-
rug naar het Nationale Toneel, 
haar Haagse basis waar zij de-
buteerde naast Paul Steenber-
gen en Ko van Dijk. 
‘Madame Rosa’ is het ontroe-
rende, aangrijpende maar ook 
geestige verhaal over de bij-
zondere vriendschap tus-
sen een oude Joodse prosti-
tuee die de vernietigingskam-
pen overleefde en een moslim-
jongen die onder haar vleugels 
opgroeit. Anne Wil treedt er-
mee in de voetsporen van Si-
mone Signoret die een magi-
strale Madame Rosa neerzette 
in de speelfi lm ‘La Vie Devant 
Soi’. Met verder o.a. Stefan de 
Walle, Aziz Akazim en Moham-

med Azaay. 
Prijs: vanaf 28,75 euro. Meer in-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Kurt der Elst)

Nationale Ballet en 
Junior Company in Velsen
Velsen - Nederlands grootste 
dansgezelschap komt op zater-
dag 29 maart (20.15 uur) naar 
de Stadsschouwburg Velsen 
met zijn ‘jonge sterren’, de Junior 
Company. Twaalf talenten
nemen het publiek mee op reis 
door de rijke ballethistorie. Met 
hoogtepunten uit de beroemdste 
klassiek-romantische balletten, 
met variaties en ‘pas de deux’ 
uit onder meer ‘Het Zwanen-
meer’ en´ The Sleeping Beau-
ty´. En met choreografi eën van 
de nieuwe generatie wereldtop-
pers: Hans van Manen, Rudi van 
Dantzig, Ernst Meisner en Geor-
ge Williamson. 
Het publiek staat een complete 
avond balletvuurwerk te wach-
ten. Want voorafgaand aan de 
voorstelling (19.15 uur) kan er 
een openbare (kijk)les worden 
bijgewoond en na afl oop is er 
een nagesprek met artistiek lei-
der Ernst Meisner en enkele so-

listen. Het Nationale Ballet biedt 
Velsen zo een uniek kijkje in de 
danskeuken.
Een van de sterdansers van de 
Junior Company is Michaëla de 
Prince. Dat Michaëla een door-
zetter is, blijkt uit haar indruk-
wekkende levensverhaal dat zij 
o.a. in NTR College Tour vertel-
de. Zij groeide op in een wees-
huis in Sierra Leone, terwijl daar 
een burgeroorlog woedde. Door 
haar huidziekte werd zij boven-
dien beschouwd als ‘een kind 
van de duivel’. Toch wist zij het, 
mede dankzij haar Amerikaanse 
adoptieouders, te schoppen tot 
ballerina. Afgelopen zomer ver-
huisde Michaëla DePrince naar 
Amsterdam om met andere in-
ternationale toptalenten te dan-
sen bij de Junior Company.
Prijs: 20,75 euro. Tot en met 12 
jaar 18,25 euro. Meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

De Beekvliet beleeft 
het boerenleven

Velserbroek - De kinderen van 
de groepen 6 van basisschool De 
Beekvliet stapten maandagoch-
tend op de fi ets. Niet om naar 
school te gaan, maar om aan de 
slag te gaan op boerderij Klein 
Beekvliet van Ab en Karin Knep-
pers.
De komende maanden gaan 
de leerlingen daar hard aan het 
werk met het boerderijschool-
project. Er werd op de eerste dag 
al meteen gestart met de aan-
leg van de grote moestuin. De 
mest van de koeien werd door 
de leerlingen vakkundig over het 
land verspreid. Volgende week 
gaan de eerste zaden en plant-
jes de grond in. Het weer zit tot 
nu toe fl ink mee en met de juis-
te verzorging komen de kinde-
ren over een paar maanden thuis 
met tassen vol bieten, prei, ra-
dijsjes, aardappelen, sla en nog 
veel meer. 
Natuurlijk moesten ook de koei-

en gevoerd worden en werden 
de bordjes voor in de groente-
tuin door de kinderen zelf ge-
fi guurzaagd. Op een boerde-
rij is immers altijd genoeg werk 
te doen en het project gaat er-
om met zoveel mogelijk facetten 
van het werk van de boer kennis 
te maken. De dieren, de gewas-
sen, het onderhoud van de boer-
derij zelf, maar ook boter karnen, 
groente klaarmaken in de keu-
ken, het oogsten... het komt alle-
maal aan bod. 
Er zijn meerdere boerderijscho-
len in het land, vaak in het oos-
ten van het land, enkelen rond-
om Leiden. De Beekvliet is ech-
ter de enige school in Noord-
Holland met een boerderij-
school. Juist voor kinderen in het 
compact gebouwde Velserbroek 
vindt de school het belangrijk 
dat de biologielessen zoveel mo-
gelijk buiten plaatsvinden. Leren 
met hoofd, hart en handen! 
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Colofon

Buurtmarktplaats BUUV 
van start in de IJmond

Velsen - Vanaf 7 maart 2014 zijn 
de gemeentes Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk van start gegaan 
met BUUV. 
BUUV is de buurtmarktplaats voor 
en door bewoners. Bij BUUV gaat 
het om diensten die je als bewo-
ners voor elkaar kan doen. Zonder 
dat er direct iets tegenover staat. 
Dit kan van alles zijn: koken, ge-
zelschap, het uitlaten van de hond, 
een lift naar de dokter, een klus-
je in huis of hulp in de tuin. Ieder-
een heeft wel eens een vraag en 
ook iets te bieden. Hulp vragen en 
bieden aan de buren was vroeger 
veel vanzelfsprekender. Een bood-
schap doen of een pannetje eten 
koken als iemand ziek was. Tegen-
woordig kennen mensen hun bu-
ren soms niet eens, of weten niet 
wat er speelt achter de voordeur 
van de buren. De verzorgings-
staat heeft veel zorg- en hulptaken 
overgenomen waarvan het vroe-
ger heel normaal was dat de bu-
ren of familieleden uit de buurt het 
deden. BUUV biedt een platform 
waarop bewoners zelf hulp kun-
nen bieden of vragen, en in con-
tact komen met buurtgenoten. Dat 
is goed voor de buurten en wijken 
in de IJmond. En daarnaast: het 

kan ‘gewoon’ leuk en prettig zijn 
om iets voor een ander te doen. 
Meedoen aan BUUV is eenvou-
dig. Na een inschrijving op www.
ijmond.buuv.nu kunnen inwoners 
berichten plaatsen of ergens op 
reageren. Daarbij kunnen ze zelf 
bekijken wat het beste past. Ieder-
een met een vraag voor een klus-
je en iedereen die iets voor een 
ander of samen wil doen kan bij 
BUUV terecht. Alle organisaties in 
de regio IJmond kunnen bijdragen 
aan BUUV. Professionals en vrij-

willigers kunnen mensen wijzen 
op de mogelijkheden van BUUV 
en kunnen mensen doorverwijzen 
naar de BUUV spreekuren. Om-
dat BUUV zowel digitaal als fysiek 
is, middels prikborden in de wijk, 
is BUUV voor iedereen toegan-
kelijk. Meer weten? Bel Service-
centrum Vrijwilligerswerk Velsen, 
Marjolijn Houwing, 0255-548548 
of houwing@welzijnvelsen.nl. Of 
mail Suleika van Holland, suleika-
vanholland@welzijnvelsen.nl. (fo-
to: Rianne Broes)

De Dwarsligger - Vind jij het 
leuk om te koken? Kom ons 
dan helpen! Elke vrijdagmid-
dag wordt er in Buurtcentrum 
de Dwarsligger gekookt voor 
Eetcafé De Dwarsliggertjes. Er 
komt een gezelschap van 35 
wijkbewoners eten, die bege-
leiding ontvangen van Stichting 
De Waerden, Stichting Phila-
delphia en het SIG. Elke week 
komen ze lekker eten, voor hen 
is het echt een avondje uit. Onze 
vaste groep vrijwilligers is drin-
gend op zoek naar hulp bij het 
koken. Zonder uw hulp kunnen 
we niet verder. Ervaring in het 
koken voor groepen is handig, 
maar niet noodzakelijk. U hoeft 
niet elke week te koken, gemid-
deld eens in de drie à vier we-
ken. Meer weten? Bel Elisabeth 
Hoekstra, 0255-512725.

Koks gezocht!

Het Terras - De ondergrond 
is een houten schaal met een 
doorsnede van 30 cm. Die gaan 
we bekleden met mozaïeksteen-
tjes. Deze workshop mozaïek 
bestaat uit vijf avonden van elk 
twee uur en start op woensdag 2 
april. Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De eerste keer gaan we een 
klein werkstuk maken om wat 
bekend te worden met de tech-
niek. De kosten van de workshop 
bedragen 37,50 euro p.p. exclu-
sief 17 euro materiaal. Wanneer 
je belangstelling hebt om mee 
te doen neem dan contact op 
met het Stichting Welzijn Velsen, 

0255 548548 of via www.welzijn-
velsen.nl. 

Workshop mozaïek

Buurtsport/De Spil - Dinsdag-
ochtend 8 april kunnen fervente 
fietsliefhebbers hun hart ophalen, 
want dan gaat de fietsclub weer 
van start vanaf 10 uur. Verzamel-
punt is de hoek Merwedestraat/
Waalstraat. Wekelijks wordt er 
gefietst van 10.00 tot 13.00 uur en 
bij goede weersvoorspelling van 
10.00 tot 16.00 uur. Deelname 
aan de fietsclub is gratis, vrijblij-
vend en op eigen risico. Tijdens 
de zomervakantie wordt gewoon 
doorgefietst, maar met verschil-
lende begeleiders. De fietsclub 
blijft bij elkaar komen zolang het 
weer het toelaat, tot ongeveer ok-
tober. Voor meer informatie kun u 
bellen met Liza Ronde van Buurt-
sport, tel. 06-12798959

Fietsclub

Gratis workshop 
Mindfulness
Buurtsport - Tandenpoetsend 
de krant doornemen terwijl je in-
tussen met handgebaren je kin-
deren naar school wuift. In bed 
niet kunnen slapen omdat je aan 
je werk blijft denken. Voor dat je 
er erg in hebt doe je alles tege-
lijk, maar niets meer helemaal 
goed. In de workshop Mindful-
ness maakt u kennis met vaar-
digheden om los te komen uit in-
gesleten patronen en meer rust 

te creëren. De workshop wordt 
gehouden op dinsdag 8 april  
kantine van de voetbalvereni-
ging de Stormvogels, Sportpark 
Zeewijk, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden. Aanvang 9.30 uur. Aan 
deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Voor meer informatie of 
aanmelding kunt u contact op-
nemen met Context aanmelden 
via Noordholland@context.nl of 
tel. 088-3571980.

‘IJmuiden, wat 
vertel je...’

De Brulboei – Bij de filmavond 
is de film ‘Stornes’. Op donder-
dag 27 maart wordt u meegeno-
men aan boord van de Stornes, 
een valpijpschip dat een steen-
bed legt op de zeebodem, zo’n 
1000 meter diep. De Stornes is 
door Shell ingehuurd om in het 
Ormen Lange gasveld voor Noor-
wegen, de zeebodem te egalise-
ren om twee nieuwe pijpleidin-
gen aan te leggen. Na de pau-
ze ziet u ‘Hollandse vissers’ deel 
drie over de huidige visserij en de 
mensen die hierin werken. Kaar-
ten à 2,50 euro zijn in de voorver-
koop vanaf 17 maart verkrijgbaar 
in uw buurthuis en op de avond 
zelf. De eerste film begint om 
20.00 uur. Buurthuis de Brulboei, 
0255-5106552. Zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

De Mel-Watervliet - In Wijk-
centrum de Mel-Watervliet is 
vanaf dinsdag 25 maart docen-
te Michelle aanwezig om mid-
delbare scholieren te helpen met 
hun huiswerk. Er is plek voor 8 
personen dus meld je wel even 
van te voren aan. Michelle kan 
je helpen bij wiskunde/rekenen, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
economie, mens en maatschap-
pij en maatschappijleer. De be-
geleiding is gratis en vindt plaats 
op dinsdag van 16.00 tot 17.30 
uur. Voor vragen of informatie: 
telefoon 02512-226445.

Gratis huiswerk-
begeleiding

De Spil – In Buurtcentrum de 
Spil is er op donderdagavond van 
19.00 tot 22.30 uur biljarten in 
clubverband. Voor deze biljartclub 
zoeken we nog een persoon. De 
kosten zijn 7,20 euro per maand. 
Meer weten? Bel 0255-510186 
of kom gewoon even langs op 
de clubavond op donderdag en 
vraag naar Loek Kramer.

Biljarters gezocht

De Spil/Kansen & Zo – De 
creatieve klei-activiteit is met 
spoed op zoek naar een vrijwil-
liger met boetseervaardighe-
den die dat aan andere men-
sen wil overdragen. De activiteit 
is op donderdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur in Buurtcen-
trum de Spil. U begeleidt samen 
met een andere vrijwilliger deze 
activiteit. U houdt ook een klei-
ne administratie bij en bedenkt 
samen met de deelnemers wat 
zij gaan maken. Meerdere ke-
ren per jaar is er een vergade-
ring voor alle vrijwilligers waar 
u ook voor uitgenodigd wordt. 
Kunt u boetseren en vindt u 
het leuk om dat aan anderen 
te leren? Neem dan contact op 
met Yvonne Roozekrans, 06-
23802814.

Creatieve 
vrijwilliger 

gezocht

Welzijn Velserbroek - Vakan-
tie. Dit is het thema van de 50+ 
koffieochtend van donderdag 
27 maart. Tine Leewens komt 
vertellen over haar bijzondere 
reis die ze in haar scootmobiel 
gemaakt heeft naar Lourdes. 
In 2005 heeft ze in 42 dagen 
2500 km gereden. Zij toont haar 
mooiste foto’s en laat u meege-
nieten van de verhalen over de-
ze indrukwekkende tocht. Heeft 
u ook zulke leuke herinneringen 
aan uw vakanties, kom dan ge-
zellig meepraten. De koffieoch-
tend is donderdag 27 maart van 
10.00 uur tot 12.00 uur en zal 
plaatsvinden in de Bibliotheek 
Velserbroek. De entree is gratis 
en koffie of thee 0,80 euro. Voor 
meer informatie: Welzijn Velser-
broek, 023-5388830/Bibliotheek 
Velserbroek, 023-5381901.

50+ koffie-
ochtend

Het Terras - Alvast dat zomer-
gevoel krijgen? Dat kan! Doe 
daarom mee aan deze workshop 
schelpenkrans maken. De kos-
ten van de workshop bedragen 
13,50 euro p.p. dit is inclusief al 
het materiaal. Je dient zelf, even-
tueel een lijmpistool mee te ne-
men. De workshop wordt gehou-
den bij het Terras op woensdag-
avond 7 mei, aanvang: 19.00 uur 
en duur: circa 2 1/2 uur. Zin om 
mee te doen? Neem dan contact 
op met het Stichting Welzijn Vel-
sen, 0255 548548 of via www.
welzijnvelsen.nl onder het kop-
je cursus.

Workshop 
schelpenkrans
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Afscheid en installatie 
leden gemeenteraad Velsen
Op woensdag 26 maart 2014 nemen de raadsleden die niet terug-
keren in de Velsense gemeenteraad afscheid tijdens een openbare 

raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur.

Aansluitend, naar verwachting vanaf 20.30 uur, is er in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis een afscheidsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen 

de inwoners van Velsen de vertrekkende raadsleden persoonlijk de hand 
schudden.

Op donderdag 27 maart, aanvang 19.30 uur, installeert burgemees-
ter Franc M. Weerwind de nieuwe gemeenteraad van Velsen. Aanslui-

tend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de nieuwe 
raadsleden feliciteren.

Prinses Margriet heropent 
vernieuwd gemeentehuis
Volgende week woensdag 26 
maart om 15.00 uur komt Hare Ko-
ninklijke Hoogheid Prinses Mar-
griet der Nederlanden naar IJmui-
den om het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen te herope-
nen. De gemeente kijkt uit naar dit 
koninklijke bezoek. In 1965 open-
de Prinses Margriet het splinter-
nieuwe gemeentehuis, dat archi-
tect W.M. Dudok heeft ontworpen. 
De heropening wordt live uitge-
zonden door RTV Seaport. De uit-
zending begint om 14.30 uur.

In december 2012 is de renovatie van 
het monumentale gemeentehuis van 
Velsen aan het Plein 1945 gestart. De 
aanleiding was de aanwezigheid van 
asbest, de slechte klimaatbeheersing 
en het hoge energieverbruik. Mo-
menteel wordt druk gewerkt aan de 
afronding van de renovatie.

Over het programma rond de ope-
ningsceremonie is goed nagedacht. 

Burgemeester Weerwind zal de Prin-
ses welkom heten. Daarna volgt on-
der meer een lezing van de archi-
tectuurhistoricus Herman van Ber-
geijk over Dudok. Bovendien kunt u 
meekijken als de Prinses wordt rond-
geleid. Voor de muzikale omlijsting 
tekent de IJmuider Harmonie met 
Operagezelschap Bel Canto en stads-
beiaardier Wim Ruitenbeek. Een rap 
van stadsdichter Bjorn van Houten 
maakt eveneens onderdeel uit van 
het programma.

In tegenstelling tot 1965 speelt de 
heropening zich binnen af. RTV 
Seaport zendt de ceremonie uit, zo-
dat u toch kan genieten van het be-
zoek. Vanaf 14.30 uur start RTV 
Seaport met interviews. De uitzen-
ding duurt tot ongeveer 16.15 uur. 
Commentator is Gertjan Huijbens. 
De uitzending wordt in de dagen er-
na nog enkele malen herhaald en is 
ook te zien op RTV Seaport / uitzen-
ding gemist.

Voor levensreddend werk

Brons voor Klaas van Duijn
De heer Klaas van Duijn uit het 
Zuid-Hollandse Valkenburg heeft 
uit handen van burgemeester 
Weerwind een bronzen medail-
le met bijpassend getuigschrift 
van de Maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen ontvangen. Dit 
vanwege zijn levensreddend op-
treden aan de Trawlerkade op 
dinsdag 29 oktober 2013. De Ko-
ninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij kreeg eveneens 
een oorkonde vanwege haar on-
dersteuning bij de reddingsactie.

Het slachtoffer was te water ge-
raakt aan de Trawlerkade in IJmui-
den. De heer Van Duijn (33), visser 

van beroep en toevallig in de buurt 
van het onheil, aarzelde geen mo-
ment en sprong in het water. Het 
ongeluk werd gesignaleerd door de 
schipper van de KNRM. Een vijftal 
bemanningsleden rukte uit met de 
reddingboot ‘Koos van Messel’. Sa-
men werd het slachtoffer tijdig aan 
boord gebracht. De uitreiking vond 
plaats in het gebouw van de KNRM 
in IJmuiden. 

Op  de foto van links naar rechts: 
Dave Mol, Walter Schol, Lars Kor-
ver, Ton Haasnoot, redder Klaas 
van Duijn en burgemeester Franc 
Weerwind. (foto: Ko van Leeuwen)

Jury Fietsstad in Velsen
Wordt Velsen Fietsstad 2014? Dat 
wordt pas bekend op 8 mei 2014. 
Dinsdagmiddag 18 maart fietste de 
jury kriskras door de gemeente Vel-
sen. Zij werd begeleid door verkeers-
wethouder Ronald Vennik, fietsdes-
kundigen van de gemeente en ver-
tegenwoordigers van de lokale Fiet-
sersbond. De eerste reactie van de ju-
ry was zeer positief.

De Fietsersbond heeft deze wedstrijd 
bedacht. De belangenvereniging voor 

fietsers in Nederland wil de gemeente 
bekronen, die het meeste doet om hin-
dernissen voor de fietsers weg te nemen. 
De jury keek naar goed aangelegde en 
prima onderhouden fietsroutes. Fiets-
paden, waarop je zo prettig en veilig mo-
gelijk kan doorfietsen zonder obstakels 
als gevaarlijke kruisingen en verkeerd 
geplaatste paaltjes. Ook de gemeenten 
Almere, Eindhoven, Enschede en Zwol-
le zijn genomineerd voor de titel Fiets-
stad 2014. Er wordt met spanning op de 
uitslag gewacht. (foto: Ko van Leeuwen)
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Onderzoek luchtkwaliteit
Vrijdag 14 maart zijn tijdelijk twee 
mobiele meetpunten in gebruik 
genomen. Deze zijn bedoeld om 
de hoeveelheid fijn stof in de lucht 
te meten. De meetpunten zijn te 
vinden aan de Dorpsweide (Julia-
naweg/Zeecroft) en bij Paasdal in 
Wijk aan Zee.

Fijn stof in de lucht kan schadelij-
ke effecten op de gezondheid heb-
ben. De Europese Unie heeft daarom 
in 1999 grenswaarden voor fijn stof 
(PM10) vastgesteld. De resultaten 
van de tijdelijke meetpunten worden 
onder meer vergeleken met die van 
het bestaande meetstation Banjaert 
in Wijk aan Zee. Komende zes maan-
den wordt op basis van de meetresul-
taten onderzocht of een extra meet-
punt noodzakelijk is.

Het verzoek om een extra meetpunt in 
bewoond gebied te plaatsen komt van 
de Dorpsraad Wijk aan Zee. Het initi-
atief is uitgewerkt in samenwerking 
met de provincie Noord-Holland, de 
vier IJmondgemeenten, Milieufede-
ratie en Tata Steel. Bij de ingebruik-
name van de meetpunten toonden 

hun afgevaardigden zich zeer tevre-
den over de gezamenlijke aanpak. 

Regelmatig wordt overlegd en onder-
zocht hoe de kwaliteit van de leef-
omgeving in de IJmond  kan worden 
verbeterd. Het is van belang een goe-
de balans te vinden tussen economi-
sche ontwikkeling in de regio en een 
gezonde leefomgeving. Bij dit overleg 
zitten verder gemeente Amsterdam, 
Rijkswaterstaat, Ministerie I&M,  
Zeehaven IJmuiden en Haven Am-
sterdam

De provincie meet continu de lucht-
kwaliteit in de IJmond. De resultaten 
zijn te vinden op: http://www.lucht-
metingen.noord-holland.nl/.

Op de foto staan van links naar rechts 
Peter Weel, voorzitter Dorpsraad 
Wijk aan Zee. Hans van den Berg, Ta-
ta Steel, Haydar Erol, wethouder mi-
lieu, gemeente Beverwijk, Tjeerd 
Talsma, gedeputeerde milieu provin-
cie Noord-Holland en Annette Baer-
veldt, wethouder gezondheid, ge-
meente Velsen. (foto: Milieudienst 
IJmond)

Wijkerstraatweg opgeknapt
De Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord wordt opgeknapt. Afgelo-
pen maandag is gestart met de 
werkzaamheden. De weg wordt 
niet alleen veiliger, maar ook 
mooier gemaakt. Zo komen in de 
rijbaan de gebakken oranje klin-
kers weer terug. Bovendien wor-
den er extra parkeerplaatsen ge-
maakt. Naar schatting zal de klus 
10 tot 12 weken duren. 

De opknapbeurt bestaat ook uit 
maatregelen tegen te hard rij-
den. Ter hoogte van de kiosken en 
de poort tussen de nummers 132 
en 134 zullen twee drempels wor-
den geplaatst. Het plateau op de 
kruising Wijkerstraatweg/Doel-
manstraat wordt verplaatst naar 
de kruising Wijkerstraatweg/Heir-
weg.

Verder komen er extra parkeer-
plaatsen. Op de ventweg voor de 
winkels gaat een parkeerschijfzo-
ne gelden( blauwe zone). De tijden 
voor deze zone zijn van maandag tot 

en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 
uur. In overleg met de ondernemers 
en bewoners wordt de parkeerduur 
uitgebreid van 1 uur naar 2 uur. Dit 
is een proef voor een jaar. Meer in-
formatie bij de gemeente Velsen via 
telefoonnummer: 140255

Het is belangrijk dat gedurende die 
periode de auto’s buiten het werk-
terrein worden geparkeerd. De be-
woners worden verzocht het huis-
vuil buiten het werkterrein te zet-
ten. Wie dat zelf niet kan, kan de 
hulp inroepen van het personeel 
van aannemer De Bie Wegenbouw. 
De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 

is er weer gratis compost te halen 
op de wijkpost aan de Wijnoldy 
Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid. 
De compost is afkomstig van HVC, 
het afval-, grondstoffen- en ener-
gienutsbedrijf. Neem een schep, 
een vuilniszak of een (krui)wagen 
mee.

Bij de wijkpost Santpoort aan de 

Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid ligt een berg compost 
klaar. Iedereen kan het gratis opha-
len op vrijdag 28 maart tussen 08.00 
en 16.00 uur en op zaterdag 29 maart 
tussen 08.00 en 14.00 uur. U moet zelf 
een schep meenemen en zakken of 
kruiwagens om de compost in te doen.

HVC organiseert deze gratis com-
postactie al voor het zesde jaar.  

Neem schep, zak of kruiwagen mee

Gratis compost op te halen

Woensdag 12 maart was het Nati-
onale Boomfeestdag met als the-
ma: ‘Kiezen voor Bomen’. Aange-
stoken door de lentesfeer plantten 
de wethouders Baerveldt, Vennik, 
Te Beest en Westerman niet al-
leen bomen, maar ook heesters in 
het nieuw aangelegde plantsoen 
bij de Mercuriusstraat-Planeten-
weg. Zij kregen hulp van ruim der-
tig leerlingen van basisschool De 
Zandloper.

De viering van Boomfeestdag vindt 
normaal plaats op de 3e woensdag 
van maart. Door de gemeentelijke 
verkiezingen was dit evenement dit 
jaar naar voren gehaald. De Natio-
nale Boomfeestdag was voor de ge-
meente Velsen aanleiding om de aan-
leg van het plantsoen bij de Mercuri-
usstraat-Planetenweg af te ronden.
Paardenkastanjes en sierkersen zijn 
geplant. Naast bomen zullen straks 
ook struiken het plantsoen opfleu-
ren. Alle heesters en bomen krij-
gen witte bloemen en zijn een soort 
‘snack’ voor vlinders en bijen. De 
bloeitijd van de heesters en bomen 
loopt van maart tot en met septem-
ber.

Het plantsoen is ook opgeknapt met 
nieuwe wandelpaden. Het kunst-
werk is teruggezet op zijn oude plek 
en het grasveld inmiddels ingezaaid. 
De paden door het plantsoen zijn van 
dezelfde soort en kleur stenen als het 
winkelplein aan de overkant van de 
Planetenweg. 

Op de foto plant wethouder Robert te 
Beest samen met leerlingen van ba-
sisschool De Zandloper een boom. 
(foto: gemeente Velsen)

‘Kiezen voor Bomen’

Nationale Boomfeestdag
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Buurtbuslijn 481 kan meer worden benut
Het aantal reizigers dat gebruik 
maakt van de buurtbuslijn 481, 
die Overveen via Bloemendaal 
en Santpoort met Haarlem-noord 
verbindt, valt tegen. Het passa-
giersaanbod schommelt tussen 
350 en 380 reizigers per maand. 
Gerekend was op 400 passagiers. 
De buurtbusvereniging wil onder-
zoeken of het mogelijk is om de 
bus naar het centrum van Haarlem 
te laten rijden.

De tegenvallende resultaten zijn op 
te maken uit de vervoercijfers van 
Connexxion op basis van het ge-
bruik van de OV-chipkaart en de los-

se kaartverkoop. De voorzitter van 
de Vereniging Buurtbus Bloemen-
daal Santpoort, Luuk Jacobs, maakt 
zich zorgen. ,,Als het gebruik van de 
buurtbus op deze cijfers blijft steken, 
is dat te weinig om in het najaar voor 
een nieuwe subsidie van de provincie 
Noord-Holland in aanmerking te ko-
men.’’ De buurtbuslijn 481 rijdt sinds 
oktober 2013.

De leden van de Vereniging Buurtbus 
Bloemendaal Santpoort en de chauf-
feurs willen graag meer reizigers ver-
voeren. Dat maakt het vrijwilligers-
werk alleen maar leuker en zinvoller. 
De buurtbus Bloemendaal Santpoort 

rijdt niet naar de centrale stad. Wel 
geeft de buurtbus een goede over-
stap op de treinstations. En brengt zij 
haar passagiers naar het Delftplein 
en de Korte Zijlweg, waar ze kunnen 
overstappen op gewoon busvervoer.

Doorrijden naar Haarlem Centrum 
is een optie voor de toekomst. Luuk 
Jacobs daarover: ,,In het reguliere 
overleg met de provincie Noord-Hol-
land en Connexxion zullen we dit ze-
ker aan de orde stellen.’’ Meer in-
fo over de buurtbuslijn 481 staat op 
www.buurtbusbs.nl. (foto: gemeen-
te Velsen)

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
maart tot en met 14 maart 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willebrordstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (10/03/2014) w14.000105 

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 119, wind- en 
waterdicht maken boerderij en kap-
berg (12/03/2014) w14.000112 
(rijksmonument)

Santpoort-Noord
Wüstelaan ong., kappen boom 
(12/03/2014) w14.000109
Burgemeester Enschedelaan 

42, kappen boom (10/03/2014) 
w14.000104
Burgemeester Enschedelaan 38, 
kappen (monumentale) boom 
(13/03/2014) w14.000115
Burgemeester Enschedelaan 
66, sloop en nieuwbouw school 
(13/03/2014) w14.000116

Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuis-
je (10/03/2014) w14.000107
Brederoodseweg 43, kappen 2 bo-
men (13/03/2014) w14.000114

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 31, 
plaatsen dakkapel (13/03/2014) 
w14.000113.

Velserbroek
Zandhoornbloem 7, kappen 4 bomen 
(09/03/2014) w14.000103
Zadelmakerstraat 98, plaatsen 
hek en behuizing afvalcontainers 

(11/03/2014) W14.000106
Oostlaan ong., realiseren weg tus-
sen A9 en N208 (calamiteitenboog) 
(10/03/2014) w14.000108
Galle Promenade 137, plaatsen 2 ra-
men in buitengevel (12/03/2014) 
w14.000110
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
boom  (12/03/2014) w14.000111

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning en overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
21 maart 2014 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.nl 
via het menu bekendmakingen/ di-
rect naar/ meer nieuws/ inzage (ont-
werp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-

Aanvragen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Andromedastraat 2, vergroten 
woning met erker (12/03/2014) 
w14.000021

Oosterduinplein 8, plaatsen dakka-
pel (17/03/2014) w14.000024

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, kappen 2 bo-
men (18/03/2014) w14.000114

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft de vol-
gende omgeveningsvergunning ge-
weigerd: 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vergroten paviljoen 
(17/03/2014) w13.000423

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
25 april tot en met 4 mei 2014, ker-
mis, Kennemerplein te IJmuiden, 
(18/03/2014) u14.000531;
8 tot en met 12 oktober 2014, ker-
mis, Vestingplein te Velserbroek 
(18/03/2014) u14.000564.

houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-

baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft het volgen-

de ontwerpbesluit: IJmuiden
Dokweg ong. en Badweg ong., plaat-
sen tijdelijke toeristische bebording 
(14/03/2014) w13.000447.

Aanvragen (vervolg)

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben met 
gebruikmaking van artikel 2:5, lid 
2 van de gewijzigde Algemene 
plaatselijke verordening gemeen-
te Velsen 2009 en met inacht-
neming van artikel 1:3, lid 4 en 
hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Al-

gemene wet bestuursrecht in hun 
vergadering van 18 maart 2014 
besloten tot:

- intrekking van de Beleidsregel Uit-
stallingen gemeente Velsen 2008;

- vaststelling van de Beleidsregel 

Uitstallingen gemeente Velsen 2014.
In deze beleidsregel worden nade-
re eisen gesteld aan het plaatsen van 
uitstallingen op de openbare weg, 
meer in het bijzonder bij winkels en 
geldt voor de gehele gemeente. De 
nieuwe beleidsregel is een update 
van die van 2008. De uitgangspunten 

van de beleidsregel van 2008 zijn on-
gewijzigd gebleven. De beleidsregel 
treedt in werking op 21 maart 2014. 

De beleidsregel kunt u terugvinden 
in de Regelingenbank op de website 
van de gemeente Velsen.

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

- het gedeelte van de Dinkgrevel-
aan te Santpoort-Noord tussen 
de kruising met de Terrasweg en 
huisnummer 19 gesloten te verkla-
ren in beide richtingen voor voer-
tuigen, ruiters en geleiders van rij- 
of trekdieren of vee middels het 
plaatsen van borden C1, zoals be-
doeld in bijlage I van het reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

- het gedeelte van de Dinkgrevel-
aan te Santpoort-Noord tussen 
de kruising met de Terrasweg en 
huisnummer 19 gesloten te verkla-
ren in beide richtingen voor voet-
gangers middels het plaatsen van 
borden C16, zoals bedoeld in bijla-
ge I van het reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990;

- de afzetting uit te voeren conform 
de bijgevoegde bebordingsteke-
ning.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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Vastgesteld bestemmingsplan “Curacaostraat”

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

- een parkeerverbod in te stellen op 
een deel van de westzijde van de 
parallelweg van de Rijksweg te Vel-
serbroek nabij perceeladres Rijks-
weg 343A door middel van het 
plaatsen van de borden E01, zoals 

bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en het plaatsen van het 
onderbord, modelnummer: OB502.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 maart 2014 het bestemmings-
plan Curaçaostraat ongewijzigd 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1502CU-
RACAOSTRA1-R001) heeft vastge-
steld. Het ontwerp-bestemmings-
plan Curaçaostraat heeft hieraan 
voorafgaand vanaf vrijdag 15 no-
vember 2013, gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage gele-
gen. Binnen deze termijn zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op het zuidelijke deel van de Cura-
çaostraat in Santpoort-Noord.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan “Curaoçao-
straat” voor een ieder met ingang 

van 21 maart 2014 totdat de beroeps-
termijn is verstreken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt en belanghebben-

den die kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag 
nadat het besluit ter inzage is gelegd, 
kan daartegen binnen zes weken be-
roep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

(Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn.) Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop 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 beslist.

IJmuiden, 10 maart 2014
Burgemeester en wethouders van 
Velsen, 
de secretaris, 
de burgemeester,
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‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en Sirius 
Saxophone Quartet

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
21 maart om 20.00 uur houdt 
chansonnière José van Wa-
veren haar programma ‘José 
chante Barbara’ ten doop in ’t 
Mosterdzaadje. Zij wordt bege-
leid door de pianist Dimitar Bo-
durov. 
Op zondag 23 maart om 15.00 
uur neemt het Sirius Saxopho-
ne Quartet het publiek mee op 
prachtige en verrassende rond-
reis door Zuid-Amerika. Com-
ponisten in dit programma zijn 
Micháns, Wezel, Granados, Re-
ijven en Piazzolla.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Principe-akkoord CAO 
voor Tata Steel
IJmuiden - Tata Steel heeft met de 
vakbonden een principe-akkoord 
bereikt over een nieuwe CAO. De 
bonden wisten een betere loons-
verhoging af te dwingen en veeg-
den voorgestelde maatregelen van 
tafel. Bestuurder Aad in ‘t Veld van 
FNV Bondgenoten: ,,Deze zeker-
heid over hun banen is heel be-
langrijk voor de mensen die hier 
werken, na al het reorganisatiege-
weld van de laatste jaren.’’
Het afnemen van vakantiedagen 
van een groep werknemers, het 
beperken van overwerk- en feest-
dagtoeslagen en het afpakken van 
de zeggenschap van de werkne-
mers over ADV-dagen, het wa-
ren met name deze voorgenomen 
maatregelen van het staalcon-
cern die de bonden in actie brach-
ten. Ze gaan nu niet door. Ook het 
werkgelegenheidspact (geen ge-
dwongen ontslagen tot 1 okto-
ber 2016) is overeind gebleven. 
Op basis van de nieuwe CAO krij-

gen de werknemers van Tata Steel 
per 1 mei een loonsverhoging van 
2%, een half jaar later komt daar 
nog eens 0,50% bij. Hierbij geldt 
een minimum van 320 euro per %. 
De hiervoor genoemde verhogin-
gen van de salarissen en salaris-
schalen gelden ook voor de belo-
ning van de leerlingen. De jeugd-
schalen worden gehandhaafd en 
per 1 april 2014 conform een afge-
sproken loontabel verhoogd. Daar 
waar uitzendkrachten binnen Ta-
ta Steel in IJmuiden langer dan 12 
maanden op vast werk zijn inge-
zet, zal het bedrijf voor deze ar-
beidsplaatsen een vacature stel-
len of (aankomend) boventallige 
werknemers herplaatsen. Onge-
veer duizend werknemers van Ta-
ta Steel liepen op 17 februari  een 
protestmars voor koopkracht en 
werkzekerheid. Vervolgens stem-
den 1.466 mensen voor staken. Bij 
Tata Steel werken ongeveer 9.000 
mensen.

Velsen - Vanaf deze week orga-
niseren Martijn van Weeren en 
Frank Anepool iedere week een 
zing-in, op zondagavond van 20.00 
tot 21.30 uur. Bij deze zing-in wor-
den regenboogliederen gezon-
gen. Dit zijn liederen met een spi-
ritueel thema, zoals nature songs, 
songs voor vrede en eenheid, hea-
ling songs en boventoonzang. De 
avond staat open voor iedereen-
De locatie (in de gemeente Vel-
sen) hangt af van het aantal deel-
nemers en wordt na aanmelding 
bekend gemaakt. Aanmelden: 
Martijn, 06-36156335 of Frank 06-
22510992. Zie ook www.zingnu.nl.

Zing-In
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Vastgesteld bestemmingsplan “Curacaostraat”

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

- een parkeerverbod in te stellen op 
een deel van de westzijde van de 
parallelweg van de Rijksweg te Vel-
serbroek nabij perceeladres Rijks-
weg 343A door middel van het 
plaatsen van de borden E01, zoals 

bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en het plaatsen van het 
onderbord, modelnummer: OB502.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 maart 2014 het bestemmings-
plan Curaçaostraat ongewijzigd 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1502CU-
RACAOSTRA1-R001) heeft vastge-
steld. Het ontwerp-bestemmings-
plan Curaçaostraat heeft hieraan 
voorafgaand vanaf vrijdag 15 no-
vember 2013, gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage gele-
gen. Binnen deze termijn zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op het zuidelijke deel van de Cura-
çaostraat in Santpoort-Noord.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan “Curaoçao-
straat” voor een ieder met ingang 

van 21 maart 2014 totdat de beroeps-
termijn is verstreken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt en belanghebben-

den die kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag 
nadat het besluit ter inzage is gelegd, 
kan daartegen binnen zes weken be-
roep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

(Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn.) Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop 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 beslist.

IJmuiden, 10 maart 2014
Burgemeester en wethouders van 
Velsen, 
de secretaris, 
de burgemeester,
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‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en Sirius 
Saxophone Quartet

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
21 maart om 20.00 uur houdt 
chansonnière José van Wa-
veren haar programma ‘José 
chante Barbara’ ten doop in ’t 
Mosterdzaadje. Zij wordt bege-
leid door de pianist Dimitar Bo-
durov. 
Op zondag 23 maart om 15.00 
uur neemt het Sirius Saxopho-
ne Quartet het publiek mee op 
prachtige en verrassende rond-
reis door Zuid-Amerika. Com-
ponisten in dit programma zijn 
Micháns, Wezel, Granados, Re-
ijven en Piazzolla.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Principe-akkoord CAO 
voor Tata Steel
IJmuiden - Tata Steel heeft met de 
vakbonden een principe-akkoord 
bereikt over een nieuwe CAO. De 
bonden wisten een betere loons-
verhoging af te dwingen en veeg-
den voorgestelde maatregelen van 
tafel. Bestuurder Aad in ‘t Veld van 
FNV Bondgenoten: ,,Deze zeker-
heid over hun banen is heel be-
langrijk voor de mensen die hier 
werken, na al het reorganisatiege-
weld van de laatste jaren.’’
Het afnemen van vakantiedagen 
van een groep werknemers, het 
beperken van overwerk- en feest-
dagtoeslagen en het afpakken van 
de zeggenschap van de werkne-
mers over ADV-dagen, het wa-
ren met name deze voorgenomen 
maatregelen van het staalcon-
cern die de bonden in actie brach-
ten. Ze gaan nu niet door. Ook het 
werkgelegenheidspact (geen ge-
dwongen ontslagen tot 1 okto-
ber 2016) is overeind gebleven. 
Op basis van de nieuwe CAO krij-

gen de werknemers van Tata Steel 
per 1 mei een loonsverhoging van 
2%, een half jaar later komt daar 
nog eens 0,50% bij. Hierbij geldt 
een minimum van 320 euro per %. 
De hiervoor genoemde verhogin-
gen van de salarissen en salaris-
schalen gelden ook voor de belo-
ning van de leerlingen. De jeugd-
schalen worden gehandhaafd en 
per 1 april 2014 conform een afge-
sproken loontabel verhoogd. Daar 
waar uitzendkrachten binnen Ta-
ta Steel in IJmuiden langer dan 12 
maanden op vast werk zijn inge-
zet, zal het bedrijf voor deze ar-
beidsplaatsen een vacature stel-
len of (aankomend) boventallige 
werknemers herplaatsen. Onge-
veer duizend werknemers van Ta-
ta Steel liepen op 17 februari  een 
protestmars voor koopkracht en 
werkzekerheid. Vervolgens stem-
den 1.466 mensen voor staken. Bij 
Tata Steel werken ongeveer 9.000 
mensen.

Velsen - Vanaf deze week orga-
niseren Martijn van Weeren en 
Frank Anepool iedere week een 
zing-in, op zondagavond van 20.00 
tot 21.30 uur. Bij deze zing-in wor-
den regenboogliederen gezon-
gen. Dit zijn liederen met een spi-
ritueel thema, zoals nature songs, 
songs voor vrede en eenheid, hea-
ling songs en boventoonzang. De 
avond staat open voor iedereen-
De locatie (in de gemeente Vel-
sen) hangt af van het aantal deel-
nemers en wordt na aanmelding 
bekend gemaakt. Aanmelden: 
Martijn, 06-36156335 of Frank 06-
22510992. Zie ook www.zingnu.nl.

Zing-In
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