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Felle brand in woning
IJmuiden - Op de Groeneweg is vorige week woensdag brand uitgebroken in een flatwoning. Het 
vuur werd rond 20.45 uur ontdekt waarop direct de brandweer is gealarmeerd. Aan de voor- en ach-
terzijde sloegen de vlammen toen al uit de woning. Uit voorzorg is direct opgeschaald naar middel-
brand. Omliggende woningen zijn ontruimd en één persoon is in verband met rookinhalatie naar het 
ziekenhuis overgebracht. Rond 21.30 uur, toen de brand grotendeels geblust was, laaide deze weer 
op en sloegen de vlammen weer uit de woning. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand 
is geweest. (foto: Michel van Bergen)

LTC Hofgeest vernieuwd
velserbroek - ondanks een 
ijzig koude, stormachti-
ge wind waren zondag veel 
leden en belangstellen-
den aanwezig bij de offici-
ele heropening van tennis-
vereniging LTC Hofgeest aan 
de Broeklanden 5 in velser-
broek.

Het openingsfeest vond plaats 
ter gelegenheid van de inge-
bruikname van tien Probounce 
tennisbanen ter vervanging van 
de oude gravelbanen, zodat nu 
het gehele jaar door gespeeld 
kan worden.  Het tennispark 
bestaat uit deze tien verlich-
te Probounce banen, twee mini 
tennisbanen en een oefenkooi. 
Na het openingswoord van de 
voorzitter waarin hij alle vrijwil-
ligers hartelijk bedankte voor 
hun enorme inzet en onder-
steuning werden de vlaggen 
gehesen, met daarop het nieu-
we LTC Hofgeest logo. Daarna 
was het de beurt aan de jeugd-
leden om een groot aantal bal-
lonnen op te laten die echter 
door de harde wind, op een en-
kele ballon na, in de omliggen-
de bomen terecht kwamen. Na 
dit officiële gedeelte trok een 
groot deel van de aanwezigen 

zich in rap tempo terug in het 
eveneens grondig opgeknapte, 
warme clubhuis.
Een van de blikvangers is hier 
de grote, zelfgemaakte houten 
loungebank, maar ook nieuwe 
tafels en stoelen met een stei-
gerhouten uitstraling trekken 
de aandacht. Ook buiten is het 
nodige gebeurd zoals een ver-
nieuwd en vergroot terras met 
terrasmeubilair en grote para-
sols, voor als het nog eens mooi 
weer wordt.

Leden kunnen elke dag tus-
sen 09.00 en 22.45 uur komen 
tennissen via het eerlijke, elek-
tronische afhangsysteem, uit-
gezonderd op woensdagmid-
dag want dan zijn de jeugdle-
den aan de beurt. Vanaf het sei-
zoen 2013-2014 is het nu ook 
mogelijk voor niet-leden om 
een vaste baan te huren in de 
wintermaanden, van oktober 
tot maart. Zie ook www.ltchof-
geest.nl. 

Deze advertentie is aangeboden door:
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

 
maandag 1 april
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen Pancratius

Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert
op 15 april wederom
een workshop
Rabo Internetbankieren.

Meld u nu aan via rabobank.nl/velsen.

LG TV FLaTscreen
81 cm nu e 299,-

samsunG 
7000/8000 series
Nu speciale aaNbiediNgeN

WasauTomaTen
 v.a. e 299,-
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

Tel.: 0255 - 515 726 www.zorgspecialistloop.nl

Inschrijven:

21 april 2013

Start en finish
TATA Steel Stadion

Inkoop goud
juwelen / horloges / en andere
gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIng
alleen zaterdags tussen 11.00 en 15.00 uur

basIsprIjs e 42,- p/gr. fIjn goud
obe van der kleI al 129 jaar een betrouwbaar

adres In de edelmetaal branche

juwelier/horloger/diamantair
breestraat 2a, beverwijk

tel.: 06-54340911 • vincediamonds.nl
zie pagina 5

DEZE WEEK

Marktplein 17 
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de 
klok een 
uur vooruit
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Vol paastoernooi op 
velden Strawberries
Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries maakt zich op voor de 
32ste editie van het Strawber-
ries Easter Tournament. Het 
populaire toernooi wordt ge-
houden op zaterdag 30 en zon-
dag 31 maart. De Velsense ver-
eniging verwelkomt 400 hoc-
keyers uit binnen- en buiten-
land.
De toernooicommissie wordt 
dit jaar voor het eerst bijge-
staan door leden van rugby-
club The Smugglers uit Vel-
serbroek, waarmee Strawber-
ries al jaren een warme band 
heeft. De rugbyers nemen al-
le bardiensten voor hun reke-
ning. In ruil hiervoor ontvangt 
The Smugglers, een kleine club 
met 50 leden, een bijdrage voor 
de clubkas.
Het recreatieve Strawberries 
Easter Tournament wordt za-
terdag 30 maart om 10.00 uur 
geopend met het traditionele 
ochtendgymnastiek. De wed-
strijden starten beide dagen 

om 10.30 uur. De mixedfinale 
wordt zondag om 16.00 uur ge-
speeld, de vrouwen strijden om 
16.30 uur voor de titel en bij de 
mannen staat de eindstrijd ge-
pland om 17.00 uur. De prijsuit-
reiking volgt direct na de laat-
ste finale.
De deelnemers worden op vrij-
dagavond verwelkomd met een 
spetterend openingsfeest. Za-
terdagavond staat het clubhuis 
in het teken van ‘Animal King-
dom’ en zondagavond volgt het 
slotfeest. 
Het complex van Strawberries 
is na 17.00 uur alleen toegan-
kelijk voor deelnemers met een 
polsbandje.
De organisatie van het 32ste 
Strawberries Easter Tourna-
ment stelt alles in het werk om 
overlast voor omwonenden te 
voorkomen. Als u toch hinder 
ondervindt, dan kunt u bellen 
met het clubhuis van Strawber-
ries, telefoon 0255-511920. Zie 
ook www.khc-strawberries.nl.

Velsen - Zaterdag 6 april vindt 
weer de NVM Open Huizen Rou-
te plaats waarbij men bij de deel-
nemende woningen tussen 11.00 
uur en 15.00 uur zonder afspraak 
kan binnenkijken. De eigenaren 
of bewoners zijn dan thuis om 
geïnteresseerde kijkers hun wo-
ning te laten zien.
,,Met name in IJmuiden is er een 
enorme verscheidenheid aan 
woningen. Men kan hier goed 
terecht voor een voordelig ap-
partement of een karakteris-
tiek herenhuis en voor alles wat 
daar tussenin zit en zo is er voor 
elk wat wils,’’ zegt Cocky Luttik-
huizen van Prins Makelaardij in 
IJmuiden. ,,Daarom hoop ik ook 
dat de mensen de Open Huizen 
Route gebruiken om de woning 
te vinden die ze zoeken. De wo-
ningmarkt is nog steeds een las-
tige markt maar daar hebben we 
inmiddels ervaring mee. In het 
begin van dit jaar wachtten de 
mensen nog af wat de nieuwe 
hypotheekregels, die per 1 janu-
ari ingingen, allemaal inhielden. 
Vervolgens werd er op dit ge-
bied weer het een en ander ge-
wijzigd en werd het voor menig-
een behoorlijk onoverzichtelijk. 
Een goede financiële adviseur 
is daarom natuurlijk uiterma-
te belangrijk en die heb ik dan 
ook in mijn adressenbestand. 
Duidelijk inzicht geeft mensen 
weer vertrouwen en daarmee zal 
de woningmarkt weer aan kun-

nen trekken en komen de ver-
huizingen op gang. Als koper 
heb je voldoende keus omdat er 
thans nog veel woningen te koop 
staan. 
Die zaterdag kun je dus heel 
goed gebruiken om verschillen-
de woningen te bekijken en met 
elkaar te vergelijken. 
Tijdens de Open Huizen Rou-
te zit ik zelf op kantoor en daar 
ben ik stand-by voor als men-
sen bijvoorbeeld vragen heb-
ben of om misschien zelfs al 
een bod uit te brengen. Ze kun-
nen me vinden aan de Havenka-
de nr. 1 (hoek Kennemerlaan, in-
gang aan de rotonde) of bellen 
op 0255-520180”.

Open Huizen Route 
van Prins Makelaardij

Veel voordeel bij 
paasshow Mazda RC

Velserbroek - Pasen staat 
weer voor de deur. Dat wordt 
weer eieren beschilderen en 
zoeken, paasstol eten en wil-
gentakken in de vaas zetten. 
Mazda RC in Velserbroek viert 
dit traditiegetrouw met een 
paasshow.
De paasshow trekt mensen uit 
de hele regio. Logisch, want 
Mazda RC slaagt er keer op 
keer in een gemoedelijke show 
te koppelen aan veel voordeel. 
,,Onze slogan is ‘Waar de con-
currentie stopt, gaat Mazda RC 
verder’’, zegt manager Hans 
Touw van Mazda RC. ,,Wie zijn 
zinnen heeft gezet op een zui-
nige Mazda 2 kan tijdens de 
Paasshow volop profiteren. Er 
is een aantal company cars van 
de Mazda 2 BiFuel ingekocht 
en op kenteken gezet. Hierdoor 
betaalt u in 2013 geen wegen-
belasting.
Een volle tank kost u slechts 20 
euro! Uw aankoopvoordeel kan 
oplopen tot maarliefst 2.000 
euro.’’
Touw: ,,Wij hebben de nieu-
we Mazda CX-5 en de nieuwe 
Mazda 6 Sedan en Sportbreak 
in de showroom staan. Deze 
nieuwe auto’s met de nieuwe 

Sky-Active technology zullen u 
verrassen! Kom langs en stap 
in voor een proefrit in een van 
deze modellen. 
Bovendien is er een extra hoog 
voordeel voor u te behalen bij 
aanschaf van de Mazda 5 2.0 
GT Executive uitvoering. De-
ze auto heeft op de standaard 
uitrusting al een voordeel van 
3.600 euro en daarbij komt nog 
minimaal 4.000 euro inruilpre-
mie. Tel uit je winst! Lekker 
voordeel voor de vakantie!”, al-
dus Hans Touw die een groot 
aantal bezoekers verwacht. 
,,Tijdens de paasshow, die be-
gint op vrijdag, is het goed toe-
ven voor de bezoekers. 
De paaseitjes en overige ver-
snaperingen brengen u in de 
stemming. En omdat het leven 
al zo duur is, betalen wij voor 
iedere koper van een nieuwe 
of gebruikte auto de brand-
stof voor de eerste 500 kilome-
ter. Het team van Mazda RC is 
er klaar voor en wij hopen u tij-
dens de paasdagen te mogen 
begroeten in onze gezellige 
showroom aan de Kleermaker-
straat 63 in Velserbroek. Belt u 
even voor een speciale proef-
ritafspraak?’’

‘Bouw een brug over 
het Noordzeekanaal’
Velsen - Ondernemersvereni-
ging Jong van Geest is begin 
deze maand opgericht door ze-
ven jonge ondernemers uit de 
IJmond. De kersverse vereni-
ging heeft tot doelstelling de 
kwaliteit van dit gebied als ge-
heel te verbeteren en om in te 
kunnen spelen op ontwikkelin-
gen die vooral gericht zijn op 
‘het aantrekkelijk maken van 
de regio IJmond voor toerisme’. 
Daarnaast heeft de vereniging 
een plan ontwikkeld dat zij op 
tweede paasdag zullen presen-
teren op www.ovjongvangeest.
nl. Jong van Geest wil name-
lijk dat er een brug wordt ge-
bouwd tussen IJmond Noord 
en Zuid.
Voorzitter Edwin Schilling van 
Jong van Geest laat weten dat 
op tweede paasdag het plan 
wordt gelanceerd. ,,We heb-
ben onderzoek laten doen en 
verschillende betrokken par-
tijen gesproken over het bou-

wen van de brug. Er is geble-
ken dat het bouwen haalbaar is 
en dat de bouw zal zorgen voor 
een beter ondernemersklimaat 
in de regio IJmond. Aanstaan-
de maandag op tweede paas-
dag zullen we het plan publice-
ren op onze website.’’
Jong van Geest zal tevens be-
kend maken wat haar doelstel-
lingen zijn en hoe deze worden 
gerealiseerd. Ondernemers 
die interesse hebben om lid te 
worden kunnen vanaf maan-
dag terecht op de website van 
Jong van Geest.
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Donderdag 
28 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
Paul Groot en Sanne Wallis de 
Vries in hommage aan Adelle 
Bloemendaal. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Rocco ‘Gréco’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Haarlem-
se Popscene. 21.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
29 maart

Paasshow bij Mazda RC, 
Kleermakerstraat 63 Velser-
broek.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.
Passieverhaal ‘Beelden 
wijzen ons de weg’ in de 
Engelmunduskerk, Kerkplein 
1 Velsen-Zuid. Aanvang 19.30 
uur.
Stabat Mater van Pergolesi 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang  
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Finaletour ‘Mannen komen 
van Mars...’ Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Anna Kar-
enina’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Grote zaal: Wil 
and the People. Uitverkocht. 
Kleine zaal: Spoon Lifts Moon 
cd-presentatie. Rubbermade, 
De Marginalen, Zep! 20.00 
uur. Toegang 7,-. Café: Mi-
nor Operation Bookings. Sun-
power, Weekend Love, Stab-
bing Device. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
30 maart

Strawberries Easter Tour-
nament bij Strawberries in 
Driehuis. Aanvang 10.00 uur.
Re-enactment evenement 
op Forteiland. Vertrek 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 en 
13.30 uur. Zie ook www.for-

tijmuiden.nl of www.ijmuiden-
rondvaart.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Paaseieren zoeken in 
Speeltuin Santpoort. Vanaf 
14.00 uur.
Kledingbeurs bij Bredeode 
in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Vel-
sen-Zuid. Van 14.00 tot 16.00 
uur.
Seaport Live! op Seaport TV 
van 18.00 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Voorron-
de IJmond Popprijs. Aanvang 
20.30 uur.
Live optreden Creampie 
in de Zeewegbar, Zeeweg 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang gratis.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: The 
Bouncers. 19.30 uur. toegang 
9,-. Café: Rachèl Louise. 21.30 
uur. Toegang gratis. Beide za-
len: 22.00-06.00 uur Luxe-
life. 14,- vvk/16,- add. Vanaf 
18 jaar.

Zondag
31 maart

Eerste Paasdag
Paasshow bij Mazda RC, 
Kleermakerstraat 63 Velser-
broek.
Paasviering in de Echthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Paasdienst geleid door ds. 
Katrijne Bezemer in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Thema: ‘Steed weer nieuw’. 
Aanvang 10.30 uur.
Re-enactment evenement 
op Forteiland. Vertrek 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 en 
13.30 uur. Zie ook www.for-
tijmuiden.nl of www.ijmuiden-
rondvaart.nl.
Zee- en Havenmuseum ge-
sloten in verband met Pasen.
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten in verband met Pa-
sen.
Live ‘Hollands Volkoren’ in 
Fort Zuid, Boezemkade in Oud 
Spaarndam. Aanvang 15.00 
uur. Zie ook www.fort-zuid.nl.
Strawberries Easter Tour-
nament bij Strawberries 
in Driehuis. De mixedfinale 
wordt om 16.00 uur gespeeld.
Live optreden Will Decker 
& Heartbeats in Café Bartje, 
Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Aanvang ± 17.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Mys-
tery Jets. 20.00 uur. Toegang 
12,50. 

Maandag 
1 april

Tweede Paasdag
Paasshow bij Mazda RC, 
Kleermakerstraat 63 Velser-
broek.
Paaseieren zoeken bij speel-
tuin Zeewijk, Orionweg 700 
IJmuiden.
Paaseieren zoeken bij De 
Hoeksteen, De Weid 24 Velser-
broek. Aanvang 11.00 uur.
Open dag bij LTC De Heeren-
duinen, Heerenduinweg IJmui-
den. Van 13.00 tot 18.00 uur. 
Zie ook www.ltcdeheerendui-
nen.nl.
SC Telstar-MVV. Aanvang 
14.30 uur.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Zanger/entertainer Frans 
Zeilmaker in Café De Giffioen, 
Frans Naereboutstraat 9 IJmui-
den. Aanvang 16.00 uur.

Dinsdag
2 april

Stadsschouwburg Velsen: 
The Flying Pickets, Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Anna Kar-
enina’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
3 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Klets-
nat’ voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
VIP Teenageavond bij Seven 
Days Fashion, Hagelingerweg 
41 Santpoort-Noord. Van 19.00 
tot 21.00 uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijkcen-
trum De Mel-Watervliet, Doel-
manstraat 35 Velsen-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cor Bakker ontvangt Louis van 
Dijk. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
4 april

Stadsschouwburg Velsen: 
Liz Snoijink in zussendrama 
‘Liefde Levenslang’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veeking ‘Tranen 
op een songtekst’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Orlando. 22.00 
uur. Toegang gratis. Kleine 
zaal: LOS! 24.00 uur. 

Film ‘Anna Karenina’
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 29 maart en 
dinsdag 2 april draait het Witte 
Theater,Kanaalstraat, om 20.30 
uur de film ‘Anna Karenina’.
Het tijdloze verhaal over een bui-
tenechtelijke liefdesrelatie in het 
tsaristische Rusland van 1874, 
een tijd waarin de hogere klas-
se een decadent leven leidde. 
De mooie en levenslustige Anna 

voelt zich gevangen in haar lief-
deloze huwelijk met de hoogge-
plaatste ambtenaar Alexei Kar-
enina. Wanneer ze graaf Vrons-
ky leert kennen, ontstaat er een 
gepassioneerde affaire met ge-
volgen. Dit aangrijpende liefdes-
verhaal is misschien wel de be-
roemdste roman van de Russi-
sche schrijver Leo Tolstoj.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘anna karenina’ op 29 

maart en 2 april 2013 om 20.30 uur.
 Bon is geldig voor 2 personen

Betreft reactie op ingezonden 
brief over wateroverlast op de 
ruiterpaden in Recreatiegebied 
Spaarnwoude.
Ten eerste vind ik het flauw dat 
iemand, als ze dan toch iets te 
klagen hebben, niet met naam 
en toenaam onder de ingezon-
den brief genoemd willen wor-
den. En als men dan klaagt over 
wateroverlast en meent dat de 
gemeente Velsen niets doet aan 
de wateroverlast, dan zou ik, 
voordat ik een ingezonden brief 
in stuurde, mij eerst beter in-
formeren. Het Recreatiegebied 
Spaarnwoude valt mijn inziens 

onder het beheer van het Re-
creatieschap Spaarnwoude. Het 
ligt wel in de gemeente Velsen, 
doch volgens mij is de exploita-
tie en het beheer is in handen 
van het Recreatieschap.
En als er dan toch iets te zeuren 
valt, hang dan ook een poepzak 
onder die knol of ruim de mest 
op als het paard ‘gemest’ heeft 
op het trottoir of fietspad waar 
dan zonodig gelopen moet wor-
den. Ik noem het mesten anders 
maar zo schijnt het te heten in 
kringen van paardenbezitters.

E.J. Hol, Santpoort-Zuid

Speuren naar gouden ei 
in Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - Welk speur-
neusje raapt straks het Gouden 
Ei? Zaterdag 30 maart start het 
paasweekend in Speeltuin Sant-
poort. Vanaf 14.00 uur is er de 
traditionele zoektocht naar de 
vele verstopte eieren, waaron-
der natuurlijk ook het beroemde 
gouden ei.
Alle speurneusjes zijn van har-
te welkom. Ook de paashaas is 

aanwezig. Hij trakteert alle kin-
deren op verrukkelijke chocola-
de eitjes. Dus ga 30 maart naar 
de altijd weer gezellige Speeltuin 
Santpoort en win. Want behalve 
de hoofdprijs voor het gouden ei 
zijn er nog andere leuke prijsjes.
Trouwens, op die zaterdag kun je 
meteen je pasje voor het nieuwe 
seizoen ophalen. Ook daarvan 
heb je héél veel plezier.
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Nog 1 keer, 4 uur lang...
ZaterdagavondLIVE! 
terug op Seaport TV
IJmuiden - Ter gelegenheid 
van het 10-jarig jubileum van 
Seaport TV komt het legenda-
rische amusementsprogramma 
‘ZaterdagavondLIVE!’ nog één-
maal terug. Mark Moreels en zijn 
crew maken zaterdag 30 maart 
vanaf 18.00 uur een speciale af-
levering van maar liefst vier uur 
live op radio en televisie. De al-
lereerste uitzending van Seaport 
TV in mei 2002 was de aan-
komst van Pim Fortuyn in Drie-
huis. Aanstaande zaterdag ziet 
u een compilatie van deze eer-
ste uitzending en blikt Mark te-
rug op deze periode met Marten 
Fortuyn, de broer van Pim.
In de vier uur durende show ko-
men verder veel oude vertrouw-
de facetten terug, zoals de ge-
sprekken met bellers, reporta-
ges, videoclips en natuurlijk ‘De 
Verjaardagstaart’. Tijdens de ju-
bileumshow wordt de verjaar-
dagstaart uitgereikt aan een 
speciale inwoner van Velsen, 
namelijk burgemeester Franc 
Weerwind. Onze burgervader zal 
ook te gast zijn in de studio. Een 
andere bekende Velsenaar die te 
gast zal zijn is Netty Struijs.
Zanger Peter van Bugnum heeft 

een weddenschap afgesloten 
dat hij dit jaar met al zijn ‘face-
book-vrienden’ persoonlijk op 
de foto gaat. Zal hem dat luk-
ken? Hij komt er over vertel-
len en hij komt zingen. Andere 
bekende gasten van Zaterdag-
avondLIVE! waren de gebroe-
ders Wel&Wel. Ook zij zullen ze-
ker niet ontbreken. Verder komt 
de zingende bloemenman Ferry 
van ‘t Veld praten over zijn aan-
staande artiestengala en treedt 
hij op in de studio, evenals Visti-
val-deelneemster Paula van Ga-
len met haar buikdansact.
Ook de actualiteit komt aan bod. 
Actievoerder Johan Sierraad 
komt aan het woord over het 
verdwijnen van de draagvleugel-
boot ‘Fast Flying Ferry’.
Dus kijk aanstaande zaterdag 
vanaf 18.00 uur naar deze fees-
telijke uitzending van ‘Zater-
dagavondLIVE!’ in een prachtig 
nieuw decor. Seaport TV vindt u 
op Ziggo-kanaal 40 en Seaport 
FM op 107.8FM of 89.0 kabel. 
Voor reageren tijdens de uitzen-
ding belt u 0255-525390. Herha-
lingen zijn Eerste Paasdag 13.00 
uur en Tweede Paasdag 19.00 
uur.

Vaarbewijs halen bij
Verkeersschool Post
IJmuiden - In navolging van 
het enorme succes van afge-
lopen cursus, met 100 procent 
geslaagden, is het weer mo-
gelijk om het vaarbewijs te ha-
len bij Verkeersschool Post. Zij 
starten op 2 mei. Het vaarbewijs 
heeft twee delen. Het eerste deel 
geldt voor alle binnenwateren. 
Het tweede gedeelte geldt voor 
die wateren waarbij u het zicht 
op de wal kunt verliezen, zoals 
op de wadden, het IJsselmeer en 
verscheidene zeearmen.
Deel 1 is van 19.00 tot 21.00 uur 
en bestaat uit zeven lesavonden. 
Voor deel 2 wordt gekeken hoe-
veel lesavonden nodig zijn.
Het vaarbewijsexamen wordt 
afgenomen in Hoofddorp of in 
Alkmaar.
De kosten voor deel 1 bedraagt 

125 euro, voor deel 1 en 2 225 
euro (dit is inclusief theorie-
boek) en exclusief het examen, 
deze kost 65 euro. De eerste 
lesavond kunt u als introductie 
deelnemen.
Voor meer informatie: Verkeers-
school Post, Dokweg 38, tele-
foonnummer 0255-536917.

Cigo Havana House pakt 
uit bij eenjarig bestaan
IJmuiden - Ineke de Jong nam 
een jaar geleden Cigo Havana 
House over van haar collega. Het 
eenjarig bestaan was aanleiding 
voor een feestje, waarvan vooral 
de klanten profiteren. 
Vorige week stond al in de-
ze krant te lezen dat mevrouw 
de Boer had gewonnen bij de 
Staatsloterij-actie. Zij won een 
jaar gratis meespelen met een 
heel Staatslot.
Bij de Krasloten was ook een 
leuke actie. Hierbij won de heer 
Koomen een prijzenpakket van 
40 euro aan krasloten. Mevrouw 
Klein won een zelfde pakket van 
40 euro en voor de heer Schrö-
der was er een pakket kraslo-
ten van 25 euro. Met deze mooie 

pakketten hopen zij natuurlijk 
nog meer prijzen binnen te sle-
pen.
Bij Cigo Havana House aan Ken-
nemerlaan 49 in IJmuiden kan 
men terecht voor tabaksartike-
len, tijdschriften, wenskaarten, 
boeken, kantoorartikelen, snoep, 
leuke kraamcadeautjes, kleur-
boeken enzovoorts. Bovendien 
is er een postagentschap waar 
men voor alle reguliere zaken te-
recht kan, behalve voor het over-
schrijven van auto’s. En bij het 
OV-oplaadpunt kan men tijdens 
de ruime openingstijden terecht.  
Cigo Havana House is geopend 
op maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Jacco Eltingh op open dag 
LTC De Heerenduinen

IJmuiden - Op maandag 1 april 
organiseert tennisvereniging LTC 
De Heerenduinen een groots op-
gezette open dag op haar ten-
nispark aan de Heerenduin-
weg met medewerking van nie-
mand minder dan Jacco Eltingh. 
De open dag start om 13.00 uur 
en rond 18.00 uur is het officiële 
programma afgelopen. 
LTC De Heerenduinen staat al 
jaren bekend om haar unie-
ke speelsysteem (vaste speeltijd 
waardoor je snel mensen leert 
kennen en altijd op je eigen ni-
veau speelt), lage contributie, 
mooie park en gezellige sfeer en 
op deze dag is iedereen, zowel 
leden als niet-leden, van harte 
welkom om daarmee (opnieuw) 
kennis te maken.
Jacco Eltingh zal de hele mid-
dag gratis tennisles en tenniscli-
nics verzorgen voor jong en oud. 
Deelname hieraan is voor ieder-
een gratis en geheel vrijblijvend. 
Verder organiseert Tennis School 
Kennemerland diverse gratis 
proeflessen, tennisclinics en ten-
nis voor kids en worden er de-
monstratiewedstrijden gespeeld. 
Aan het eind van de middag 
(rond 16.30 uur) speelt Jacco El-
tingh een demonstratiewedstrijd 
samen met de nieuwe hoofdtrai-
ner. Voor rackets en ballen wordt 
gezorgd, je hoeft dus zelf geen 
tennisspullen te hebben om aan 
alles mee te kunnen doen!
Naast alle tennisactiviteiten valt 
er deze dag nog veel meer te be-
leven. Rondom het terras staan 
diverse kramen. Bij de Heeren-
duinen kraam kunnen leden on-
der andere hun pas ophalen en 
niet-leden informeren hier naar 
de speciale aanbieding voor 
nieuwe leden: gratis racket voor 
nieuwe jeugdleden en geen in-
schrijfgeld voor nieuwe senior-
leden. Bij een andere kraam kan 
iedereen goedkoop zijn of haar 
tennisoutfit aanschaffen. En te-
gen een sterk gereduceerd ta-
rief kun je deze dag je racket la-

ten bespannen of tennisballen 
kopen.
Ook de kinderen zullen zich de-
ze dag niet vervelen. Voor hen 
zijn er gratis kinderactiviteiten. 
Er staat een springkussen klaar, 
ze kunnen meedoen aan tennis 
voor kids en de oefenkooi is na-
tuurlijk open.
Aan het eind van de middag 
rond 17.00 uur komt Ferry van 
’t Veld naar het park en zal een 
optreden verzorgen. Ferry is 
een bekende zanger uit IJmui-
den ook wel bekend als ‘De Zin-
gende Bloemenman’. Dat wordt 
gegarandeerd een heel gezel-
lig muzikaal uurtje op het park. 
Dansen mag!
De inwendige mens wordt ook 
goed verzorgd deze dag. De ge-
zellige kantine van het park is 
open. Ook is er deze dag een 
speciale catering aanwezig van 
KopsFood en zij verzorgen diver-
se hapjes, alles tegen zeer klei-
ne prijsjes.
Kortom: Kom 1 april naar LTC 
De Heerenduinen, en maak (op-
nieuw) kennis met de mooie ten-
nissport en de leuke vereniging!
Zie ook www.LTCDe Heerendui-
nen.nl.

IJmuiden - De bijzondere Chris-
tina horloges zijn nu ook ver-
krijgbaar bij Lev Sieraden aan 
Kennemerlaan 114. Deze exclu-
sieve horloges kunnen helemaal 
worden aangepast aan de ei-
gen smaak. De kleur van het le-
ren bandje, de vorm van het hor-
loge en de edelsteentjes erop, er 
is veel te kiezen. Zo is er als extra 
een omranding met diamantjes 
te koop en zijn er hangertjes met 
diverse edelstenen als pareltjes, 
robijnen of onyx. Op deze manier 
kun je het horloge volledig zelf 
opbouwen naar je eigen wensen 
en dit ook blijven aanpassen met 
nieuwe aankopen. Ga dus snel 
eens kijken bij Lev Sieraden.

Christina 
horloges bij 
Lev Sieraden

Santpoort 3 
bijna kampioen!
Velserbroek - Maar bijna is nog 
niet helemaal, helaas ging Sant-
poort 3 in hun voorlaatste wed-
strijd in het Polderhuis in Velser-
broek onderuit tegen SC Aalsmeer 
2, een gelijkspel was genoeg ge-
weest om één wedstrijd voor het 
einde al kampioen te worden en 
te promoveren naar de 1e Klas-
se. De laatste wedstrijd tegen de 
Uil 2 uit Hillegom is daarom be-
slissend! Martijn de Roode, Cheryl 
Looijer wonnen hun partij en Ri-
chard Dietvors, Gijsbert de Bock 
en Gerard Swier speelden remise 
dat waren 3,5 punt een hafje te-
kort dus. Het 4e deed het beter en 
versloeg KC Spaarne 2 met 5,5-2,5 
hier waren Ronald Hoekstra, Ou-
ker de Jong, Douwe van Rees en 
Wim Dijkman verantwoordelijk 
voor, dit waren samen al 4 pun-
ten, Ozden Tuna, teamleider Rob 
Buschman en Leo Kruisselbrink 
maakte er met hun remises in to-
taal 5,5 punt van. Het vijfde wer-
den afgedroogd met 6-0 hun jeug-
dige tegenstander ZSC Saende 5 
werden daardoor kampioen, was 
her toch nog feest in het Polder-
huis. In groep 1 gaat Ilias van de 
Lende aan de leiding en in groep 
2 Jan Burggraaf en bij de senio-
ren/jeugd Rob Buschman. Dins-
dag 2 april is de laatste les voor de 
senioren onder leiding van Rob de 
Roode.Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl.
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IJmuiden - HSV Velsen geeft 
op woensdag 10 en 17 april 
van 15.00 tot 17.00 uur gratis 
hengelsportles voor jongens 
en meisjes van 8 tot 12 jaar in 
buurtcentrum De Brulboei aan 
de Kanaalstraat 166. Er wordt 
onder andere gewerkt aan vis-
herkenning en onthaken (om-
gaan met vis). Als men alles 
goed heeft gedaan, krijgen zij 
een diploma. Aanmelden kan 
via www.hsvvelsen.nl.

Hengelsportles

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 3 april om 20.00 
uur in wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

IJmuiden - Zondagmorgen Eer-
ste Paasdag om 10.00 uur wordt 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat de Opstanding van Je-
zus gevierd in een prachtige 
dienst, de Paasjubel. Aan het be-
gin van deze feestelijke dienst 
zal met de nieuwe Paaskaars het 
licht van Jezus’ opstanding de 
kerk binnen worden gebracht. 
Als jarenlange goede gewoon-
te zal daarna Pastoor Harald 
Münch namens de Oud-Katho-
lieke Parochie de Paasgroeten 
aan de Protestantse Gemeente 
in de Ichthuskerk overbrengen. 
Voorganger tijdens de dienst 
is ds. Ben Helmers en muzika-
le medewerking wordt verleend 
door: Dub de Vries (orgel), San-
dra Strausa (viool) en Dieuwke 
Kloppenburg  (trompet). Zij zul-
len meerdere malen tijdens de 
dienst schitterende muziek ten 
gehore brengen en ook de sa-
menzang begeleiden. 

Paasviering
in Ichthuskerk

IJmuiden - Maandag 1 april is 
er eieren zoeken in speeltuin 
Zeewijk (geen grap). Er zijn de 
nodige eieren verstopt waaron-
der gouden en als deze worden 
gevonden dan mag je hem in-
leveren bij tante Suus en dan 
krijg je een leuke attentie. Dus 
kom met ze allen naar de Ori-
onweg en maak er een leu-
ke middag van. de entree be-
draagt 50 eurocent per per-
soon.

Eieren zoeken 
in speeltuin 

Zeewijk

FCC Wijkeroog 30 jaar
IJmuiden - Ben jij op zoek 
naar een leuke uitdagende 
sport dan is fietscross iets voor 
jou? Dat kan bij FCC Wijkeroog 
in Velsen Noord. Tussen de op-
rit van de Velsertunnel en de 
spoortunnel ligt de fietscross-
baan. Deze baan voldoet aan 
de eisen van de KNWU om 
er te kunnen trainen en twee 
maal per jaar zijn er wedstrij-
den, één wedstrijd op 19 mei 
om de Noord Hollandcup hierin 
komen de rijders van zes ver-
enigingen in actie om Noord 
Hollands kampioen te worden, 
de andere wedstrijd op 7 april 
is om het afdelingskampioen-
schap hierin strijden de rijders 
van verenigingen uit de provin-
cies Noord Holland, Zuid Hol-
land en Utrecht om afdelings-
kampioen te worden. De baan 
is eind 2011 aangepast om aan 
de huidige regels te blijven vol-
doen, maar de rijders van FCC 
Wijkeroog vonden het toch 
weer tijd worden om een ge-

deelte van de baan aan te pas-
sen en daarom is besloten om 
eind 2012 het eerste stuk en 
tweede stuk van de baan aan 
te passen. Hierdoor gaat de uit-
daging van de baan weer om-
hoog waardoor het niveau ook 
omhoog gaat. 
In 2013 bestaat de club op 1 
april 30 jaar. Om dit te vieren is 
in het weekend van 6 en 7 april 
de afdelingstraining (6 april) en 
de afdelingswedstrijd (7 april) 
gepland. Op zaterdag 6 april 
van 10.00 tot 15.15 uur is de af-
delingstraining en aansluitend 
is er een receptie van 15.00 tot 
17.00 uur voor leden, oud leden, 
ouders, vrijwilligers, sponsoren 
en buurtbewoners. In 2013 is 
Wijckerinfra de nieuwe hoofd-
sponsor die prominent aanwe-
zig is op het vernieuwde club-
shirt. Op zondag 7 april is er 
de wedstrijd om het afdelings-
kampioenschap. De wedstrijd 
begint om 10.30 uur. Zie ook 
www.fc-wijkeroog.nl.

Beverwijk wint van SVIJ
IJmuiden - Gezien de stand op 
de ranglijst en de uitslagen van 
de afgelopen weken stond Be-
verwijk er een stuk beter voor 
dan SVIJ. Toch was SVIJ van plan 
om weer aansluiting te krijgen 
op de grote groep middenmoters
Helaas verliep het allemaal weer 
anders dan de IJmuidenaren 
hadden gehoopt. Na een tal van 
mogelijkheden in het begin van 
de wedstrijd, was het uiteindelijk 
Beverwijk die het 1e doelpunt 
wist te maken. 1-0. Enkele minu-
ten daarna kon P. Castricum ge-
lukkig alweer de, opdat moment 
verdiende gelijkmaker, maken 
op aangeven van A. van den Bos. 
Hierna volgde een zeer goede fa-
se en had SVIJ gewoon qua kan-
sen op 1-4 kunnen en misschien 
wel moeten staan. Het vizier van 
voornamelijk, de teruggekeerde 
R. v.d. Lugt stond echter nog niet 
op scherp.  Om het allemaal nog 
een stukje erger te maken moest 
R. Vader ook nog eens het veld 
verlaten met een op het oog, ver-
velende hamstring blessure. Ge-
vreesd wordt voor een lange ab-
sentie van de spelmaker van 
trainer Adema.  Door het uitval-

len van R. Vader viel J. Meden-
dorp in en verhuisde A. van den 
Bos naar de nummer 10 positie. 
Wederom dus een fikse aderla-
ting voor SVIJ maar het was Be-
verwijk dat hier geen boodschap 
aan had en onmiddellijk een ge-
voelige tik uit door vlak voor de 
rust de 2-1 te scoren. 
Met het inbrengen van J. van der 
Hagen en later ook S. Blok pro-
beerde de IJmuidense ploeg (in 
de tweede helft) nog iets te for-
ceren. Echter de keeper van Be-
verwijk hield zijn elftal op de 
been door zijn doel schoon te 
houden. Uiteraard kreeg ook Be-
verwijk diverse kansen om de 
wedstrijd in het spreekwoor-
delijke slot te gooien maar ook 
SVIJ-goalie R. Schippers stond 
waar hij voor aangetrokken is. 
Een kleine 10 minuten voor tijd 
valt dan toch de beslissende 3-1 
en is de wedstrijd gespeeld. He-
laas heeft SVIJ wederom geen 
brug kunnen slaan en blijft men 
op de twee na onderste plek bi-
vakkeren. Aanstaande zaterdag 
(paaszaterdag) speelt SVIJ thuis 
tegen DSK .Aanvang wedstrijd 
17.00 uur. 

Alle woningen De 
Voorwaarts verkocht
IJmuiden - Ondanks de cri-
sistijd heeft AWV Eigen in Oud 
IJmuiden al haar woningen in 
het project De Voorwaarts ver-
kocht of verhuurd. 
Een prachtig woongebouw met 
12 koopwoningen en 18 huur-
woningen. Woningen met een 
klassieke architectuur met een 
variatie in de gevels. AWV Eigen 
Haard is blij met deze resulta-
ten en het toont aan dat de keu-

ze voor kwalitatieve woningen in 
het meest karakteristieke stuk-
je van IJmuiden bij kopers aan-
slaat. In totaal zijn er door AWV 
Eigen Haard en Woningbedrijf 
Velsen 230 woningen gereali-
seerd in het ‘Nieuwe’ Oud IJmui-
den. 
Beide corporaties hebben sa-
men met de gemeente Velsen 
een grote bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van dit gebied.

Stormvogels verdient 
meer tegen Zeeburgia

IJmuiden - Zonder centrum-
spits Henk Swier trad Storm-
vogels aan tegen subtopper 
Zeeburgia en de 1-2-neder-
laag was onverdiend te noe-
men. Door de koude en har-
de wind pal over de lengte van 
het veld werd het een wedstrijd 
met twee gezichten. In de eer-
ste helft had Zeeburgia wind-
voordeel en hun snelle rechter-
spits Rawley Roozendaal cre-
eerde zich aardig wat kansen, 
maar zijn vizier stond niet op 
scherp. Stormvogels-doelman 
Jan Ziere verrichtte een aan-
tal reddingen, maar moest op 
slag van rust capituleren toen 
Abdelilah Taki op rechts in de 
diepte werd gestuurd en met 
een diagonaal schot de IJmui-
dense doelman wist te passe-
ren, 0-1.
Met wind in de rug was Storm-
vogels de tweede helft de toon-
aangevende ploeg. Nu waren 
er legio kansen voor de jon-
gens van trainer Dick-Jan Ente. 
Binnen zeven minuten moest 
Selchuk Yilmaz constate-
ren, dat hij nog niet op scherp 
stond door tweemaal te fa-
len. Spits Kevin Sperling speel-
de zich met nog een half uur 
te gaan mooi vrij en zijn schot 
werd met de vingertoppen van 
doelman Jurgen Belfor tot cor-
ner verwerkt.
En ja hoor, op de counter wist 
Zeeburgia haar voorsprong te 
vergroten. Rawley Roozendaal 

ontving van Dino Cornet een 
dieptepass, liep zijn tegenstan-
der er uit en wist nu wel doel-
man Jan Ziere het nakijken te 
geven, 0-2.
Stormvogels ging op zoek naar 
de aansluitingstreffer en twee 
minuten later leek die te ko-
men. Terwijl doelman Belfor 
na een afgeslagen aanval to-
taal uit positie was, zag Kevin 
Sterling zijn doelpoging stran-
den op het lichaam van Jeffrey 
Apau.
Zeeburgia groef zich steeds 
meer in en ging scherper spe-
len wat resulteerde in drie ge-
le kaarten. Pas in blessuretijd 
wist Stormvogels tot scoren te 
komen.
Dennis Verwer vuurde een 
schot af en via een been be-
landde de bal voor de voeten 
van Mischa Plug die wel raad 
wist met dit buitenkansje, 1-2. 
Een onverdiende overwinning 
voor Stormvogels was een feit. 
Zaterdag 30 maart. staat om 
17.00 uur de uitwedstrijd te-
gen Purmersteijn op het pro-
gramma en maandag 1 april is 
Pancratius de tegenstander om 
14.00 uur op sportpark Zeewijk. 
Om definitief veilig te staan, 
moet het team van Ente dit 
paasweekeinde een aantal 
punten in de wacht slepen. 
Het eerste elftal van de zater-
dag speelde met 1-1 gelijk te-
gen TABA. Rick Strijland scoor-
de het enige doelpunt.
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Oranjevereniging reikt 
oorkonde uit 

Santpoort-Noord - Oranje-
vereniging Santpoort is haar 
sponsors zeer erkentelijk. Zon-
der steun en betrokkenheid van 
sponsors geen Koninginnedag en 
IJsbaan in Santpoort. Het bestuur 
van de Oranjevereniging reali-
seert zich dit maar al te goed. Als 
blijk van waardering zet zij dan 
ook graag de sponsor in het zon-
netje die van extra grote beteke-
nis is geweest voor de activiteiten 
van de Oranjevereniging in Sant-
poort in het afgelopen jaar.
Speelgoedwinkel De Ballon ont-

ving dit jaar een ‘kistje zonne-
schijn’ uit handen van bestuurslid 
Jessica Hof. Ook overhandigde zij 
eigenaar Kees-Jan Thomasz een 
speciale oorkonde ‘Sponsor van 
het jaar’ die hij kan ophangen in 
zijn zaak.
Zichtbaar trots maar ook een tik-
keltje overdonderd nam Tho-
masz alle aandacht  in ontvangst. 
,,Graag ben ik betrokken”, meld-
de Thomasz. ,,Ik vind het leuk dat 
er activiteiten in ons dorp worden 
georganiseerd. En daar draag ik 
graag mijn steentje aan bij.” 

‘Ieder kind verdient 
een plek in een gezin’
Santpoort-Noord - Kinderen 
die niet meer bij hun eigen ou-
ders kunnen wonen, verdie-
nen een plek in een pleeggezin 
of gezinshuis. Daar zijn ze beter 
af dan in een tehuis. Momenteel 
wonen nog z’n 20.000 kwetsba-
re kinderen in een tehuis. En nog 
steeds worden de meeste kinde-
ren, die niet meer bij hun eigen 
ouders kunnen wonen, geplaatst 
in het georganiseerde verband 
van leef- en behandelgroepen. 
Daar zou verandering in moeten 
komen. OCK het Spalier, instel-
ling voor gespecialiseerde Jeugd 
en Opvoedhulp, onderschrijft dit 
streven van harte. 
De Alliantie Kind in Gezin is een 
landelijke campagne gestart 
getiteld ‘Ieder kind in een ge-
zin!’. De Alliantie Kind in Gezin 
is een bundeling van inmiddels 
31 maatschappelijke organisa-
ties, die vorig jaar een nominatie 
ontvangen heeft voor de Natio-
nale Jeugdzorgprijs van het Ne-
derlands Jeugd Instituut. De Alli-
antie wil beslissers in de politiek 
en zorg ervan doordringen dat zij 
inzetten op ‘inhuisplaatsing’ van 
kinderen, die niet meer bij hun 

ouders kunnen wonen.
Om deze campagne kracht bij te 
zetten is OCK het Spalier als Al-
liantiepartner een handtekenin-
genactie gestart. Indien u ook 
vindt dat een kind een plek ver-
dient in een gezin, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn de petitie te on-
dertekenen op www.inhuisplaat-
sen.nu/wat-kunt-u-doen/steun-
verklaring.  
OCK het Spalier wil graag de 
verzamelde steunverklaringen, 
ondertekend door burgers, vrij-
willigers, deskundigen, beleids-
makers en beslissers die betrok-
ken zijn bij de zorg voor jeugd, 
op 29 mei aanstaande overhan-
digen aan de wethouders Jeugd 
van de gemeenten in Midden- 
en Zuid-Kennemerland. Er ligt 
namelijk een sleutelrol voor de 
Nederlandse gemeenten, aange-
zien die per 1 januari 2015 ver-
antwoordelijk zijn voor alle vor-
men van jeugdzorg, ook voor uit-
huis geplaatste kinderen.
Neem voor meer informatie con-
tact op met Walter Smits, mana-
ger Jongere Jeugd, via telefoon 
023 – 5202500 of mail wsmits@
ockhetspalier.nl. 

Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Praat mee over nieuw 
bestemmingsplan

Santpoort-Zuid - Op uitnodi-
ging van de Velsense gemeen-
teraad nam de Woongemeen-
schap op donderdag 14 maart 
deel aan de raadsvergadering 
waar het startdocument voor 
het nieuwe bestemmingsplan 
voor de dorpskern van Sant-
poort-Zuid werd besproken. 
Ook de Stichting Santpoort nam 
aan deze vergadering deel.
De verantwoordelijke wethou-
der Verkaik presenteerde het 
komend bestemmingsplan als 
een ‘conserverend plan’, dus 
zonder grote wijzigingen in de 
bestemmingen van grond. Hier-
bij moet wel worden aangete-
kend dat het Blekersduin ge-
bied, het voormalige Novater-
rein en midden in de kern van 
ons dorp, buiten dit bestem-
mingsplan is gehouden. En daar 
kunnen we nu juist wel grote 
veranderingen verwachten de 
komende jaren.
De Woongemeenschap vroeg 
de Raad in dit bestemmings-
plan meer ambitie te tonen bij 
het stellen van kaders voor de 
ontwikkeling van Santpoort-
Zuid. Daarbij werd verwezen 
naar de bewonersvisie op Sant-
poort-Zuid, die tot stand kwam 
na een uitgebreid onderzoek 
onder bewoners in 2011. Daar-

uit bleek onder meer de bre-
de wens om een dorpskern te 
ontwikkelen, waar ontmoetin-
gen en gezamenlijke activitei-
ten mogelijk zijn. Het bestem-
mingsplan zou deze dorpskern 
als uitgangspunt moeten ne-
men. De woongemeenschap 
vroeg de Gemeente Velsen het 
voortouw te nemen, in nauwe 
samenwerking met alle betrok-
kenen, dus met bewoners, on-
dernemers, woningcorporaties, 
zorginstellingen, de Brederode 
Daltonschool etc. De Wethou-
der beloofde dit in het college 
van Burgemeester en Wethou-
ders te zullen bespreken.
In een brief aan de gemeente-
raad heeft de Woongemeen-
schap de standpunten toege-
licht, ook op het groenbeleid, 
nu een wirwar van plannen en 
beleidkaders, de inrichting van 
het stationsgebied, de behoefte 
aan woningen geschikt voor se-
nioren, en de vraag om de ver-
keersdrukte niet verder te laten 
toenemen. 
De Woongemeenschap wil over 
haar standpunten graag in con-
tact blijven met de inwoners van 
Santpoort-Zuid. Bewoners kun-
nen reageren via de website 
www.woongemeenschapsant-
poortzuid.nl

‘De Duinroos in kleur!’
Velserbroek - Vorige week 
woensdag waren alle kinderen 
van OBS De Duinroos in de kleur 
rood gekleed! De school is be-
gonnen met een groot school-
project: ‘De Duinroos in kleur!’
Alle kinderen hadden de op-
dracht gekregen om iets in de 
kleur van de week aan te doen. 
Deze week is het ‘de gele week’  
en woensdag zullen alle kinde-
ren iets in de kleur geel aanheb-
ben.
Donderdag 28 maart gaan al-

le kinderen op school ontbijten. 
Hiervoor hebben ze een prach-
tige ontbijtdoos op school ge-
maakt die dit jaar ‘de kunstdo-
zen’ heetten. Deze dozen hebben 
ze thuis gevuld met een heerlijk 
ontbijtje voor een medeklasge-
nootje. Na het ontbijt zullen de 
kinderen vanaf groep 4 een vos-
senjacht met een kunstzinnig 
tintje gaan lopen, de groepen 1 
tot en met 3 blijven op school en 
gaan spelletjes doen en poppen-
kast kijken.

Velserbroek - Toneelgroep de 
Veste brengt een thriller die 
zich afspeelt op het platteland 
van Engeland, waar de tijd een 
beetje heeft stil gestaan. James 
Arnold woont daar met z’n 
vrouw Fiona en dochter Joyce 
in een mooi huis aan een groot 
meer. Zelf heeft hij in een aan-
bouw van het huis een atelier, 
waar hij veel aan het schilderen 
is. Je zou denken dat de fami-
lie hier rustig woont, met naast 
ze een heel aardige en oplet-
tende buurvrouw. Totdat er ie-
mand op bezoek komt en het 
gedaan is met de rust! 
De spelers van De Veste heb-
ben heel hard gewerkt aan de-
ze thriller van Ruud van Ling 
onder regie van Chris IJzelen-
berg. De voorstelling worden 
gehouden in De Wildeman in 
Santpoort-Noord op zaterdag 
6 april om 20.00 uur en zon-
dag 7 april om 14.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 9 euro. 
Kaartjes bestellen kan via de 
website of telefonisch op num-
mer 023-5365905. 
Zie ook www.toneelgroepde-
veste.nl.

Thriller bij 
Toneelgroep 

De Veste

Santpoort-Noord - Zondag 31 
maart (1e Paasdag) kan men 
genieten van live muziek van 
Will Decker & Heartbeats in het 
dorsthuis van Santpoort Café 
Bartje, Hoofdstraat 150. De aan-
vang is rond 17.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

Will Decker & 
Heartbeats in 
Café Bartje

maart en april 
10% korting op de 
eerste behandeling
Alle rassen

Jan van Kuikweg 116, Heemskerk, www.timetotrim.nl
Bel voor afspraak of info 06-36211393
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Rabobank Velsen en Omstreken
Ruim 100 bestuurders 

aanwezig op Lenteborrel
Velsen - De Lenteborrel is 
een netwerkbijeenkomst voor 
recreatieve verenigingen en 
stichtingen en al jaren een wa-
re traditie. Donderdag 21 maart 
waren ruim 100 bestuurders 
aanwezig in het Thalia Theater 
om samen op zoek te gaan naar 
mogelijke samenwerkingsver-
banden.
Mathijs Smit, directievoorzit-
ter van Rabobank Velsen en 
Omstreken, opende de bijeen-
komst en vertelde kort wat over 
de openingsweek van het nieu-
we adviescentrum in Velser-
broek. Vervolgens werd er stil 
gestaan bij de Rabobank Spon-
sorfi etstocht die gepland staat 
op 15 september van dit jaar en 
gaf Smit een update van de Dag 
van de Samenwerking 2012 en 
blikte vooruit naar 2014.
Anneke Krakers van Welzijn 
Nederland gaf een presenta-
tie over het veranderde maat-

schappelijke speelveld, de 
nieuwe kansen voor maat-
schappelijke organisaties en de 
verbondenheid tussen de ver-
enigingen en stichtingen on-
derling (ook in Velsen en om-
streken). Samenwerken is men-
senwerk en wij hebben elkaar 
nodig om verder te komen.
Musicalkids Eigenwijs verzorg-
de een muzikaal optreden tij-
dens de pauze, daarna ging ie-
dereen aan de slag om op zoek 
te gaan naar antwoorden en 
tips voor vragen en problemen 
waar de verenigingen mee te 
maken hebben.
Het was een succesvolle avond 
die Smit afsloot met de uitno-
diging voor de Lenteborrel van 
volgend jaar.
Wilt u meer weten over de 
Sponsoring, het Coöperatie-
fonds of de Dag van de Samen-
werking? Kijk dan op www.ra-
bobank.nl/velsen.

IJmuidense Topys hebben 
première op de Bazaar
Regio - Afgelopen zondag be-
leefde de IJmuidense meiden-
groep de Topys hun première. 
De Topys zijn Josephine de Ruij-
ter (10), Romy Tervoort (12) en 
Soraya Kaptein (15), drie echt 
IJmuidense meiden en goede 
vriendinnen van elkaar. Op het 
podium van de Muziekbeurs op 
de Beverwijkse Bazaar, brachten 
zij, ondersteund door meisjes uit 
de Jazzdance groep van Cha-
ris (Dwarsligger) twee keer hun 
liedjes ten gehore. Het was een 
lust voor oog en oor om de meis-
jes zo te zien dansen en ze te ho-
ren zingen.
De oplettende lezer zal de naam 
Topys misschien al eerder ge-
hoord hebben en er in deze 
krant over hebben gelezen. Het 
is een project waar de IJmuiden-
se producer Erik de Ruijter en 
zijn echtgenote, de dansdocen-
te/ choreografe Charis (van de 

Dwarsligger en musicalschool 
Blijmond), al langere tijd mee 
bezig zijn, met vallen en opstaan.
De huidige groep is echter de 
jongste en beste ooit en een 
volledig IJmuidense aangele-
genheid, opgebouwd rond hun 
dochter Josephine en haar vrien-
dinnen Romy en Soraya, allemaal 
afkomstig van bs de Zandloper. 
Ondanks hun jonge leeftijd, of 
misschien juist wel door hun 
jeugdige onbevangenheid, zag 
alles er heel strak en spontaan 
uit. De meerstemmige zang in 
hun vrolijke, Nederlandstalige 
liedjes kwam prima uit de verf en 
de energie spatte van het podi-
um. Echt iets om blij van te wor-
den. We zullen vast nog wel veel 
van de Topys gaan horen. 
Zaterdag 15 juni bijvoorbeeld om 
16.00 uur treden de Topys op tij-
dens het dorpsfeest in Velsen-
Noord.

12.500 euro voor 
Ambulance Wens
Velsen-Zuid - Afgelopen vrij-
dag organiseerde Lionsclub Vel-
sen de 6e editie van De Engel-
mundus Muziekavond. De op-
brengst ging naar Kees Veld-
boer van de stichting Ambulan-
ce Wens. Deze organisatie rea-
liseert laatste wensen van termi-
nale patiënten. Er zijn nog teveel 
patiënten die overlijden zonder 
dat ze echt alles hebben kun-
nen afsluiten. Een gebeurtenis 
tijdens het werk van Kees Veld-
boer, ambulance chauffeur (en 
tevens oprichter van de stich-
ting), werd de aanleiding voor de 
oprichting van de stichting. 
Kees Veldboer maakte in Rot-
terdam tijdens een ambulance-
rit de laatste wens mogelijk van 
de inmiddels overleden, voor-
malig zeeman, de heer Stefanut-
to. Deze patiënt wilde zo graag 
nog één keer op een schip va-
ren, aldus geschiedde. Voorbeel-
den van laatste wensen zijn een 
bezoek aan het strand, een be-

zoek aan een naaste die zelf ook 
niet meer mobiel is, het bezoek 
aan een bepaalde plaats waar 
de patiënt bijzondere herinne-
ringen aan heeft, de bruiloft van 
een kleinkind. Eenvoudige za-
ken. Amulance Wens werkt door 
heel het land en kan daarvoor 
een beroep doen op circa 200 
vrijwilligers, meestal medische 
professionals. 
Lionsclub Velsen organiseert De 
Muziekavond jaarlijks in het 11e 
eeuwse Engelmunduskerkje in 
Velsen-Zuid. Het is een avond 
met klassieke muziek en een na-
zit met culinaire hapjes van het 
Lions Kookgezelschap. De En-
gelmundus Muziekavond wordt 
al vanaf haar eerste editie trouw 
gesteund door de ondernemers 
in Velsen. De Winkeliers- en On-
dernemers Vereniging Sant-
poort-Noord hielp dit jaar met de 
werving van sponsors door De 
Muziekavond uitgebreide publi-
citeit te geven op haar website. 

Het Mysterie 
van SKON

Velsen - Tot en met 28 maart 
staan de buitenschoolse op-
vanglocaties van de blauwe die-
renverblijven in het teken van 
het slot van Het Mysterie van 
SKON. Een inspirerend avontu-
renspel rondom Loch Ness. Van-
uit Schotland krijgen duizen-
den kinderen op 140 BSO-loca-
ties opdrachten en raadsels om 
Het Mysterie van SKON te ont-
rafelen. Het spel bestaat uit drie 
delen, waarvan de eerste twee 
delen eerder werden gespeeld. 
Door middel van samenwerken 
en spelenderwijs experimente-
ren zijn de kinderen in staat om 
met elkaar dit laatste deel en 
daarmee uiteindelijk Het Myste-
rie op te lossen. Actief, creatief, 
sportief. 
Het verhaal speelt zich af in 
Schotland, waar de hoofdperso-
nen van het spel voor een myste-
rie staan en de hulp van de kin-
deren inschakelen. Via fi lm- en 
geluidsfragmenten vragen zij de 
kinderen om met elkaar en met 
andere BSO’s opdrachten uit te 
voeren en zo Het Mysterie op te 
lossen. Het avonturenspel is af-
gestemd op het buitenschool-
se opvangconcept van SKON. 
Daarin spelen activiteiten in het 
kader van sport & spel, kunst & 
cultuur of natuur & techniek een 
belangrijke rol. De kinderen wer-
ken gezamenlijk aan opdrach-
ten gericht op één van deze ac-
centen. Het spel wordt door een 
aantal locaties op 29 maart af-
gesloten met een bezoek aan 
het Natuurhistorisch Museum in 
Rotterdam. Hier zal de ontkno-
ping plaatsvinden.
Het Mysterie zit vol uitdagingen, 
kritische vragen en actieve op-
drachten. 
In de ontspannen en speelse 
omgeving van de buitenschoolse 
opvang, kiezen kinderen zelf hun 
spel. Juist omdat er even niets 
moet, ontstaat er ruimte voor 
nieuwe ervaringen. 
Zo ontwikkelen kinderen hun 
vaardigheden, talenten en inte-
resses, leren ze samenwerken 
en ontdekken ze waar ze zelf 
goed in zijn. En dat gebeurt bij 
skon net weer even anders dan 
thuis of op school. Het Mysterie 
is daar een mooi voorbeeld van.

Santpoort-Noord - Vorige 
week zondagmiddag moest een 
68-jarige man uit Alkmaar zijn 
rijbewijs inleveren. De man reed 
in een personenauto over de 
N208 onder Santpoort-Noord. 
Een motoragent zag dat de be-
stuurder veel sneller reed dan 
de toegestane 70 km per uur. 
Hij werd geklokt op een snel-
heid van 121 km per uur. Omdat 
dat meer dan 50 km te snel is, 
kreeg de man een bekeuring en 
moest hij zijn rijbewijs inleveren. 
De man wordt bovendien aange-
meld voor een rijvaardigheidson-
derzoek.

Rijbewijs kwijt

Zes kilometer met zes 
liter water op je rug

Velserbroek - Zes kilometer 
lopen met zes liter water op je 
rug. Voor veel kinderen in ont-
wikkelingslanden is dat dage-
lijkse kost. De basisschoolleer-
lingen van cbs De Westbroek 
hebben tijdens de sponsorloop 
Wandelen voor Water op 20 
maart ervaren hoe zwaar dat is. 
Zij startten met alle leerlingen 
van groep 1 tot en met groep 
8 om 9.00 uur vanaf de Platbo-
dem en liepen vervolgens naar 
de Westbroekerplas. Daar heb-
ben alle leerlingen hun fl es(sen)
met water uit de Westbroeker-
plas gevuld. Vervolgens liepen 
zij met water op hun rug terug 
naar school. 
De groepen 1/2 liepen 3 kilo-
meter met 1 liter water, de groe-
pen 3 en 4 liepen 5 km met 2 
liter, groep 5 en 6 liepen 5 km 
met 3 liter en de groepen 7 en 8 
hebben 6 km met 6 liter water in 
hun rugzak gelopen. 
Voor de rugzakjes heeft Sima-
vi gezorgd. En... de leerlingen 
hebben niet voor niets gelo-
pen! Ouders, bekenden en ken-
nissen hebben de leerlingen 

voor ruim 2400 euro gespon-
sord voor twee projecten in Oe-
ganda en Kenia. Ontwikkelings-
organisatie Simavi werkt hier 
aan het verbeteren van de toe-
gang tot veilig drinkwater en 
schone wc’s. Zo kunnen ge-
vaarlijke, besmettelijke ziek-
tes als cholera worden voor-
komen. Ook hebben de leerlin-
gen van de Westbroek een be-
ter besef meegekregen over de 
situatie in ontwikkelingslanden. 
Een vertegenwoordiger van Si-
mavi heeft op school gastlessen 
gegeven over de noodzaak van 
veilig drinkwater en goede hy-
giëne.
De leerlingen van de Westbroek 
weten nu dat het niet vanzelf-
sprekend is dat drinkwater ge-
woon uit de kraan komt. In ont-
wikkelingslanden lopen moe-
ders en kinderen elke dag kilo-
meters naar een waterbron. 
Dankzij deze sponsorloop heb-
ben zij meegeholpen aan het 
realiseren van veilig drinkwa-
ter en schone wc’s. Zo wor-
den ziektes voorkomen en gaan 
meer kinderen naar school.
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Santpoortse Verleiding 
bestaat alweer drie jaar
Santpoort-Noord - Zodra je 
De Santpoortse Verleiding aan 
Hoofdstraat 168 binnenstapt 
word je omringd door de verlei-
delijke geuren van koffie en cho-
colade. Eigenaar Sander Balvers 
viert deze dagen het driejarig 
bestaan.
Het aanbod in de Santpoortse 
Verleiding is groter dan je zou 
denken: vele soorten koffie en 
thee en alle accessoires om kof-
fie en thee te maken, van café-
tierre tot superdeluxe espresso-
machine van het merk Nivona, 
grappige eenkops theepotjes,  
luxe wijnglazen van het merk 
Ritzenhoff en prachtig blauw/wit 
serviesgoed. De losse thee wordt 
in speciale melanges geïmpor-
teerd. Een van de toppers is de 
rooibos sinaasappel/citroen met 
een geheim ingrediënt. Ook zijn 
er steeds meer biologische pro-
ducten.
Om te snoepen is er ook een gro-
te keuze: handgemaakte bon-
bons van het topmerk Frank Vis-
ser, oud-Hollands snoep, koffie-
likeuren en nog veel meer. Spe-
ciaal voor Pasen zijn er mooie 
paaseipakketten, chocolade ha-

zen en talloze eieren. 
De Santpoortse Verleiding levert 
ook aan bedrijven die prijs stel-
len op kwaliteitskoffie, eventu-
eel compleet met koffiemachine, 
koffiecups, roerstokjes en per-
soonlijke service. ,,Ik lever kwa-
liteitskoffie tegen zeer concurre-
rende prijzen’’, zegt Sander Bal-
vers. ,,Betere koffie en je bent 
toch nog goedkoper uit. Daarbij 
kan uit vele smaken en soorten 
koffie en diverse machines wor-
den gekozen. Van ‘fresh brew’ 
tot piston halfautomaten.’’
Ter ere van het driejarig bestaan 
is er een speciale jubileumaan-
bieding: een tas met specialitei-
ten van 22,95 voor 15 euro. Zie 
voor de lekkere inhoud de ad-
vertentie in deze krant.
Bij de Santpoortse Verleiding 
koop je lekkernijen voor jezelf of 
een heel mooi en lekker cadeau-
tje voor iemand anders. Zelfs ie-
mand die ‘alles al heeft’ zal pret-
tig worden verrast met zo’n ver-
leidelijk cadeau.
De Santpoortse Verleiding is 
open van dinsdag tot en met za-
terdag. Contact: 023-5390651 of 
06-42986042.

Voorwoord
SC Telstar-MVV

De competitie heeft een week 
stilgelegen door de interlands 
van het Nederlands elftal. Voor 
ons een mooi moment om al-
les nog eens aan te scherpen en 
ons klaar te maken voor het ein-
de van de competitie.
De laatste wedstrijd is er een 
om qua resultaat snel te ver-
geten. In de eerste helft  had-
den wij redelijke controle over 
de wedstrijd. Cor hield ons goed 
in de wedstrijd door de straf-
shop te keren. Het is frustrerend 
als je  na rust een goal tegen 
krijgt door een aantal fouten bij 
het  uitverdedigen. Direct loop 
je achter je tegenstander aan en 
dien je de tactiek aan te passen. 
Helaas had dit niet het gewens-
te effect en kwamen we in de 
slotfase op een achterstand die 
wij niet meer konden ombuigen.  
Vrijdag gaan wij eerst nog op 
bezoek bij FC Emmen. Een ploeg 
die de laatste weken wisselende 
resultaten wist te behalen met 
onder andere een overwinning  
op Go Ahead Eagles. Wij zijn 
dus gewaarschuwd en ons be-
wust van het feit dat zij over een 
goede ploeg beschikken.
Direct na de wedstrijd in Emmen 
richten wij ons alweer op de vol-
gende competitiewedstrijd, die 
van 1 april tegen MVV. Het is al-
tijd leuk om eens overdag te 
voetballen, en ik hoop dat wij 
wat extra mensen op de tribu-

nes kunnen krijgen. We kunnen 
de steun goed gebruiken. MVV 
is een ploeg die nog altijd kans 
maakt op het kampioenschap 
en over goede kwaliteiten be-
schikt. In Maastricht hebben wij 
een  punt weten mee te nemen. 
Wij zijn er daarom van over-
tuigd dat wij ons kunnen meten 
aan MVV en dat wij ze er een 
echte wedstrijd van gaan ma-
ken. Na de thuiswedstrijd tegen 
Cambuur zullen we nu ook weer 
maximale inzet moeten brengen 
om tegen MVV een goed resul-
taat neer te zetten.
Ik hoop u allemaal maandag te 
mogen begroeten. Ook voor de 
kleinere fans onder ons hebben 
we een aantal mooie activiteiten 
vanuit de club. Mis het dus niet!

Marcel Keizer

Kleurrijke voorjaars-
collectie bij Jacky Hart

IJmuiden - Op maandag 25 
en dinsdag 26 maart werden 
bij Jacky Hart Mode de mode-
shows gehouden voor een ‘full 
house’. De kleurrijke sets wer-
den gepresenteerd door zeven 
gelegenheidsmannequins waar-
onder ook enkele verkoopsters. 
Trots werden de nieuwste trends 
geshowd.
Je kunt bij Jacky Hart van top tot 

teen in het nieuw de deur uit-
gaan. Pastelroze werd stoer ge-
combineerd met een verwassen 
jeans. Het thema zwart/wit kreeg 
een ‘touch off colour’ met fuch-
sia en limegroen. Broeken zijn er 
in veel kleuren, fuchsia, koraal, 
zachtroze en hardgroen.
Hoe dit te combineren? Bekijk de 
showfoto’s die binnenkort op de 
website en op Facebook staan.

Kunstencentrum Velsen 
organiseert Koperdag
IJmuiden - Het Kunstencentrum 
Velsen organiseert op zondag 7 
april een Koperdag. Daarmee wil 
de muziekafdeling van het Kun-
stencentrum de ‘koperblazers’ 
en de ‘koperinstrumenten’ in de 
schijnwerpers zetten. De organi-
satie van de Koperdag is in han-
den van drie docenten van het 
Kunstencentrum: Frank Anepool 
(docent trompet en klein koper), 
Lies Molenaar (docent hoorn) 
en Kenneth Zandbergen (docent 
trombone en groot koper). 
De Koperdag speelt zich af tussen 
10.00 en 16.00 uur  in het Kun-
stencentrum aan de P.J. Troelstra-
weg 20 in IJmuiden.
Met de Koperdag wil het Kunsten-
centrum Velsen het speelplezier 
en de kennis van de huidige cur-
sisten vergroten. Maar heel be-
wust wordt ook contact gezocht 
met koperblazers die al een tijdje 

niet gespeeld hebben en graag de 
draad weer eens willen oppakken. 
De dag wordt begonnen met al-
lerhande praktische en techni-
sche informatie over de verschil-
lende instrumenten. Ook adem-
oefeningen komen aan bod. Na 
de lunch in de grote zaal van het 
Kunstencentrum volgt een aantal 
masterclasses (oftewel openbare 
lessen). Daarna staan verschillen-
de ensemblerepetities op het pro-
gramma, die worden afgesloten 
met een gezamenlijke presentatie. 
De Koperdag is gratis toegankelijk 
voor koperblazers van alle leeftij-
den en van alle niveaus. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via in-
fo@kunstencentrumvelsen.nl on-
der vermelding van ‘deelnemer 
Koperdag 7 april 2013’. Meer in-
formatie: telefoon 0255-510684. 
Zie ook www.kunstencentrumvel-
sen.nl. 

Santpoort-Noord - Inloop-
huis Kennemerland in Santpoort 
Noord en het Kennemer Gast-
huis organiseren een tweede 
voorlichtingsbijeenkomst voor 
kankerpatiënten. Het thema ‘ver-
moeidheid en bewegen’ staat 
deze bijeenkomst centraal. Spre-
ker vanuit het Kennemer Gast-
huis is Renée den Haring, ver-
pleegkundig specialist longon-
cologie. Ook is er een fysiothe-
rapeut aanwezig. Zij spreken o.a. 
over: vermoeidheid: oorzaak en 
gevolg; bewegen geeft energie 
(zwemmen); oncomove / herstel 
en balans. De bijeenkomst wordt 
gehouden op donderdag 11 april 
van 15.00 tot 17.00 uur in Inloop-
huis Kennemerland, Wulverder-
laan 51, 2071 BH Santpoort- 
Noord. Voor aanmelden en meer 
informatie kan men terecht via 
www.kg.nl en www.inloophuis-
kennemerland.nl.

Vermoeidheid 
en bewegen

Velsen-Zuid - Op Goede Vrijdag 
29 maart wordt in de Engelmun-
duskerk het passieverhaal van 
Jezus op bijzondere wijze ver-
teld. In acht taferelen van ‘leven-
de standbeelden’ brengen jon-
geren scènes uit het lijdensver-
haal in beeld, afgewisseld met 
muziek in musicalstijl. Het pas-
sieverhaal ‘Beelden wijzen ons 
de weg’ maakt deel uit van de 
kerkdienst die om 19.30 uur be-
gint. De hele dienst duurt een 
uur en is ook geschikt voor kin-
deren. Toegang gratis. 

Passieverhaal 
in de Engel-
munduskerk

Velsen-Noord - In Wijkcen-
trum De Mel-Watervliet heerst 
een jubelende stemming, want 
het project Opkikkertjes is door 
naar de volgende ronde voor een 
Kroonappel. Deze prijs wordt uit-
gereikt door het Oranjefonds ter 
ere van de kroonswisseling. De 
vrijwilligers van Opkikkertjes en 
coördinatrice Lydia Moreira zijn 
blij dat zoveel Velsenaren op 
hen hebben gestemd en willen 
ze daarvoor bedanken. Er breekt 
nu een spannende tijd aan, want 
nu gaan de winnende organisa-
ties en een vakjury stemmen en 
daaruit komen regiowinnaars die 
doorgaan naar de laatste ron-
de. De uitslag hiervan is op 18 
april.  Wilt u iemand in Velsen-
Noord ook een Opkikkertje ge-
ven, bel dan met Lydia Moreira 
via 0251-226445, of mail naar in-
fo@demel.nl.

Opkikkertjes 
naar volgende 

ronde 
Kroonappel
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Eieren zoeken 
op 2e Paasdag
Velserbroek - Op Tweede Paas-
dag kunnen alle kinderen uit Vel-
serbroek eieren zoeken bij basis-
school De Hoeksteen. Het mooi 
gerenoveerde schoolplein, en het 
grasveld wat aan het plein grenst, 
is een ideale locatie voor dit ge-
zellige Paasfeest. Er zijn verschil-
lende eieren die gevonden kun-
nen worden; de gewone choco-
lade eitjes, gekookte kippeneie-
ren, kandijeitjes en bekende sur-
prise eieren. Natuurlijk is het vin-
den van de eieren het leukst! 
Neem voor de zekerheid een tas 
mee, want alle eieren die jij kunt 
pakken, kun je thuis opeten. Deze 
Paasactiviteit begint om 11.00 uur, 
locatie De Weid 24. Na het door-
nemen van de spelregels kun je 
beginnen met zoeken. Er is ook 
een prijsvraag. Zij willen namelijk 
weten hoeveel ‘surprise eieren’ er 
verstopt zijn. Het goede antwoord 
kun je inleveren bij de school. De 
activiteit is afgelopen wanneer al-
le eieren zijn gevonden. Dit zal 
omstreeks 12.00 uur zijn. 

Molenweid plant 
Koningslinde Velserbroek
Velserbroek - Afgelopen woensdag mocht groep 6 van OBS De 
Molenweid uit Velserbroek de Kroningsboom planten in Velserbroek. 
De kinderen voelden zich zeer vereerd. Ze plantten een Koningslinde 
die in het jaar dat Koningin Beatrix werd gekroond is geplant bij de 
kwekerij. Eerst mochten zij de boom hijsen om daarna het gat dich-
ten. Verder is het perk eromheen mooi versierd met plantjes. Na de-
ze inspanning in de kou werden de kinderen en het publiek nog ge-
trakteerd op heerlijk oranjegebak.

Santpoort-Noord - Op Goede 
Vrijdag, 29 maart om 20.00 uur 
wordt het Stabat Mater van Per-
golesi in ‘t Mosterdzaadje uit-
gevoerd. Uitvoerenden zijn Sa-
bine Wüthrich- sopraan, Franci-
ne Vis – mezzo sopraan en het 
befaamde Berlage Saxophone 
Quartet. Ook op het programma 
muziek van Gabrieli, Rossini en 
Bach. Tweede Paasdag, maan-
dag 1 april om 15.00 uur treedt 
in ’t Mosterdzaadje het MirAnDa 
Trio op. In de kleurrijke combina-
tie van harp, fl uit en zang wordt 
het programma “Vin du Tsar” ge-
presenteerd.
Op maandag 1 april vindt de 
opening plaats van de expositie  

‘Venetiaanse Kleuren’ door foto-
graaf Gennady Podborodnikov 
(Moskou) plaats.
Deze foto-expositie richt zich 
niet op architectonische mees-
terwerken van de stad zoals we 
die allemaal kennen. Met deze 
foto’s wordt een speciale emo-
tionele toestand gecreëerd. Het 
wil de aandacht trekken voor de-
tails en de echte mystieke sfeer 
van Venetië te laten voelen. De 
expositie is te bezichtigen voor 
en na afl oop van de concerten.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625.
Half uur voor aanvang is de zaal 
open, na afl oop collecte. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Kleuteroptreden
op Daltonschool
Santpoort-Zuid - Vorige week 
hebben de kleuters van de Bre-
derode Daltonschool een echt 
optreden verzorgd. Voor de voor-
stelling ‘Onder Water’ hebben zij 
zelf het decor gemaakt van vis-
sen, kwallen en octopussen. Ook 
de t-shirts hadden de kinderen 
zelf beschilderd. 
In de ochtend traden de kleu-
ters op voor de leerlingen van de 
school en ‘s avonds bestond het 
publiek uit trotse ouders, opa’s 
en oma’s. De leerkrachten heb-

ben de kinderen in een paar we-
ken tijd alle liedjes en dansjes 
geleerd.
Ook peuters die gaan instro-
men mochten al met het optre-
den mee doen. Kinderen van 
groep 8 hielpen de kleuters bij 
het schminken, het optreden en  
zorgden voor het licht en geluid. 
Iedereen heeft enorm genoten. 
Ieder jaar wordt er een kleuter-
optreden verzorgd door de kin-
deren. Wat zal het thema vol-
gend jaar worden?

‘T Mosterdzaadje
Expositie, Stabat 

Mater en ‘Vin du Tsar‛

WIJKPLATFORM VELSEN-ZUID
Dinsdag 9 april a.s. houden wij de volgende vergadering van het 
Wijkplatform Velsen-Zuid. Wij hebben geconstateerd dat veel bewoners 
van onze wijken niet bekend zijn met het plan: Fun Valley.
Dit is een project waarbij de hele Zuiderscheg (grond gelegen achter 
de reiniging en daarna richting Spaarnwoude,ijsbaan etc.) zal worden 
bebouwd.
In de Raadsvergadering van 7 maart j.l. heeft de Raad van Velsen beslo-
ten de Provincie om advies te vragen met betrekking tot realisatie van 
dit plan. Dit met het oog op de huidige bestemmingsplannen.
Vorig jaar heeft iemand van de Gemeente Velsen ons hierover geïn-
formeerd. Voor deze vergadering hebben wij de heer Jethro v. Veen 
uitgenodigd. Hij is bestuurder van de investeringsmaatschappij die dit 
plan wil laten uitvoeren . 
Hij zal ons informeren over nut en noodzaak van dit plan.
Voorts wordt u geïnformeerd over alle zaken die de afgelopen maanden 
het wijkplatform zijn gepasseerd.

Datum:  dinsdag 9 april 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats:  het gebouw van het Rode Kruis op het terrein van de 
  brandweer te Velsen-Zuid.
AGENDA
1  Opening
2  Vaststellen agenda
3  Fun Valley, spreker hr. V. Veen
4  Notulen 15 januari 2013 ( + doorlopen aktielijst)
5  In- en uitgaande post
6  Mededelingen 
7  Verkeersremmende maatregelen v. Tuyllweg
8  Werkzaamheden grasveldje Krommeland/wijkteam
9  Voortgang HOV
10  Voortgang verkrijgen gegevens luchtkwaliteit Stationsweg
11  Rondvraag

Bewoners van Velsen-Zuid zijn zonder aankondiging welkom op deze ver-
gadering. Zij kunnen zich aanmelden bij: wpfvelsenzuid@gmail.com  
om vergaderstukken te ontvangen.
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Naar Korf Catering 
voor een culinaire dag

IJmuiden - Al meer dan 25 jaar is 
Korf Catering aan de Kennemer-
laan 88 in IJmuiden een begrip in 
de regio als het gaat om de culi-
naire verzorging van onder meer 
warme- en koude buffetten, lun-
ches, diners en recepties. ,,Dank-
zij het feit dat we al die jaren kwa-
liteit hoog in het vaandel hebben 
staan, hebben we ons bestaans-
recht inmiddels meer dan bewe-
zen’’, zegt Cor.
,,Waar we in uitblinken is het feit 
dat wij goed luisteren naar de spe-
cifieke wensen van de klant en 
daarnaast kunnen we, gezien onze 
jarenlange ervaring, goede advie-
zen geven op het gebied van ca-
tering. Met deze gezamenlijke be-
nadering bespreken we de diver-
se mogelijkheden met de klant en 
sluiten daarmee mogelijke teleur-
stellingen uit’’, gaat Jan verder. ,,Of 
het nu gaat om een tuinfeest, een 
jubileum, een bedrijfsfeest, een 
verjaardag of een diner bij kaars-
licht thuis, voor elke vraag hebben 
we de juiste invulling.’’
Korf Catering is steeds op zoek 

naar nieuwe initiatieven. Naast 
een keur aan internationale ge-
rechten uit onder andere Frankrijk, 
Spanje, Italië en Indonesië heeft 
Korf recent de mogelijkheid van 
een High Tea aan het uitgebreide 
assortiment toegevoegd. Tevens 
is, voor rond het middaguur, een 
op Amerikaanse leest geschoeide 
Sandwich-lunch geïntroduceerd. 
,,Wat ook erg in de belangstelling 
staat is onze kookstudio’’, vervolgt 
Cor. ,,Op afspraak kunnen we voor 
maximaal 25 gasten een program-
ma op maat maken waarbij, on-
der begeleiding van ervaren koks, 
een compleet 5-gangen diner 
door de deelnemers wordt bereid 
in onze moderne keuken. Maar 
ook voor een workshop, seminars 
of kooklessen kan men in onze 
kookstudio terecht en desgewenst 
breiden we zo’n kookavond nog 
uit men een wijnproeverij.” Kort-
om, op culinair gebied is heel veel 
mogelijk bij Korf Catering, getuige 
ook de website: www.korfcatering.
nl, waarop de vele mogelijkheden 
uitgebreid worden omschreven.

Geels en Wonen Totaal 
verstoppen cheques

Velsen - Geels Meubelen en Wo-
nen Totaal, gebroederlijk naast 
elkaar gevestigd op de Zuidarca-
de in IJmuiden, hebben een ge-
weldige paasactie verzonnen. 
In de nacht van zaterdag op zon-
dag worden in IJmuiden, Drie-
huis, Velsen-Zuid, Velserbroek 
en Santpoort-Noord 40 rode en 
groene paaseieren verstopt. In 
de helft van deze eieren zit een 
cheque ter waarde van 100 eu-
ro. Deze cheque kan uitsluitend 
op Tweede Paasdag (maandag 1 
april) tussen 12.00 en 17.00 uur 
besteed worden bij Geels Meu-
belen of Wonen Totaal - afhanke-
lijk van welke winkel u een ballon 
heeft gevonden. Per klant geldt 
een maximum van één cheque 

per aankoop. Het gaat om goed 
zichtbare locaties in Velsen. ,,We 
willen natuurlijk wel dat de bal-
lonnen worden gevonden’’, aldus 
Paul Geels en Ruud Schoorstra. 
Het besteden van de cheque is 
de moeite waard, want zowel bij 
Geels Meubelen als bij Wonen 
Totaal zijn de voorjaarscollecties 
binnen. Nieuw bij Geels is Jouw 
Meubel, een serie scherp ge-
prijsde woonprogramma’s. Eye-
catchers bij Wonen Totaal zijn 
het vintage-laminaat en de gor-
dijnen in pastelkleuren. Geels 
Meubelen en Wonen Totaal zijn 
gevestigd op de Lange Nieuw-
straat 182-190 in IJmuiden. Bei-
de winkels zijn op Eerste Paas-
dag gesloten.

Vrolijke 
paasdagen met 

DingesPoort
Santpoort-Noord - Restau-
rant DingesPoort staat komend 
weekeinde volledig in het te-
ken van de paasdagen. U kunt 
ervoor kiezen om gezellig te 
komen eten of een paaspakket 
te bestellen. Met het paaspak-
ket haalt u de bekende smaak 
van het Santpoorste restau-
rant in huis. Voor 52,50 eu-
ro geniet u aan uw eigen eet-
tafel van soep naar keuze, een 
2-luik van Hollandse garnalen 
en zalm, rundercarpaccio, een 
halve kilo shoarma en een hal-
ve kilo ali kip. 
Het paaspakket is voor twee 
tot vier personen en inclu-
sief knoflooksaus, toma-
tensaus en salade. Het eni-
ge dat u hoeft te doen is de 
gerechten opwarmen. Bei-
de paasdagen bent u natuur-
lijk ook welkom in Dinges 
Poort! Tweede Paasdag is het 
extra gezellig omdat zanger 
Peter van Bugnum een optre-
den verzorgt. Bestel of reser-
veer snel via 023-5377224. Zie 
ook www.dingespoort.nl.

Raad Velsen wil Fast 
Flying Ferry behouden
Velsen - De  gemeenteraad van 
de gemeente Velsen wil de pro-
vincie Noord-Holland bewegen tot 
een nieuwe aanbesteding van de 
Fast Flying Ferry (FFF) tussen Am-
sterdam en Velsen-Zuid. Zij wil-
len samen met het bedrijfsleven, 
het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden na-
der onderzoeken of een bijdrage 
geleverd kan worden in de exploi-
tatiekosten. 
Eind van dit jaar loopt het con-
tract voor de Fast Flying Ferry tus-
sen Connexxion en de provincie 
Noord-Holland af. De provincie 
Noord-Holland, verantwoordelijk 
voor het openbaar vervoer, heeft 
aangegeven geen mogelijkheid te 
zien om deze bijzondere vorm van 
openbaar vervoer opnieuw suc-
cesvol aan te besteden. Dit voor-
genomen besluit van de Provincie 
Noord-Holland heeft veel negatie-
ve reacties opgeroepen uit zowel 
de lokale als de landelijke samen-
leving.
In Velsen zijn direct raadsvra-
gen gesteld en het onderwerp 
is in de raadsvergadering van 7 
maart 2013 besproken. Samen 
met het lokale bedrijfsleven, on-
derwijs, woningcorporaties en in-
woners hechten zowel het college 
van B&W als de gemeenteraad van 

Velsen veel waarde aan deze ver-
binding over het Noordzeekanaal. 
Niet alleen vanwege het belang 
voor de forensen uit Velsen en 
Amsterdam, maar zeker ook om de 
toeristische en recreatieve waarde 
van deze unieke verbinding. 
Eerder heeft het college tegenover 
de provincie de bereidheid uit-
gesproken een financiële bijdra-
ge in de exploitatiekosten te leve-
ren; dit heeft echter niet geleid tot 
een reactie van de provincie. De 
gemeenteraad is van mening dat 
de mogelijkheden om exploita-
tie mogelijk te maken beperkt on-
derzocht zijn. Daarom heeft de ge-
meenteraad een voorstel gemaakt 
waarin het college wordt opgedra-
gen om samen met het bedrijfsle-
ven en het maatschappelijk mid-
denveld bij de provincie aan te 
dringen op een nieuwe aanbeste-
ding van de FFF.  
De gemeenteraad heeft kennisge-
nomen van het particuliere initia-
tief (via https://petities.nl/petitie/
de-draagvleugel-boot-ijmuiden-
amsterdam-moet-blijven) waar in 
korte tijd ongeveer 4000 handte-
keningen zijn verzameld vóór het 
behoud van de FFF.  De raad wil 
die actie ondersteunen met de-
ze opdracht aan burgemeester en 
wethouders.

Gemeente herijkt 
kleine subsidies

Velsen - Leo Kwant van de frac-
tie van LGV heeft aan de burge-
meester en wethouders vragen 
gesteld over subsidies voor klei-
ne verenigingen. Kleine vereni-
gingen zijn vorig jaar september 
door de gemeente aangeschre-
ven over het nieuwe beleid. Die 
moeten passen onder het kop-
je Maatschappelijke Participatie 
of Amateurkunst om subsidie te 
kunnen krijgen. Prijscompensatie 
van de vastgestelde subsidie is 
in verband met de bezuinigingen 
terug gedraaid naar 1,25 procent.
Leo Kwant wil weten waar-
om sommige verenigingen, zo-
als V.V.Vogelvrienden-Fauna Fe-
lisena, geen subsidie meer krij-
gen. Het antwoord luidt dat een 
subsidie kan worden geweigerd 
als een vereniging over voldoen-
de gelden beschikt voor haar ac-
tiviteiten. Daarbij worden reser-
ves niet meegeteld in de beoor-

deling. Bij de beoordeling van de 
vogelvereniging is niet voldoende 
gemotiveerd hoe de activiteiten 
bijdragen aan maatschappelijke 
participatie. Verder wijst raads-
lid Kwant op de huurverhogin-
gen waardoor verenigingen het 
nog moeilijker krijgen. Sommige 
organisaties zouden zonder sub-
sidie ophouden te bestaan. B&W 
antwoordde hierop dat organisa-
ties zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun begroting, maar ook dat bij 
huurprijzen een speciaal verlaagd 
tarief wordt gevraagd aan maat-
schappelijke organisaties. B&W 
meldde verder dat de gemeen-
te niet gaat over het al dan niet 
voortbestaan van verenigingen. 
Bovendien zouden de betref-
fende verenigingen niet hebben 
aangetoond dat de afwijzing van 
hun subsidieaanvraag voor 2013 
zou leiden tot beëindiging van 
hun activiteiten. (Karin Dekkers)

Driehuis - Twee keer per jaar 
organiseert de activiteitenbe-
geleiding van verpleeghuis Vel-
serduin Driehuis een gezelli-
ge markt. Op zaterdag 13 april 
is er voorjaarsmarkt. Er zijn vele 
standhouders aanwezig op de-
ze dag met een gevarieerd aan-
bod. 
Zo worden er onder andere 
bloemen en planten verkocht, 
sieraden, is er een vakantiebu-
reau aanwezig en het Hoog-
ovenmuseum. Voor de kinde-
ren hebben wij een springkus-
sen staan. Natuurlijk wordt de 
inwendige mens deze dag niet 
vergeten. Er is een haringkraam 
van Fijnvishandel Santpoort aan 
Zee en worden er poffertjes ge-
bakken. Elk uur draait er een 
rad met vele mooie prijzen. De 
markt wordt opgeluisterd door 
live accordeonmuziek in de 
middag. Alle ingrediënten zijn 
dus aanwezig voor een leuke 
markt! De markt wordt gehou-
den van 10.30 tot 15.30 uur aan 
de Nicolaas Beetslaan 4.

Voorjaarsmarkt 
in Velserduin 

Driehuis
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NK Waterpolo 
Opleidings Centrum
Velsen - Jurriën Drijver, Jor-
dy Mooij en Dana Zwetsloot, uit 
IJmuiden en Velserbroek, zijn 
vorige week zondag in Arnhem 
Nederlands kampioen geworden 

met het Waterpolo Opleidings 
Centrum (WOC) Noord-Holland. 
De jongens (tot en met 15 jaar) 
hebben in een spannende finale 
WOC Gelre verslagen met 13-12.

COV IJmuiden zingt 
Matthäus Passion
IJmuiden - COV IJmuiden 
Zingt, staat er bovenaan  het 
programmaboekje tevens toe-
gangskaart.  En dat ze kunnen 
zingen hebben ze laten zien, 
maar vooral laten horen tijdens 
hun jaarlijkse uitvoering van de 
‘Matthäus Passion’ in de Nieu-
we Kerk aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden.
IJmuiden en eigenlijk de gehe-
le gemeente Velsen mag enorm 
trots zijn, dat ze een oratorium-
vereniging als de COV IJmui-
den in hun gemeente hebben. 
Johann Sebastian Bach com-
poneerde dit oratorium in 1729. 
Pas in de 19de eeuw werd het 
herondekt door Felix Mendels-
sohn Bartholdy en sindsdien 
wordt de Matthäus Passion in 
Nederland in enorm veel plaat-
sen uitgevoerd. Terug naar de 
IJmuidense uitvoering. Dirigent 
Piet Hulsbos dirigeerde het or-
kest Philharmonia, dan weer 
strak en dan weer met de los-
se hand. Duidelijk was dat hij 
hier een interpretatie aan gaf 
waardoor zowel het koor als de 
solisten tot grote hoogte ste-
gen. Het 110 mannen en vrou-
wen sterke koor, dat in 2015 
het honderdjarig jubileum zal 
vieren, beheerst dit werk van 
Bach grandioos. Maar dat kan 
ook bijna niet anders als men 
dit oratorium al zo’n goede 60 
jaar uitvoert.
Het Philharmonia Orkest uit 
Amsterdam begeleidde het ge-
heel met prachtig vioolspel on-
dersteund door fagotten, ho-
bo, fluit, cello, bassen en gam-
ba, en orgelspel van Cor Bran-
denburg. De soms ingetogen 
zang van het koor bij vooral de 
koralen, maar ook het indruk-
wekkende volume bij de stuk-
ken ‘Sind blitze sind donner...’ 

en het slotkoor ‘Wir setzen uns 
mit Tränen nieder...’  deed me-
nig bezoeker rechtop zitten.
Het Kinderkoor Velsen, was 
zonder meer goed in de stuk-
ken die zij meezongen en kreeg 
daarom van dirigent Piet Huls-
bos terecht een pluim. Dit kin-
derkoor, gevormd door leer-
lingen en de zangklas van het 
Kunstencentrum Velsen, staat 
al sinds jaar en dag onder lei-
ding van Marianne Hoogen-
boom.
De solisten ontroerden  het  pu-
bliek, dat in grote getale was 
toegestroomd. Het concert was 
geheel uitverkocht. Sopraan 
Hieke Meppelink bracht haar 
aria ‘s met veel verve en gebaar. 
Vooral haar duet met de alt An-
ne-Marieke Evers klonk prach-
tig. De Engelse tenor Matthew 
Minter zong de evangelistpar-
tij. Hij is in feite degene die het 
verhaal van de Matthäus Passi-
on ‘vertelt’. Hij deed dit op een 
manier, zo mooi en goed, zo-
als het zelden klinkt. Bas/bari-
ton Rick Zwart liet weer eens 
zien waartoe hij in staat is. De 
in Londen studerende Zwart 
gaf heel veel inhoud aan zijn 
‘Christus partij’ en op een wij-
ze die doet vermoeden dat deze 
jonge Velsense zanger nog heel 
ver gaat komen. Ook de andere 
solisten, tenor Arco Mandema-
ker en bas Florian Just, lieten 
horen dat zij ook echt aanwezig 
waren in hun partijen. Zelden 
heeft ondergetekende een uit-
voering van de Matthäus Pas-
sion meegemaakt die zo mooi, 
zuiver en vol passie werd ver-
tolkt. Opvallend was het grote 
aantal jongeren dat het concert 
bezocht. Ik zou willen zeggen, 
IJmuiden wees trots op deze 
vereniging. (Arie van Geel)

Co Adriaanse bij VSV
Velserbroek - Zaterdagavond 
was oud trainer Co Adriaan-
se (Ajax, AZ, FC Porto en Red 
Bull Salzburg) op bezoek bij 
VSV. Hij wist op zijn eigen wijze 
de aanwezigen ruim twee uur 
te boeien met mooie verhalen 
en visie. Co vond het ook een 
prachtige avond, vertelde hij 
me achteraf en maandagmor-
gen nog per mail.
Naast zijn visie op het voetbal 
in het algemeen, heeft hij ook 
zijn visie verteld aan de hand 
van zijn woordkeuzes: ‘sco-
reboard journalistiek’, ‘Kerst-
boomopstelling’ en ‘avondvoet-
ballers’.
Hij voorspelde zaterdagavond 
onder andere dat Ajax van 
AZ zou gaan winnen en drie 
goals zou scoren, maar ook dat 
het Nederlands elftal in Brazi-
lië weinig zal gaan presteren, 
want we hebben volgens hem 
maar één topspeler en dat is 
Robin van Persie. Hij voorspel-
de ook dat Feyenoord dit jaar 
kampioen wordt en dat VSV 
met 3-0 zou gaan winnen van 
Roda 46. Dat hij alleen bij onze 
VSV heren 1 voorspelling zes 
goals mis zat, vergeef ik hem 
nu graag natuurlijk.
Zijn voorspelling over het ne-
gatieve bestaansrecht van Tel-

star, als je naar de slechts cir-
ca 1000 toeschouwers kijkt, 
viel sommige van de aanwezi-
gen wat rauw op het dak, maar 
toen hij vertelde welke rol VSV 
daarna zou kunnen pakken, 
glimlachten de gezichten in 
de zaal. Die avond voelden ze 
zich weer trots als club en ze 
zijn toch niet voor niets 100 jaar 
oud toch?
Zijn uitleg over de ‘kerstboom-
opstelling’ was hilarisch (zie fo-
to) en dat Jethro en zijn team 
de dag erna met de 9-2 over-
winning, zelf een voorbeeld van 
‘Scoreboardjournalistiek’ zou 
worden, hadden ze niet durven 
dromen.
Ook vertelde hij, als oud trainer 
bij Ajax, zelf aanhanger te zijn 
van het Ajaxkamp: Van Gaal, in 
plaats van kamp Cruijff. Hij ver-
telde graag over de verschil-
len tussen van Gaal en Cruijff. 
Dit gaf een mooie voeding voor 
discussies voor onder de borrel 
erna , die zelfs tot in de nacht 
doorging.
Voorzitter Eric Lücke, bedank-
te hem, namens een volle kan-
tine met sponsoren en VSV ge-
nodigden ,met een bos bloe-
men en het VSV jubileumboek 
en keken terug op een mooi 
avondje voetbal.

Geen zorgen over 
derivaat Milieudienst

Regio - Rodrigo Cruz Lin-
de van de fractie van PvdA Vel-
sen heeft B&W vragen gesteld 
over een derivaat van de Milieu-
dienst IJmond. Het gaat om deri-
vaten van het type ‘payer rente-
swap’. Bij deze investering wordt 
een vaste rente betaald en een 
variabele rente ontvangen. Met 
de huidige lage rentestand is dit 
verlieslijdend. Het derivaat zou-
den een negatieve marktwaarde 
van 1.135.000 euro hebben en de 
onderliggende waarde van de le-
ningen is 3,7 miljoen euro. Mo-
gelijk moet de Milieudienst bij-
storten. 
De gemeente Velsen erkent dat 
zowel het Dagelijks Bestuur als 
het Algemeen Bestuur van de 
Milieudienst op de hoogte zijn 
van de hoogte van de renteswap 

en ook betrokken waren bij de 
besluitvorming hierover. In de 
jaarrapportage wordt de voort-
gang van de waarde gevolgd. 
De MDIJ (Milieudienst IJmond) 
is voldoende liquide en voldoet 
aan alle verplichtingen. Er zijn 
geen risico’s voor de gemeen-
te Velsen. Er is geen sprake van 
stortingsplicht, omdat de waar-
de van de renteswap eind 2012 
minder negatief was dan het met 
de bank afgesproken bedrag. 
Overigens verwacht men dat de 
waarde (positief) zal toenemen, 
mede vanwege de rentestand. 
Desgevraagd antwoordde B&W 
dat bij de jaarrekening van be-
drijven door de accountant al-
tijd een inschatting van aanwe-
zige risico’s wordt gedaan. (Ka-
rin Dekkers)

Milieudienst 
IJmond 

plaatst 32 
zonnepanelen

Velsen - Mede dankzij diver-
se initiatieven in het land, maar 
ook door de beschikbare subsi-
die, verschijnen op steeds meer 
woningen zonnepanelen. Het 
opwekken van zonne-energie 
is goed voor het milieu, maar 
even belangrijk, ook goed voor 
de portemonnee. Deze energie-
besparingsmaatregel is echter 
niet alleen interessant voor wo-
ningen. Bedrijven hebben door-
gaans grote dakoppervlakken 
waar prima zonnepanelen kun-
nen worden geplaatst. Vaak gaat 
het om platte daken, waar de ge-
hele dag onbelemmerd zonlicht 
kan worden omgezet in elektrici-
teit. Een plat dak heeft verder als 
voordeel dat zonnepanelen zo 
geplaatst kunnen worden, dat ze 
optimaal rendement opleveren.
Door gebruik te maken van zon-
ne-energie bespaart een bedrijf 
niet alleen op de jaarlijkse ener-
gierekening, maar zet zichzelf 
ook nog eens in de schijnwer-
pers als het gaat om maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Om invulling te geven aan haar 
voorbeeldfunctie heeft Milieu-
dienst IJmond 32 zonnepanelen 
op het dak aan het Stationsplein 
in Beverwijk geplaatst. Daarmee 
wekt de milieudienst voor de ge-
meenten waar zij voor werkt op 
jaarbasis meer dan 7.000 kWh 
stroom op. In de hal hangt een 
display waarop is te zien hoeveel 
stroom er elke dag weer wordt 
opgewekt.
De zonnepanelen die op het dak 
van Milieudienst IJmond liggen, 
zijn aangeschaft via Route du 
Soleil. Route du Soleil informeert 
komende maanden bedrijven in 
de regio IJmond, Waterland en 
Zuid-Kennemerland over de mo-
gelijkheden van zonnepanelen 
voor bedrijven. Want het is niet 
alleen rendabel om zonnepane-
len op daken te leggen, er liggen 
ook mogelijkheden bij een PV-
privéregeling voor werknemers.
De aanschaf van zonnepanelen 
is een investering die je, door 
een besparing op de jaarlijkse 
energierekening, vaak binnen 
6,5 tot 9 jaar terugverdient. Toch 
ervaart men het hoge aanschaf-
bedrag van zonnepanelen vaak 
als drempel om over te stap-
pen op zonne-energie. Werkge-
vers kunnen deze drempel weg-
nemen voor hun medewerkers 
via het PV-privéproject. Mede-
werkers kunnen bijvoorbeeld de 
mogelijkheid krijgen om de zon-
nepanelen te betalen met een 
voorschot op het loon of op het 
vakantiegeld en eindejaarsuit-
kering. 
De Milieudienst IJmond biedt 
haar medewerkers deze moge-
lijkheid al. De eerste zonnepane-
len zijn inmiddels geplaatst via 
deze regeling. Zie ook www.rou-
tedusoleil.nl.
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Dagelijks wat minder koud
Het extreme karakter van de 
maartkou gaat geleidelijk min-
der worden. Zowel de nacht- 
als de dagtemperaturen gaan 
geleidelijk wat omhoog.
Afgelopen weekend was het 
inderdaad bar en boos met 
de kou. Waarschijnlijk beleef-
den we de koudste fase zo laat 
in het ‘nawinterseizoen’ sinds 
maart 1845! Het Waddenge-
bied had een volle windkracht 8 
uit het oosten bij een tempera-
tuur tot -4 graden hetgeen re-
sulteerde in een ‘windchill’ van 
-16. Aan de andere kant van 
het land viel tamelijk onver-
wacht een dik pak sneeuw dat 
door de stevige wind werd op-
gejaagd tot duinen van meer 
dan een meter hoogte.
In Kennemerland was het vooral 
de ijskoude wind in combinatie 
met de zeer lage temperatuur 
en dito luchtvochtigheid die het 
zo intens koud maakte. De re-
latieve luchtvochtigheid daalde 
tot 20-25 procent, een record-
waarde voor maart.
Het weer de rest van de week 
kenmerkt zich nog steeds door 
een koude oostenwind, maar de 
wind neemt wel wat af. Naast 
de zeer zonnige perioden die 
we vooral aan het begin van de 
week in huis hadden, neemt de 

hoge - en middelbare bewol-
king geleidelijk weer toe de ko-
mende dagen. Op donderdag 
kan een verdwaalde poeder-
sneeuwbui langskomen in on-
ze omgeving. Overdag komt 
de temperatuur geleidelijk uit 
op 5 graden of iets meer en de 
nachten worden ook minder 
vorstig, maar tot het weekend 
is nog nipt vorst mogelijk in de 
kleine uurtjes.
Minder koude lucht komt gelei-
delijk naderbij vanuit het zuid-
westen, maar de hogere baro-
meterstanden ten noorden van 
ons verhinderen dat de ver-
zachting onmiddellijk plaats 
gaat hebben. Dit zal dus een 
geleidelijk proces worden waar-
bij de neerslagkans (regen of 
natte sneeuw) toeneemt van-
af vrijdag. Precieze uitspraken 
doen over het weer tijdens Pa-
sen is momenteel niet heel ver-
standig, maar zwoel wordt het 
zeker niet. Bekend is dat de 
paasweersverwachtingen nog-
al berucht zijn vanwege de gril-
ligheid van de atmosfeer in de-
ze tijd.
Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl of via 0900-
1234554. 

de IJmondiale weerman
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Mediastunt voor pop-
idool à la Justin Bieber
Velsen - Conrad Birdie is een 
popidool à la Justin Bieber. Bir-
die moet zijn showbizz-carriè-
re echter onderbreken, om-
dat hij voor een jaar naar Chi-
na moet, wil hij zijn studie voor 
waterbouwkundige met een sta-
ge daar goed kunnen afronden. 
Zijn manager bedenkt nog snel 
een mediastunt in de hoop dat 
Birdie’s nieuwste song ‘One last 
kiss’ hoog op de hitlijsten terecht 
komt.
‘Bye Bye Birdie’ is een tijdloze 
Broadway-musical met opval-
lend eigentijdse songs en in een 
setting die naadloos past in de 
belevingswereld van de jonge-
ren en hun ouders van nu.
Tijdens een bijeenkomst van de 
Rabobank voor Velsense vereni-
gingen en andere vrijwilligersor-
ganisaties in het Thalia Theater 
afgelopen donderdag, heeft Ei-
genwijs Musicalkids Velsen een 
sneak preview van de musical 
gegeven. Menig bezoeker viel 
toen al voor de charmes van het 
popidool en van de cast van de 
Eigenwijze musicalkids.

De Broadway-musical zelf is in 
Nederland (nog) vrij onbekend, 
maar zowel in 1995 als in 2005 
zijn spetterende remakes van de 
film uit 1963 gemaakt. Eigenwijs 
Musicalkids Velsen gaat nog een 
stap verder en maakt van het 
met spannende, vrolijke en ont-
roerende songs doorspekte ver-
haal een must see.
Zie ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl. (foto: Iris Rozeboom)

EHBO Santpoort 90 jaar
Koninklijke Onderschei-
dingen voor EHBO’ers
Santpoort-Noord - Zaterdag 23 
maart zijn drie leden van EHBO 
Santpoort geëerd met een Ko-
ninklijke onderscheiding. Burge-
meester Weerwind speldde tij-
den het jubileumfeest in de Wil-
deman, de onderscheidingen 
op bij mevrouw Mantel-Noten-
boom, de heer de Lange en bij 
de voorzitter mevrouw van der 
Horst. Allen werden benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nas-
sau.
Mevrouw Mantel-Notenboom 
heeft in 1980 haar EHBO-di-
ploma gehaald bij EHBO-afde-
ling Haarlem; daar kwam zij in 
de wedstrijdploeg. Ze won enige 
malen op rij de Haarlemse Onge-
vallenwedstrijden. Verder heeft 
zij vanaf 2006 de beginnerscur-
sussen verzorgd. In 1988 startte 
zij met lesgeven bij EHBO-ver-
eniging Santpoort. In de loop van 
haar 25-jarig lidmaatschap heeft 
zij ongeveer 500 mensen opge-
leid tot EHBO’er.
De heer A.H. de Lange is van-
af 1982 actief als EHBO’er bij 
EHBO-vereniging Santpoort. Bij 
vele evenementen is hij aanwe-
zig om in geval van een onge-
luk eerste hulp te verlenen – van 
het plakken van een pleister tot 
reanimatie van een slachtoffer. 
Voor al deze evenementen is hij 
tevens het aanspreekpunt voor 
de organisatie. Verder is hij van-
af 1991 commissaris in het be-
stuur en verantwoordelijk voor 
het bestellen van alle materialen 
en voor het beheer van het ma-

terialenbudget. Hij adviseert het 
bestuur over de aanschaffen en 
maakt het jaarverslag over het 
materiaalbeheer
Mevrouw J.M. van der Horst is 
vanaf 1992 actief als EHBO’er 
bij de EHBO-verenigingen Sant-
poort en IJmuiden (Damiaan). In 
1996 werd zij EHBO-instructeur. 
Daarnaast verzorgt zij met veel 
enthousiasme de vervolgcursus-
sen, de lessen in de reanimatie 
en het gebruik van de Automati-
sche Externe Defibrillator (AED). 
Sinds 2001 doceert mevrouw van 
der Horst bij de kaderopleiding 
EHBO in Santpoort. Ook bege-
leidt zij cursisten tijdens hun 
verplichte stageperiode. Daar-
naast helpt zij mee met de ont-
wikkeling van nieuwe lesmetho-
den. In 1996 nam mevrouw van 
der Horst op verzoek de func-
tie van secretaris op zich, en in 
2002 werd dat het voorzitter-
schap. Ook beheert zij de web-
site van de vereniging, bewaakt 
zij de voortgang van gemaak-
te afspraken binnen het bestuur 
en ondersteunt zij de overige be-
stuursleden in hun taken. 
Naar buiten toe vertegenwoor-
digt mevrouw Van der Horst de 
vereniging in overleggen met 
externe organisaties en de ge-
meente Velsen. Tevens is me-
vrouw van der Horst ruim 15 jaar 
actief lid van de Vereniging Eer-
ste Hulp en Reanimatie Instruc-
teurs Kennemerland (VERIKen).  
Op 13 april een receptie gehou-
den voor het 90-jarig jubileum.

Velserduin 
Driehuis gaat 

verhuizen
in 2014

Driehuis - Vanwege overheids-
plannen om wonen en zorg te 
scheiden, past Zorgbalans de or-
ganisatie aan. Oudere mensen 
met een zorgbehoefte zullen lan-
ger thuis blijven wonen. Daar-
door zijn steeds minder plaatsen 
in woonzorgcentra nodig. De te-
ruggang wordt in Velsen opge-
vangen door de eerder aange-
kondigde verhuizing van bewo-
ners in Velserduin Driehuis eind 
2014. De bewoners krijgen een 
nieuwe plek in een van de ande-
re woonzorglocaties van Zorgba-
lans in de gemeente Velsen. De 
werkgelegenheid voor de vaste 
medewerkers en leerlingen blijft 
behouden. De overheid wil dat 
de kosten van zorg en wonen af-
zonderlijk in rekening worden ge-
bracht. Mensen met een relatief 
lichte zorgvraag krijgen dan al-
leen nog de zorg en niet meer 
het wonen vergoed. Het aantal 
plaatsen in zorg- en verpleeghui-
zen neemt daardoor in heel Ne-
derland af. Voor haar locaties in 
Velsen rekent Zorgbalans op een 
krimp van 120 tot 150 plaatsen. 
Bestuursvoorzitter Anja Schouten 
noemt die ingreep onvermijdelijk: 
‘Velserduin Driehuis is nogal ver-
ouderd. Een modernisering zou 
enorm kostbaar worden en zwaar 
op onze exploitatie drukken. Het 
is bovendien het enige pand 
waarvan wij zonder hoge kos-
ten de huur op kunnen zeggen. 
Dat doet niets af aan het feit dat 
zo’n ingreep uiteraard met be-
grijpelijke emoties gepaard gaat. 
Veel cliënten en werknemers zijn 
aan Velserduin Driehuis gehecht 
geraakt.’’ De bewoners van Vel-
serduin Driehuis met een licha-
melijke aandoening (somatiek) 
maken zelf de keuze naar welk 
woonzorgcentrum zij verhuizen. 
Dat kan in de gemeente Velsen 
naar een van de andere locaties 
van Zorgbalans: het nabij gele-
gen Huis ter Hagen, of in IJmui-
den naar De Moerberg, het WF 
Visserhuis of Breezicht. De erva-
ren begeleidingsteams uit Velser-
duin Driehuis verhuizen zo veel 
mogelijk mee met hun specifie-
ke cliëntgroepen. De revalida-
tiecliënten gaan naar Velserduin 
IJmuiden. Daar is bij de bouw al 
rekening gehouden met voorzie-
ningen voor revalidatie. Mensen 
met een niet aangeboren her-
senafwijking (NAH) en oude-
ren met psychiatrische klachten 
(GP: gerontopsychiatrie) gaan in 
de kleinschalige groepswonin-
gen van Velserduin IJmuiden wo-
nen. Daarnaast wordt gekeken 
of een deel van hen ook in Bree-
zicht een goede woonplek kan 
krijgen. De Raad van Bestuur van 
Zorgbalans stelt dat ook na de-
ze herschikking cliënten die voor 
één van de woonzorglocaties van 
Zorgbalans kiezen, daar de rest 
van hun leven kunnen blijven wo-
nen.

Mike Wassink derde bij 
NK Installatietechniek
IJmuiden - De 16-jarige Mike 
Wassink van Technisch College 
Velsen heeft een eervolle derde 
plaats bij de landelijke finale van 
Skills Best Man competitie be-
haald. De winnaars van de zeven 
regio’s hebben zich tussen 14 en 
16 maart met elkaar gemeten in  
AHOY. De deelnemers moesten 
een EHBO-post van een dieren-
tuin installeren met een inbouw-
toilet, een douchehoek en een 

oogdouche. Tevens moest een   
centrale verwarming en een vol-
ledige vloerverwarming worden 
aangelegd. De drie finalisten la-
gen zo dicht bij elkaar dat de ju-
ry de werkstukken gedeeltelijk 
uit elkaar moest halen om te be-
oordelen Uiteindelijk ging Mike 
met de bronzen medaille naar 
huis. Met een traktatie voor de 
hele school is de winst nog eens 
dunnetjes gevierd.
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Pontje De Opstapper 
weer in de vaart
Velsen-Zuid - Het pontje dat 
vaart over het Zijkanaal C tussen 
de deelgebieden Buitenhuizen en 
het Westhoffbos gaat 29 maart 
weer varen. Het vaarseizoen loopt 
tot 29 september.
De aanlegsteigers liggen aan bei-
de kanten van Zijkanaal C. Een ter 
hoogte van het wielercircuit in het 
Westhoffbos in Spaarndam en de 
ander halverwege de Buitenhui-
zerweg, tegenover huisnummer 
6, in het deelgebied Buitenhui-
zen. De pont zorgt voor een pri-
ma verbinding over het water tus-
sen beide deelgebieden voor fi et-
sers en wandelaars. De overtocht 
kost één euro per persoon.
De vaartijden van de pont zijn in 
het weekend van 29 maart tot en 
met 29 september van 12.00 tot 
17.00 uur. In de schoolvakanties, 

van 27 april tot en met 5 mei en 
van 6 juli tot en met 25 augustus 
ook van 12.00 tot 17.00 uur. 
Spaarnwoude biedt volop moge-
lijkheden voor recreatie. Naast 
fi etsen en wandelen kan er men 
er ook skeeleren, steppen, paard-
rijden, golfen, skiën en nog veel 
meer. In het gebied zijn stran-
den, speel- en ligweiden, waar het 
heerlijk zwemmen of zonnen is. Of 
bezoek aan een van vele restau-
rants voor een heerlijk kopje kof-
fi e. 
Op informatieboerderij Zorgvrij is 
het in het voorjaar een drukte van 
belang. Er zijn al tientallen lamme-
tjes geboren. Kortom, in de lente 
is er in Spaarnwoude altijd wat te 
beleven. Het is hét gebied voor 
een heerlijk dagje naar buiten. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Springcompetitie bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag organiseerde manege Hip-
pisch Centrum Velsen de spring-
competitie.
Ondanks de barre weersomstan-
digheden had een veertigtal rui-
ters zich voor deze gezellige 
springwedstrijd ingeschreven.
In de foyer brandde de open-
haard en was het goed vertoe-
ven met zich op het springpar-
cours in de binnenmanege.
In de eerste rubriek met een 
hoogte van 20-40 cm klassiek 
met barrage werd fraai eerste 
Jody Burger met Mistral. Een 
knappe tweede prijs ging naar 
Fleur de Groot met eveneens 
Mistral en Maaike den Dekker 
mocht de derde prijs mee naar 
huis nemen.
Daarna volgde rubriek 2 met een 
hoogte van 20-40 cm op stijl ge-
reden. Annabel Bezemer met 
Diva behaalde het oranje rozet 
voor de eerste prijs, Yuka Kalf 
met Penotti werd tweede.
Jody Burger behaalde de derde 
prijs met Mistral en werd uitein-

delijk vierde. Het parcours werd 
verhoogd naar 40-60 cm en in de 
barrage werd eerste Chantal de 
Vries met Dizzy. Gevolgd door Iris 
Agterberg met Kiss Me en Quin-
ty Snijder werd knap derde met 
Zorro. Quinty Snijder mocht de 
eerste prijs in ontvangst nemen 
op stijl en Sidney Kruup met Uk 
werd tweede. 
Tot slot de rubrieken 60-80 cm 
en B-parcours. Julie Baas met 
het paard Allure mocht in de 
barrage het oranje rozet en be-
ker in ontvangst nemen.  Liset-
te Reker werd eerste op stijl met 
Toronto.
Na afl oop van de wedstrijd ble-
ven de klanten nog gezellig na-
praten onder het genot van een 
drankje bij de open haard.
Maandag 1 april, Tweede Paas-
dag is er een Kur op Muziek en 
een Pa(a)s de Deux wedstrijd. Ie-
dereen is van harte welkom om 
te komen kijken bij manege Hip-
pisch Centrum Velsen aan de 
Driehuizerkerkweg 13. Zie ook 
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Smugglers pakken 
uit tegen Utrecht
Velserbroek - Dat het weer in-
vloed kan hebben op een rug-
bywedstrijd werd vorige zon-
dag duidelijk, toen moest rug-
byclub the Smugglers spelen 
tegen de Utrechtse studenten, 
op het complex van URC. Het 
waaide onwijs hard en het was 
onaangenaam koud, maar er 
werd gewoon gerugbyd.
De eerste helft hadden the 
Smugglers wind tegen, maar 
alleen maar in letterlijke zin, 
want de Velsenaren opende ge-
weldig, ze stonden goed, pas-
sten geweldig en menig tackel 
was raak. Het bleek al snel dat 
the Smuggs de dienst zouden 
gaan uitmaken. De eerste try 
kwam ook heel snel, door Joey 
van Strien, en hij zette daar-
mee de Velserbroekse rugby-
club op een voorsprong. De 
eerste helft bleven the Smug-
glers doorgaan met het maken 
van try’s, zo maakte onder an-

dere Joost Maarschalk, Hans 
La Gro en Thijs Mes, na mooie 
acties, een try.
De tweede helft verliep in het 
begin iets stroever er werd nog 
steeds goed getackeld bijvoor-
beeld door Wouter Kersbergen, 
maar punten bleven een tijdje 
uit. Toen er eenmaal werd ge-
wisseld en er een beetje routi-
ne op het veld kwam, ging het 
weer beter en daardoor kwa-
men er gelukkig nog een paar 
try’s en punten bij. De stand 
werd 80-0 voor the Smugglers, 
een grandioze wedstrijd dus! 
Na de wedstrijd doken de spe-
lers, vanwege de kou, snel de 
kleedkamer in, daar werd de 
wedstrijd nog fi jn nabespro-
ken, want het was voor the 
Smugglers al weer de laatste 
van dit seizoen. Man-of-the-
match werd Simon Edwards, hij 
maakte vier try’s. (tekst: Daan 
Rustemeijer)

Velsen - Afgelopen maandag 
heeft het bestuur van het Ro-
de Kruis afdeling Velsen, voorzit-
ter Marianne Poen en Els Zorg-
drager, oorkondes en penningen 
uitgedeeld aan jubilarissen. Me-
vrouw Atje van Ginkel is al 30 jaar 
actief voor het Rode Kruis Vel-
sen. In de afgelopen 30 jaar heeft 
zij tal van functies binnen het Ro-
de Kruis vervuld. Jaarlijks liep zij 
met de collectebus, zij legde huis-
bezoeken af bij mensen die een-
zaam waren of hulp nodig had-
den en niet te vergeten begeleid 
zij de creatieve club in de zorg-
centra. Nog altijd is de 81 jarige 
Atje actief binnen het Rode Kruis 

Velsen. Van het landelijk bureau 
en bestuur ontving Atje van Gin-
kel de oorkonde en penning met 
drie kruisen voor haar fantastische 
inzet. Ook mevrouw Jannie Kre-
mers kreeg uit handen van het be-
stuur van het Rode Kruis Velsen 
een oorkonde en penning voor 10 
jaar trouwe dienst. Jannie is actief 
bij de recreatieve clubs in de zorg-
centra, maar daarnaast ook al-
tijd bereid om haar handen uit de 
mouwen te steken voor het Rode 
Kruis en andere organisaties. Bei-
de dames kregen van coördinator 
van de sociale hulp, mevrouw Af-
ra Bol, een mooie bos bloemen en 
Rode Kruis pen.

Lammetjes 
bij Zorgvrij

Spaarnwoude - Deze we-
ken zijn er weer volop lamme-
tjes te zien op boerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude. In ieder ge-
val is het daarbinnen lente, want 
de lammetjes dartelen er vrolijk 
rond en dat is voor jong en oud 
een leuk gezicht. (foto: E.S. Berk)

Laffe straatroof 
op bejaarde 

vrouw
Velsen-Noord - De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
de beroving op een hoogbe-
jaarde vrouw aan de Coymans-
straat, dinsdag rond 09.20/09.25 
uur. Toen de politie ter plaatse 
kwam in de Coymansstraat, trof-
fen zij een vrouw aan die op de 
grond had gelegen en door een 
voorbijganger was geholpen om 
weer overeind te komen.
De vrouw, een 76-jarige in-
woonster van Velsen, bleek let-
sel in haar gezicht te hebben en 
de behulpzame voorbijganger 
had voor haar al de ambulance 
gebeld. De vrouw werd overge-
bracht naar het ziekenhuis en 
de politie heeft direct een onder-
zoek ingesteld. De vrouw bleek 
eveneens meerdere schaafwon-
den te hebben opgelopen door 
deze straatroof.
De tas vrouw bleek rond 09.20 
uur door de dader vastgepakt te 
zijn. Deze dader wilde haar tas 
hebben, maar de vrouw liet niet 
los en viel hierbij op de grond. 
Nadat ze op de grond lag werd 
ze meegesleurd door de man en 
liet ze uiteindelijk haar tas los. 
De dader is vervolgens weg-
gelopen in de richting van de 
Melklaan.
Van deze dader is het volgen-
de signalement bekend: blanke 
man, ongeveer 1.70-1.80 m. lang 
en hij droeg zwarte kleding.
Mocht iemand iets gezien heb-
ben dat kan leiden tot de aan-
houding van deze straatrover, 
dan worden zij vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Velsen, via 0900-
8844. Ook getuigen die nog niet 
met de politie hebben gespro-
ken, worden verzocht contact op 
te nemen.

Jubilarissen Rode Kruis
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Sporten als je ouder wordt? Ja, 
een lekkere wandeling of een 
fi etstochtje, dat gaat er bij velen 
nog wel in maar echt prestatief 
bezig zijn? Dat laten de meeste 
50-plussers liever aan jongeren 
over.
Maar dat geldt niet voor Wim 
Heeremans uit Bennebroek. 
Deze sportieve tennisser heeft 
onlangs weer wat bekers en 
medailles aan zijn toch al in-
drukwekkende prijzenkast toe-
gevoegd. Begin maart werd hij 
Nederlands kampioen tennis 
in zijn leeftijdscategorie om een 
week daarna ook vrij eenvoudig 
de Europese titel in de wacht te 
slepen.

Nooit heeft hij een tennisles ge-
had, Wim Heeremans. Met een 
balletje trappen kreeg hij het bal-
gevoel dat je nodig hebt bij bal-
sporten. De jonge Wim had het 
tennis snel onder de knie en werd 

districtskampioen van Haarlem. 
Mooie tennisjaren volgden en als 
je een tennisser van 35 jaar bent, 
dan ga je naar de veteranen en 
iedere vijf jaar naar een volgen-
de categorie. 
In januari deed Heeremans mee 
aan de Europese kampioen-
schappen voor 80-plussers in 
Seefeld. Zijn tegenstander in de 
fi nale was de Zweed Sven Pewe. 
Deze bood de eerste set nog 
volop verzet maar de tweede 
set werd een eenvoudige prooi 
voor de Bennebroeker. Ook de 
dubbel won Heeremans, met 
zijn Oostenrijkse dubbelpartner 
Hans Jell.
Op de indoorbanen van Tulip 
Tennis Center in Hilversum greep 
Heeremans deze maand zijn 
kans op het Nederlands kampi-
oenschap. Michael van Berkel, al 
jaren zijn grootste rivaal, speelde 
namelijk niet mee in deze cate-
gorie, hij zit nog in de leeftijds-

groep 75+. Heeremans won de 
fi nale met 6-2 en 6-0 van Paul 
Olff. Met partner Gerard Haar-
huis, de vader van Paul, won hij 
het dubbelspel. 
De sportieve Bennebroeker 
speelde al eerder op toernooien 
in Kroatië en Turkije en is door de 
KNLTB geselecteerd om mee te 
doen aan de Indoor Wereldkam-
pioenschappen, dit jaar in Tsje-
chië. Leuk om samen met mijn 
vrouw naar toe te gaan. ‘‘Zij is 
mijn trouwste supporter’’, vertelt 
hij trots. Hij ziet het als meedoen 
aan de Olympische Spelen, met 
je team het stadion in, het volks-
lied meezingen en de vlag hijsen. 
Zolang Wim nog gezond van lijf 
en leden is, blijft hij tennissen op 
hoog niveau. Er is zelfs een cate-
gorie 90+ maar daar zitten nog 
maar twee echt serieuze kandi-
daten in. En wie weet, over tien 
jaar Wim Heeremans!

Ton van den Brink

80-plusser Wim Heeremans 
Europees tenniskampioen 

Wim Heeremans (links) met zijn tegenstander in de fi nale op het Europees Kampioenschap, Sven Pewe 
uit Zweden

Leer alles over de 
tulp in ‘Tulpenland‘

Van 30 maart tot 1 november 
opent Fluwel’s Tulpenland in Sint 
Maartenszee (NH) haar poorten. 
Het leerzame park voor jong en 
oud staat volledig in het teken 
van de tulp. Aan de hand van 
activiteiten, tentoonstellingen en 
excursies leer je spelenderwijs 
alles over een van de popu-
lairste bloemen ter wereld. Een 
bezoekje aan Tulpenland is een 
dagje vol verrassingen. In de in-
spirerende omgeving zijn volop 
bloeiende tulpen te zien, ook in 
de zomer en het najaar.
In 2013 is Tulpenland uitgebreid 
met negen verschillende inspira-
tietuinen ontworpen door onder 
meer tuindeskundigen Jacque-
line van der Kloet en Modeste 
Herwig. Nieuw is de rondrit met 
een boerenwagen door de bol-
lenvelden in het voorjaar en over 

het strand in de zomer. Geduren-
de het hele seizoen is er een wis-
selende kunsttentoonstelling. Zo 
zullen er onder meer tulpenschil-
derijen en beelden te zien zijn.
Tulpenland is gelegen in Sint 
Maartenszee (NH) dagelijks ge-
opend van 30 maart tot en met 
1 november inclusief zon- en 
feestdagen. Openingstijden zijn 
van 10.00 tot 18.00 uur, toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon (kinderen tot en met 2 
jaar gratis). Het park is ook toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers 
en honden aan een korte lijn zijn 
toegestaan. In de oudhollandse 
stolpboerderij is een gezellig 
restaurant waar je kunt genieten 
van smakelijke streekproducten. 
Kijk voor meer informatie en een 
routebeschrijving op 
www.fl uwelstulpenland.nl.
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In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de ‘kwast’ door aan een collega

Theo Schouten

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Karel Vreeburg gaf vorige 
maand de kwast vanuit 
India door aan autonoom 
kunstenaar Theo Schouten. 
Hij schrijft:
‘Geometrische vormen 
doen iets met mij. Al ja-
ren experimenteer ik op 
papier met lijnen, met de  
lengte en dikte, maar ook 
met kleur. Sinds 2010 ben 
ik de diepte ingegaan en 
maak mijn werk nu 3Di-
mensionaal. Vanaf 2012 
ben ik beroepsmatig aan 
het werk als autonoom 
kunstenaar. Tekenen, of 
was het nou schilderen? 
Zelf noem ik het vaak 

‘kleurplaten’ maken. Piet 
Mondriaan, Gerrit Rietveld 
maar ook M.C. Escher en 
de Haarlemse kunstenaar 
Rob Clous hebben mij al-
tijd uitermate geïntrigeerd 
en geïnspireerd. Rob Clous 
niet in de laatste plaats 
vanwege zijn soms absur-
distische onmogelijkheden. 
De Stijlgroep heeft met de 
abstracte kunst ook nu nog 
in 2013, een vaste plek in 
mijn belevingswereld. Piet 
Mondriaan was vlak voor 
zijn dood in 1944 tot de 
conclusie gekomen dat 
een lijn eigenlijk ook een 
vlak is, een kleine zinsnede 

uit een brief, maar volgens 
mij een constatering met 
heel grote gevolgen. Pri-
maire kleuren zijn voor mij 
een must. Zeg nooit, nooit, 
maar de laatste jaren heb 
ik alleen maar met primai-
re kleuren gewerkt. Ik werk 
met acrylverf op linnen of 
papier maar dan wel ge-
laagd, (linnen/papier op 
foamboard. Geometrie en 
gevoel lijken vaak erg ver 
uit elkaar te liggen, maar 
in mijn geval is daar zeker 
geen sprake van. Juist echt 
op mijn gevoel afgaan, op 
intuïtieve kracht een lijnen-
spel neerzetten, dat is waar 
ik voldoening uit put en 
(meestal) erg blij van word 
en dat is ook mijn doelstel-
ling. Verder heb ik een vast 
thema in mijn werk: Onze 
bovenkamer. Ons doen en 
laten wordt bepaald door 
onze hersens en uitgevoerd 
via commando’s (gedach-
ten) die daar ontstaan. Elke 
levensvorm is rond, maar 
gedachten en uitspraken 
van mensen kunnen soms 
behoorlijk rechtlijnig zijn en 
dat tracht ik met mijn teke-
ningen te vatten.’

Voor meer informatie en 
komende exposities kijk 
op: www.theoschouten.
com. 

Theo geeft de kwast 
door aan Afke Spaar-
garen uit IJmuiden.

Kok Wessel Deen van Chef 
& Sloof (www.chefensloof.
nl) trakteert u weer op 
een heerlijk recept. Deze 
maand: Roergebakken 
spruitjes met appel 
en gember. Een heerlijk 
groentegerecht voor 4 per-
sonen.

Ingrediënten:
600 gram spruitjes,  3 
eetlepels roerbakolie of 
olijfolie, 1 ui, gesnipperd, 
1 moesappel, in stukjes, 
2 bolletjes gember met 1 
eetlepel gembersiroop, 1 
eetlepel sojasaus

Recept van de Chef

bereiden
Maak de spruitjes schoon 
en kruis het stronkje in. 
Verhit de roerbakolie in 
een wok en fruit de ui even 
aan. Voeg de spruitjes en 
appel toe en roerbak ze 
circa 2 minuten. Hak de 
gember fijn en roer de 
gember met de siroop, so-

jasaus en een scheutje wa-
ter door de spruitjes. Laat 
de spruitjes afgedekt in 
nog circa 6 tot 8 minuten 
beetgaar worden.

Tip
Dit groentegerecht is extra 
lekker ekker met in gan-
zenvet en rozemarijn ge-
bakken aardappeltjes en 
een rosé gebakken entre-
cote.
Aardappelpartjes eerst 5 
minuten koken, afgieten, 
af laten koelen en daarna 
ongeveer 10 minuten bak-
ken.

Knaus Van i nieuw bij 
De Klerk Travelcar

Vanaf deze week is hij te 
bezichtigen bij de Klerk 
Travelcar, de Knaus Van 
i, de nieuwe compacte 
integraalklasse camper 
van Knaus. Een hypermo-
derne camper met tal van 
voordelen. ,,In de eerste 
plaats de prijs’’, vertelt Jef-
frey De Klerk. ,,Maar ook 
de afmetingen zijn voor 
veel mensen heel prettig. 
Deze compacte camper is 
20 centimeter smaller dan 
de meeste campers, dat 
betekent dus prettig rijden 
op smalle weggetjes. Ook 
is de Knaus Van i ongeveer 
40 centimeter lager dan de 
meeste campers en is hij 
prima hanteerbaar.’’
Wie even veel houdt van 
design als van multifunctio-
naliteit en optimale vrijheid 
in een compacte ruimte, 
vindt in de Van i de ideale 

reisgenoot. 
Van het markante boeg-
front en de hybride-verlich-
ting achter tot en met de 
vele opbergmogelijkheden 
en de comfortabele bad-
ruimte: De integrale cam-
per scoort hoge ogen in 
alle opzichten en bekleedt 
daarmee een uitstekende 
plaats in de klasse tot 3,5 
ton totaalgewicht.
De Klerk Travelcar is een 
van de eerste Knaus-dea-
lers in Nederland die de 
Knaus Van i verkoopt.

Tweede Paasdag open
Wilt u de nieuwe Knaus Van 
i bekijken? De Klerk Tra-
velcar is Tweede Paasdag 
open van 11.00 tot 17.00 
uur. U vindt de expert in 
caravans en campers op 
de Haarlemmerstraat 1B in 
Hillegom.

Wandel4Daagse
De wandel4daagse van 
Haarlem is een jaarlijks 
terugkerend evenement in 
de tweede week van de 
maand mei. Dit jaar is de 
vierdaagse van 9 tot en 
met 12 mei, tijdens het he-
melvaartweekeinde.
Na het eerste succes in 
2012 met dagelijks ruim 
1.100 wandelaars aan de 
start wordt bij de tweede 
editie in 2013 ingezet op 
een verdubbeling van het 
aantal deelnemers. Ener-
zijds door de timing in het 
Hemelvaartsweekend en 
anderzijds door een wijzi-
ging in het concept. Naast 

de sportieve prestatie een 
moment van sfeer en ge-
zelligheid langs de route 
en op de finishlocatie.

Inschrijving 
Belangstellenden voor 
deze Wandel4Daagse, 
van 9 tot 12 mei, kunnen 
inschrijven via www.wan-
del4daagsehaarlem.nl met 
een dagelijks start vanaf 
de Kunstijsbaan. Op de 
laatste dag brengen pen-
delbusjes de wandelaars 
vanuit het centrum, waar 
de feestelijke finish plaats-
vindt, terug naar de par-
keerplaats.



The Spirit of Russia 
terug in Nederland

The Spirit of Russia komt 
vrijdag 12 april naar het 
Kennemer Threater in Be-
verwijk. Avond aan avond 
uitverkocht in Rusland en 
na groot succes in Neder-
land weer terug. Iedereen 
heeft nu de kans kennis te 
maken met de Russische 
danscultuur in deze mix van 
traditionele Russische dans 
en hedendaags ballet. Het 
is een reis in de vergaande 
Russische geschiedenis.
The Russian National 
Dance Theatre wint al jaren 
de harten van het publiek 
over de hele wereld en is 
een attractie van formaat 
tijdens de zomermaanden 
in Moskou. Zowel de Rus-
sen, voor wie de show de 
betere tijden van weleer 
laat herleven, als toeristen, 
die hierdoor kennis maken 
met de rijke cultuur van het 
land, zorgen ervoor dat de 
show avond aan avond is 
uitverkocht.

Deze ongelooflijke dans-
show laat de meest verfijn-
de vorm van de Russische 
traditionele artistieke dans 
zien. Van orthodox tot he-
roïsch, het keizerlijke pre-
revolutionaire Rusland, de 

passie van de socialistische 
ijver, het patriottisme en de 
eenheid, de oude volks-
verhalen en het bruisende 
talent en de rijkdom van 
Rusland. 
Deze spectaculaire show 
biedt een boeiende kijk in 
de tradities, cultuur en ge-
schiedenis van een groot 
land. Met de ruim 400 
handgemaakte kostuums, 
de tomeloze energie van 
de dansers en de perfect 
uitgevoerde choreogra-
fieën maakt dit dé topshow 
uit Rusland. 

Bij dit theaterconcert is een 
Samen naar Theater avond 
georganiseerd. Voor men-
sen die graag naar een 
voorstelling gaan, maar 
liever niet alleen. Meer 
informatie op www.ken-
nemertheater.nl of aan de 
theaterkassa.

Reserveren?
Kaarten vanaf e 26,50 
voor vrijdag 12 april om 
20.15 uur kunt u reserveren 
via www.kennemertheater.
nl of via de kassa van het 
Kennemer Theater in Be-
verwijk, tel. 0251-221453. 
(foto’s: Alla Chetveryakova)

Kramer vs Kramer
Rick Engelkes, Pia Douwes e.a.
Dinsdag 23 april 20.15 uur 
Toneel  vanaf € 22,00 foto: Joris van Bennekom

Het Zandkasteel
Op Safari!
Woensdag 24 april 14.00 en 16.00 uur 
Familie 3+  € 17,50/ kind € 15,50

Rock4
Queen- A Night At The Opera Remastered
Vrijdag 29 maart 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 15,50 foto: Videopro.nl

Ruth Jacott
A Lady on Stage
Zaterdag 20 april 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 32,50 foto: Govert de Roos

Back To The Country- Part II 
Met Savannah, Dick van Altena en Cor Sanne
Vrijdag 19 april 20.15 uur
Theaterconcert  vanaf € 19,00 foto: Hagemeier

De Jantjes
Willeke Alberti, Lucie de Lange, Arie Cupé e.v.a. 
Zaterdag 30 maart 20.15 uur
Musical  vanaf € 33,50 foto: Roy Beusker

Spirit of Russia
The Russian National Dance Theatre
Vrijdag 12 april 20.15 uur
Show  vanaf € 26,50 foto: Alla Chetveryakova

Gili 
Iedereen Paranormaal
Vrijdag 26 april 20.30 uur
Show  vanaf € 17,00 foto: Thijs Lowagie

Vonder & Bloom 
Tiny Little Theatre Tour 
Zaterdag 13 april 20.30 uur
Theaterconcert  vanaf € 15,00   foto: aangeleverd

Doornroosje De Musical 
Met Maud
Zondag 7 april 14.00 uur
Familie 4+   € 19,00/ kind € 16,50 foto: Nick Ormondt

Meezingen met Volendam
Alle hits uit Volendam in een
gloednieuwe show! try-out
Woensdag 17 april 20.15 uur
Show  vanaf € 19,00 foto: CMYK

foto: NRT Telescreen BV

The Buddy Holly Story
Tim Akkerman e.a.
Zaterdag 27 april 20.15 uur 
Muziektheater vanaf € 31,50 foto: Govert de Roos

Rouw om opa of oma
Vroeger was het haast 
vanzelfsprekend dat 
moeders thuis bleven en 
dat de kinderen zonder 
hulp van buiten werden 
opgevoed. Opa’s en 
oma’s waren er vooral 
om respect aan te beto-
nen tijdens de zondag-
middagbezoekjes. 
De tijden zijn veranderd 
en grootouders spelen 
nu, vaak omdat beide 
ouders werken, meer 
en meer een grote rol in 
het grootbrengen van de 
kleinkinderen. Ze passen 
op en zijn er als er hulp 
nodig is.
Ze zijn echter niet eind-
verantwoordelijk voor de 
opvoeding en dat geeft 
ze een bijzondere rol. Ze 
mogen de kleinkinderen 
‘verwennen’ waardoor 
vaak een bijzondere en 
hechte band ontstaat 
met eigen rituelen als 
samen koekjes bak-
ken, samen voetbal 
kijken, spelletjes doen of 
stoeien. Het nadeel van 
opa’s en oma’s is echter 
dat ze meestal oud zijn 
en daardoor meer kans 
hebben te overlijden.
Kleinkinderen krijgen 
dan te maken met een 
enorme schok. Het is 
meestal voor hen de 
eerste ervaring met het 
verlies van een geliefd 
persoon. Maar ook het 
verlies van een ver-
trouwde plek om naar 
toe te gaan.
Afhankelijk van de 
leeftijd van het kleinkind 
zullen kinderen boos zijn: 
waarom nu mijn opa? 
Maar ook kunnen kinde-

ren angstig worden, want 
als opa of oma doodgaat, 
kunnen mama en papa 
ook doodgaan. 
Belangrijk is dat kinderen 
hun gevoelens kunnen 
uiten. Misschien doen 
ze dat niet altijd met 
woorden. Ook door het 
maken van tekeningen of 
het samen lezen van een 
verhaal over doodgaan, 
kunnen kinderen hun 
gevoelens kwijt. Kinde-
ren stellen hele concrete 
vragen. Vooral waarom 
oma of opa is doodge-
gaan? Waarom deed 
het hart het opeens niet 
meer? Of waar is opa 
nu naar toe? Het is be-
langrijk goede informatie 
te geven en daar de tijd 
voor te nemen. Opa’s en 
oma’s gaan nu eenmaal 
een keertje dood. maar 
nu zij in deze tijd een 
steeds belangrijkere rol 
spelen in het leven van 
de kleinkinderen, bete-
kent de dood van opa of 
oma een grote emotio-
nele gebeurtenis in een 
kinderleven. Erkenning 
van het grote verdriet dat 
dat met zich meebrengt 
is voor kinderen van 
levensbelang.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg



Meubelstoffeerderij Dijkstra 
Uitgeest al 15 jaar een begrip

Aan het Hoorne in Uitgeest 
vindt u Meubelstoffeerderij 
Dijkstra. Fred Dijkstra heeft 
meer dan 30 jaar ervaring 
en is sinds 1999 in Uitgeest 
gevestigd. Zoon Paul stond 
als klein jongetje bij zijn 
vader te kijken en kreeg zo 
de creativiteit met de pap-
lepel ingegoten. Na 4 jaar 
school en 3 jaar ervaring in 
een ander bedrijf, besloot 
hij in 2007 samen met zijn 
vader verder te gaan. Het 
is een familiebedrijf, want 
ook Freds vrouw Marjan 
is vaak in de showroom te 
vinden. Zij doet de admini-
stratie.
Het is moeilijk dit bedrijf in 
één woord te vangen want 
de diversiteit aan werk-
zaamheden is groot. Zo 
is Fred gespecialiseerd in 
leer afkomstig van koeien. 
Het hangt in allerlei kleu-

ren in de showroom. Ook 
werkt men hier met water-
afstotende of waterdichte 
buitenstoffen voor voor-
namelijk boten en lounge 
kussens, bestand tegen 
alles wat je vooral niet op 
je stof wilt tegenkomen. 
Door de jachthavens in de 
omgeving, hebben Fred en 
Paul hier aardig wat werk 
aan maar ook de beroeps-
vaart weet hen te vinden. 
In de gezellige showroom 
staan meubels die kort-
geleden bekleed zijn van 
klassiek tot modern. Maar 
naast de specialisatie meu-
bels stofferen, zijn Fred en 
Paul ook zeer kundig in 
tapijt of vinyl leggen in bij-
voorbeeld slaapkamers of 
op trappen. 
Paul: “De klant vindt hier 
vloeren, meubels en gor-
dijnen, alles in één. Het 

materiaal is vaak van de-
zelfde leverancier met de-
zelfde patronen, dus dat 
maakt het kiezen heel ge-
makkelijk.” Sinds enige tijd 
is er zelfs een eigen gordij-
nencollectie te vinden.
Wie door de showroom 
loopt, zal zich verbazen 
over de hoeveelheid stalen 
en de Dijkstra’s snappen 
heel goed dat je niet in een 

half uurtje kunt overzien 
wat bij je past. Zo gebeurt 
het wel dat een klant een 
hele middag rustig alle 
stalen doorneemt, terwijl 
zij in de werkplaats verder 
werken. Paul: “Geen en-
kel probleem, wij houden 
er zelf ook niet van als we 
meteen moeten beslissen. 
Wij willen tevreden klanten 
en geven graag advies als 
men daarom vraagt.”
Het telefoonnummer van 
Dijkstra is 0251-317270 
Bezoek ook www.meubel-
stoffeerderijdijkstra.nl. 

Fred toont de een deel van de collectie leer

Weer autorijden, maar 
dan zonder angst!

Vrees om een tunnel door te rijden, in te voe-
gen op de snelweg, een weg langs het water te 
nemen of een brug? Of heeft een negatieve er-
varing in het verkeer ervoor gezorgd dat u niet 
meer in de auto stapt? Dan is er goed nieuws. 
In deze regio kunt u een aantal rijlessen nemen 
bij A.D.C.C. ofwel Applicatie Driving Cursus Cen-
trum.

‘‘In zeven lessen van twee 
uur help ik mensen weer 
de weg op’’, vertelt rijin-
structeur Jeronimus Mak-
kelie. ‘‘Ik begin met een 
intakegesprek om het 
probleem in kaart te bren-
gen. Vervolgens gaan we 
op individuele en rustige 
wijze aan de slag om het 
probleem aan te pakken.’’ 
Onder zijn klanten ziet 
Makkelie vrouwen die het 
na het wegvallen van hun 
echtgenoot moeilijk vinden 
lange afstanden te rijden 
op de snelweg. Anderen 
hebben een verkeersfobie 
na een ongeval of een tun-
nelfobie.

Makkelie leert zijn klan-
ten om te gaan met hun 
angst. ‘‘Het gezonde ver-
stand moet winnaar wor-
den van onterechte angst. 
Sommige angststoornissen 
verdwijnen nooit maar het 
is wel mogelijk ze beheers-
baar te maken, waardoor 
de kwaliteit van het leven 
aanzienlijk kan verbete-
ren.’’
Het aantal mensen met 
verkeersangst stijgt met de 
toename van de verkeers-
drukte en de agressie in 
het verkeer. Door vermin-
dering van het zelfvertrou-
wen blijft de auto in de 
garage en wordt voor het 
openbaar vervoer geko-
zen. Makkelie: ‘‘Zeker voor 
ouderen is dat een onge-
wenste ontwikkeling. De 
trend is toch dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstan-
dig en dus mobiel blijven. 
Het stelt hen in staat om 
sociale contacten te onder-
houden. Het is jammer als 
zij zich neerleggen bij een 
probleem met autorijden, 
omdat het zo eenvoudig is 
er iets aan te doen.
Bel voor meer informatie 
A.D.C.C. in Velserbroek, 
023-5336463.

Oergezel l ig uit!

Bowlen +
Steengrillen
(inclusief soep)

Vanaf 4 personen

e 28,50

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

drieHuis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

CastriCum
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

ijmuideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

saNtpoort-zuid
T. Jorritsma
Bloemendaalsestraatweg 89
2082 GC Santpoort-Zuid
023-5379928
info@praktijkjorritsma.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, 
Heemstede, 023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



Genieten op het terras van Hotel 
De Paddestoel in Oisterwijk

Een vakantie in het drie 
sterrenhotel De Padde-
stoel. In Oisterwijk betekent 
dat een warme ontvangst, 
comfortabele kamers, een 
uitstekende Hollandse keu-
ken, volop recreatiemoge-
lijkheden, mooie fiets- en 
wandeltochten en leuke 
uitstapjes in de nabije om-
geving. Dit hotel is ook 
uitstekend geschikt voor 
mensen die gebruikmaken 
van een rollator of rolstoel.
Gasten worden in Hotel de 
Paddestoel met de beken-

de brabantse hartelijkheid 
en gastvrijheid ontvangen. 
De huiselijke inrichting van 
het hotel en de groene 
omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust 
komt. 
En wie er op uit wil trekken 
kan terecht in de prachtige 
omgeving van het hotel. 
Oisterwijk wordt niet voor 
niets ‘Parel Van Brabant’ 
genoemd. Zwemmen, vis-
sen, golfen maar ook de 
vele wandel- en fietsroutes 
zorgen voor een sportief 

cachet. Dromerige vennen, 
wandelen over de heide, 
fietsen door de bossen, 
maar ook gezellig win-
kelen, lekker eten, het is 
gewoon volop genieten in 
Oisterwijk. 

Hotel De Paddestoel is te 
vinden op de Scheibaan 
5 in Oisterwijk, tel. 013- 
5282555, info@hotelde-
paddestoel.nl. Voor meer 
informatie biedt de websi- 
te www.hoteldepaddestoel.
nl uitkomst.

Wie is wie ook alweer?
Deze maand een schoolfoto van de St Augustinusschool in Heemstede, ons toege-
stuurd door Anneke Hulsbosch. Ze weet niet precies welk schooljaar, maar ze denkt 
57/58. Anneke heeft wel de meeste namen: rij 4 van links naar rechts  Annelies Me-
mel, Greetje v.d. Bosch, Ina Duindam, Willie Bakker, Sacha Priem, Els van Dijk, An-
neke Blom en Ingrid Spies. Rij 3: Joke ?, Joke v.d. Prijt, Lenie Pijlman, Els Ziekman, 
Margriet Evers, Mary Turnhout, Nelleke v.d. Peet, Ellie Jansen en Anneke Hulsbosch.
Rij 2: Irene Driesen, Marjan Vreeburg, Els v.d. Werf, Ineke en Ellie Mense, Annet 
Tepe, Lidia Waasdorp, Liesbeth Kokkelkoren, Hetty Kuhlman en Ria Warmerdam. Rij 
1: Lidwien Kolkman, Thea Assendelft, Nelleke v. d. Prijt, Willie van Bentem,  Greetje 
Leuven, Lilian ?, Willie Vork en Ansje Thissen. 

Weet u de namen compleet te maken of bent u 50+ en heeft u een foto van uw 
lagere of middelbare schoolklas?  Mail naar redactie@50pluswijzer.nl.

Wij helpen u weer vertrouwd te raken 
in het verkeer van tegenwoordig

J. Makkelie, 023-5336463

Rijangst en 
in het bezit 

van rijbewijs

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl
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Vakantie in het  van Brabant
Seniorenaanbieding!Zomerarrangement:

24 t/m 31 mei  VOL
14 t/m 21 juni
12 t/m 19 juli
9 t/m 16 augustus
30 aug. t/m 6 september

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen 
in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit 
hotel u een geheel verzorgde vakantie op basis van vol pension incl. 
4 uitstapjes, verzorgde avonden e.d. De ruime kamers zijn allemaal 
voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met nacht-
bel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 650,00 p.p. Voor 2 personen
op 1 kamer geldt een korting van € 30.- p.p. Incl. 8 dagen-7 nachten
logies/ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar.

Opstapplaatsen vanaf 13.00 uur: 
Heemskerk Bachplein 
Beverwijk CS 
IJmuiden, Plein ‘45
Heemstede, CS Aerdenhout  

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest



Uw stenen vloer binnen en 
buiten als nieuw met Chem Dry
Chem Dry kan u helpen 
met het weer mooi ma-
ken van uw stenen vloeren 
door reinigen, impregne-
ren en eventueel ook nog 
polijsten. Doordat er vele 
varianten zijn in stenen 
vloeren is het zaak hier 
toch specialistisch te werk 
te gaan en met de juiste 
middelen te werken. 
De stenen vloeren schit-
teren weer na reinigen en 
eventueel sealen. Dit kan 
allemaal in één dag en na 
4 uur droogtijd is uw vloer 
weer beloopbaar.
De medewerkers van 
Chem Dry halen het vuil 
weg wat in al die tijd is 
opgebouwd. U hoeft niet 
langer zelf uren te schrob-
ben om lastige “vettige” 
plekken en andere vervui-
ling weg te halen. Doordat 
veel steensoorten enigzins 
poreus zijn komen ze ook 
vol te zitten met stof en 
vuil. Ook in de voeg kruipt 
meer dan u denkt. Bacte-
riën en schimmels worden 
door chem Dry verwijderd. 
Na de reiniging kan Chem 
Dry een sealer aanbren-
gen die preventief derge-

lijke vervuiling tegenhoudt.
Chem-DryVeen biedt ook 
dé oplossing voor het on-
derhouden van uw natuur-
stenen vloeren. Na een 
grondige reiniging kunnen 
zij uw natuurstenen vloer 
van bijvoorbeeld marmer, 
travertin of kalksteen weer 
kristalliseren. Met deze 
behandeling wordt de to-
plaag verdicht. Hierdoor 
ontstaat een verharde 
toplaag met een mooie 
glans. Indien de natuur-
stenen vloer veel krassen 
bevat zal de vloer eerst 
geslepen moeten worden, 
medewerkers van Chem 
Dry geven u graag advies. 

Ook tuintegelreiniging
Het is onvermijdelijk dat na 
een aantal jaren uw ter-
rastegel en/of tuintegel zijn 
originele uiterlijk kwijt raakt 
door vuil en groene aan-
slag. Chem-Dry Veen kan 
uw terrastegel weer 100% 
vuilvrij en algvrij maken. 
Na de reiniging is het ook 
mogelijk uw tegel een anti-
algbehandeling te geven 
waardoor alg minder kans 
krijgt. Chem Dry Veen is 
gevestigd in Velsen-Noord, 
0251-291401 en in Hei-
loo, 072-5159035 of mail 
naar info@chemdryveen.
nl. Zie ook www.chemdry-
veen.nl.

Eigen bijdrage en de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten

Verzekerden van 18 jaar 
of ouder die zorg ontvan-
gen, thuis dan wel in een 
zorginstelling, moeten 
daarvoor op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een 
eigen bijdrage betalen.
Tot 1 januari was er sprake 
van een inkomensafhan-
kelijke bijdrage. Daartoe 
werd het bijdrageplichtig 
inkomen vastgesteld. Op 
basis van dit inkomen werd 
door het Centraal Admini-
stratiekantoor (CAK) de ei-
gen bijdrage op grond van 
de AWBZ werd vastgesteld.
Per 1 januari is het vaststel-
len van dit bijdrageplichtig 
inkomen zodanig aange-
past dat de hoogte van de 
eigen bijdrage via een ver-
mogensinkomensbijtelling 
mede afhankelijk gemaakt 
is van het vermogen van 
de verzekerde.
Naast het fictief rendement 
van 4% over het vermo-
gen in box 3 van de Wet 
Inkomstenbelasting 2001 
(Wet IB 2001) is per 1 ja-
nuari 2013 een extra hef-
fing van 8% vermogensin-
komensbijtelling ingevoerd 
waardoor nu in totaal 12% 
meetelt voor het bepalen 
van de hoogte van de ei-
gen bijdrage.
Gedurende de eerste zes 
maanden van het verblijf 
in een AWBZ-instelling is 

nog sprake van een lage 
bijdrage. Deze periode van 
zes maanden kan soms al 
beginnen te lopen vanaf de 
indicatiestelling. Na die zes 
maanden wordt de eigen 
bijdrage verhoogd tenzij 
de partner bijvoorbeeld 
nog thuis blijft wonen.
De vaststelling van de 
hoogte van de eigen bij-
drage gebeurt nog steeds 
door het CAK op basis van 
de belastingaangifte van 
twee jaar geleden. Voor 
de bijdrage 2013 dus op 
de gegevens per 1 janu-
ari 2011. De maximale 
bijdrage voor 2013 is vast-
gesteld op een bedrag van 
2.189,20 per maand.
Mocht u een hoge eigen 
bijdrage verschuldigd zijn 
dan kan worden bekeken 
hoe u kunt voorkomen dat 
u uw eigen vermogen moet 
opmaken. Er zijn een aan-
tal mogelijkheden om uw 
box 3 vermogen te verklei-
nen en daardoor uw eigen 
bijdrage te verminderen.
Het gaat te ver om in dit 
artikel alle mogelijkheden 
uitvoerig te beschrijven. 
Bovendien, iedere situatie 
is uniek en verdient een ei-
gen oplossing. U kunt bij-
voorbeeld jaarlijkse schen-
kingen in geld doen aan 
de kinderen (voor het jaar 
2013 bedraagt de vrijstel-
ling een bedrag van 5.141 
euro per kind) of gebruik 
maken van de eenmalig 

verhoogde vrijstelling aan 
kinderen tussen de 18 en 
40 jaar tot een (voor 2013) 
maximaal bedrag van 
24.676 euro. Ook is het 
mogelijk om schenkingen 
op papier te doen, de zo-
genaamde schuldigerken-
ningen. Daarnaast bestaat 
nog de mogelijkheid tot 
het opstellen of wijzigen 
van testamenten zodanig 
dat vorderingen van de 
kinderen opeisbaar wor-
den zodra een ouder wordt 
opgenomen in een AWBZ-
instelling.
Zoals gezegd het zoeken 
naar een passende op-
lossing voor uw situatie 
is maatwerk. Er zal goed 
gekeken moeten worden 
naar de wensen van u als 
cliënt en de gevolgen voor 
onder andere de inkom-
sten-, erf- en schenkbelas-
ting voor zowel de langst-
levende ouder(s) en de 
kinderen.
Heeft u vragen neem dan 
contact op met Notarishuis 
IJmond, 0255-547500, 
ijmuiden@nhij.nl. Elke 
donderdagavond heeft 
Notarishuis IJmond tussen 
18.00 en 20.00 uur een 
inloop spreekuur in de Bi-
bliotheek in Velserbroek. 
Indien u gebruik wenst te 
maken van deze mogelijk-
heid is het  raadzaam om 
een tijdstip te reserveren 
via het bovenstaande tele-
foonnummer.

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,

steeds ± 40 stuks op
voorraad. Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

LET OP: NIEUW ADRES!
Haarlemmerstraat 1b
2182 HA  Hillegom

0252 - 341 907

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE  BEvErwijK, tEl. 0251-212000

w.C. gEEstErduin 4, 1902 EK  CastriCum
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Uw vakkundig adres voor
-	 (semi)	orthopedisch	maatschoeisel
-	 maatvoetbedden	/	steunzolen
-	 alle	gewenste	orthopedische
	 aanpassingen	aan	confectieschoenen
-	 gratis	en	vrijblijvend	voet	en/of	

schoenadvies
-	 Pedicure
-	 Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Geopend Beverwijk:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.30	-	17.00
wo.	inloopspreekuur	 10.00	-	16.00
Geopend Castricum:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.00	-	18.00
zaterdag	 		9.00	-	17.00

sale nU vele 
paren sleChts E49.95
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Successhow ‘LEO’
in Stadsschouwburg

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen grossiert dit seizoen in ma-
gische voorstellingen. In februa-
ri sloot Hans Klok met twee uit-
verkochte shows zijn Nederland-
se tournee in het theater aan de 
Groeneweg af.
Op dinsdag 9 april (20.15 uur) 
komt de internationale succes-
show ‘LEO’ het publiek in het 
blauwe pluche verbazen. De thea-
tersensatie van onze oosterburen 
waarin live projecties en live per-
formance - acrobatiek, dans, illu-
sie en muziek - elkaar zo snel af-
wisselen dat je je in je theaterstoel 
vertwijfeld afvraagt welk beeld re-
aliteit is, wat onder en wat boven 
is. Voor de betoverende voorstel-
ling die de geest ademt van het 
klassieke Duitse variété en het he-
dendaagse circus zijn nog een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het bijzondere is dat Leo eigenlijk 
niets bijzonders doet. Beetje dan-
sen, beetje rondscharrelen in de 

kamer die hij met een krijtje voor 
zichzelf tekent. Wel opmerkelijk is 
dat voor deze Buster Keaton-ach-
tige figuur de zwaartekracht niet 
lijkt te gelden. 
Dus als Leo op de vloer ligt, zweeft 
Tobias Wegner ergens halverwege 
de muur. Hoe? Tja, dat is het ge-
heim. Maar als je de magische in-
grediënten van Hans Klok, Spider-
man, de tekeningen van Escher 
en het betoverde Efteling-huis Vil-
la Volta tot een theatershow zou 
kunnen mixen, dan krijg je ‘Leo’. 
De verrassende, hilarische one-
manshow was de sensatie op het 
Edinburgh Fringe Festival: ‘Mind-
bending, spellbinding’, ‘Brilliantly 
bizarre’. Een fantastisch theater-
avontuur waarna het publiek de 
wereld nooit meer hetzelfde zal 
aanschouwen.
Prijs: vanaf 19,50 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. (foto: 
Heiko Kalmbach)

Hommage Louis Couperus 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op zon-
dag 14 april (15.30 uur) wordt op 
Landgoed Duin & Kruidberg een 
muzikale hommage gebracht 
aan Louis Couperus. Een van de 
grootste schrijvers die Neder-
land heeft gekend. Zijn roman 
‘Eline Vere’ behoort tot de kroon-
juwelen van onze literatuur. 2013 
is het 150ste geboortejaar van 
de schrijver en wordt dan ook 
bekroond tot het ‘Jaar van Louis 
Couperus’.Ter ere van dit specia-
le jubileumjaar brengen presen-
tator Bo van der Meulen, zan-
geres, actrice en Gouden Kalf-
winnares Coosje Smid (dochter 
van Ernst Daniel Smid), interna-
tionaal gelauwerd bariton Hans 
Pieter Herman en pianist Gilbert 
den Broeder een muzikale hom-
mage aan Louis Couperus en zijn 
geestekind Eline Vere.
In ‘Hommage aan Louis Coupe-
rus’ wordt het publiek meegeno-
men in de wereld van Eline Vere, 
waar muziek en de gefantaseer-
de affaire met de mooie bariton 
Fabrice een hoofdrol spelen. ‘Eli-
ne Vere houdt van muziek. Ze 
gaat naar de opera, zingt aria’s 
van Gounod, raakt in Scheve-
ningen ontroerd door Wagners 
muziek en zingt op De Horze 

niets minder dan Mozarts ‘Aben-
dempfindung’. Veel van de toen 
populaire Haagse muziek is nu 
vergeten. Heel wat lezers van 
nu zullen zich verbaasd afvra-
gen hoe die muziek geklonken 
heeft.’ (bron Louis Couperus Ge-
nootschap). Tijdens het muziek-
programma ‘Muzikale homma-
ge aan Louis Couperus’ krijgen 
zij de gelegenheid om de muziek 
van Eline Vere te beluisteren. En 
dat op een landgoed dat dezelf-
de romantische sfeer uitademt 
als de wereld waarin de jonge-
dame vertoefd zou moeten heb-
ben.
Duin & Kruidberg is een prachtig 
landhuis met een indrukwekken-
de tuin. Het Landgoed is ook be-
faamd om zijn gastronomie. Be-
zoekers aan de zondagmiddag-
salon kunnen hun zondagmid-
dag compleet maken met een 
driegangen lunch- (13.00 uur) of 
dinerarrangement (18.00 uur) in 
Brasserie DenK in het Landhuis.  
Alle bezoekers worden ontvan-
gen met een ontvangstaperitief 
en kop koffie.
Prijs: 32,50 euro, inclusief lunch- 
of diner 72,50 euro. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Toneelversie in Velsen
Velsen - Wie heeft er niet met 
het boek op schoot of in het 
donker van de bioscoop mee-
geleefd met de jonge, alleen-
staande moeder en zangeres (in 
de film gespeeld door Linda de 
Mol) wiens grootste angst waar-
heid wordt? 
Cas Jansen, Kim Pieters, Vincent 
Croiset en Miryanna van Reeden 
spelen op dinsdag 16 april (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen in de toneelversie van Saskia 
Noort’s bestseller ‘Terug naar de 
kust’. Hoofdpersoon Maria be-
sluit om de zwangerschap van 
haar derde kind af te breken en 

de relatie met de vader te beëin-
digen. 
Vlak hierna wordt ze met de 
dood bedreigd en begint er een 
zenuwslopend kat- en muisspel, 
waarin Maria er alles aan doet 
om zichzelf en haar kinderen in 
veiligheid te brengen. Het begin 
van een zenuwslopend kat- en 
muisspel én van een angstaanja-
gende psychologische thriller die 
het theaterpubliek de stuipen op 
het lijf jaagt.
Toegang vanaf 29,50 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Michel Porro)

Velsen - Cirque du Soleil vroeg 
Jacques Heim de choreografie 
te verzorgen van hun bejubelde 
show in Las Vegas.  Deze Frans-
man is ook de drijvende kracht 
achter het Diavolo Dance Thea-
tre. Het Amerikaanse topgezel-
schap schuwt het gevaar niet en 
zorgt voor ademloos spektakel. 
Op donderdag 18 april (20.15 
uur) strijkt het gezelschap voor 
één avond in de Stadsschouw-
burg Velsen neer. De Diavo-
lo-dansers – ook werkzaam als 
specialisten in de beste Holly-
wood-stuntteams – hebben de 
snelheid en kracht van topspor-
ters en de souplesse van acro-
baten. Voeg aan deze bijna bo-
venmenselijke lichaamsbeheer-
sing een decor vol reusachtige 
objecten, humor, special effects 
en muziek toe en u bent getui-
ge van een briljant dansspekta-
kel. Door het succes van Diavo-
lo werd Jacques Heim uitgeno-
digd om de choreografie te ma-
ken voor de permanente show 
van ‘Cirque du Soleil’ in Las Ve-
gas. De nieuwe show van Dia-
volo is een mix van grootse en 
spectaculaire elementen uit hun 
laatste shows, die al vele seizoe-
nen succesvol over de wereld te 
zien zijn, aangevuld met nieu-
we stukken, waarvan drie Euro-
pese premières! Toegang vanaf 
36 euro. Informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Diavolo Dance 
Theatre in 

Schouwburg

Stadsschouwburg Velsen
Landelijke première 
Diedrik van Vleuten
Velsen - Met de Velsense pre-
mière van ‘Daar werd iets groots 
verricht’ begon Diederik van 
Vleuten twee jaar geleden aan 
een ware triomftocht lang de 
Nederlandse theaters. Van Vleu-
ten schreef theatergeschiedenis 
en haalde met zijn laatste voor-
stelling, die hij ook in Velsen 
speelde, zelfs het achtuurjour-
naal.  Met de voorstelling bracht 
de meesterverteller het grote 
verhaal terug in het theater. Op 
woensdag 17 april speelt Van 
Vleuten de première van een we-
derom een persoonlijke familie-
kroniek in de Stadsschouwburg 
Velsen.  ‘Buiten Schot’ is het ver-
volg op één van de mooiste voor-
stellingen aller tijden. 
In ‘Buiten Schot’ doet Diederik 
van Vleuten waar hij goed in is. 
Hij vertelt een avond lang een 
verhaal dat zo ongelooflijk is dat 
het wel waar gebeurd moet zijn. 
Een doos vol kinderbrieven, een 
slagveldvakantie met oom Jan, 
een aanslag in Sarajevo, een pi-

anoconcert voor de linkerhand, 
een kerstbestand, een waters-
nood, een Duitse keizer voor 
de deur. In ‘Buiten Schot’ kop-
pelt Diederik opnieuw de klei-
ne geschiedenis van zijn familie 
aan de grote geschiedenis van 
Nederland en de wereld. Voor 
diegenen die ‘Daar Werd Wat 
Groots Verricht’ zagen is er goed 
nieuws: in ‘Buiten Schot’ maakt 
Oom Jan, held uit Diederik’s be-
jubelde solodebuut zijn rentree.  
Als kind hoorde hij in Brabant 
het gebulder van de kanonnen 
van het westfront in Vlaande-
ren. ‘Ik ken de Eerste Wereldoor-
log van geluid’ schreef hij. Bijna 
een eeuw na dato laat Diederik 
dat gebulder opnieuw horen en 
brengt hij die onvoorstelbare ja-
ren 1914-1918 naar het theater. 
Op zijn eigen manier. Een ver-
haal, een piano, een paar foto’s 
en een simpel decor. 
Toegang vanaf 23 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Velsen - In 2013 bestaat The 
Chris Barber Band 60 jaar! Chris 
Barber, zelf inmiddels 82 jaar, 
is nog steeds een voortreffelijk 
trombonist met een krachtige, 
directe toon. Zelfs in New Orle-
ans, waar ze de jazz hebben uit-
gevonden, zien ze de Brit graag 
optreden. En Van Morrison en 
Mark Knopfler vragen hem re-
gelmatig om mee te spelen in 
hun bands.  The Big Chris Bar-
ber Band speelt op zondagmid-
dag 21 april (15.00 uur) een mu-
ziekprogramma geënt op tradi-
tional jazz in de ruimste zin: big 
band-jazz, dixieland, swing, hier 
en daar een nootje blues en op 
z’n tijd een stevig jazzrockertje. 
Prijs vanaf 36 euro. Info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

The Big Chris 
Barber Band

in Velsen
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Wanneer mag de vlag uit?
Vlaggen mag op alle dagen, maar 
de vlag hijsen mag alleen over-
dag, tussen zonsopgang en zons-
ondergang. Hieronder enige uit-
leg.

De Nederlandse vlag – in helder 
rood, helder wit en kobaltblauw – 
mag op alle dagen van het jaar wap-
peren. Daarnaast wordt er gevlagd 
bij nationale feestdagen en andere 
officiële gelegenheden. 

De vlag hijsen mag alleen tussen 
zonsopgang en zonsondergang ge-
beuren. Als het donker is, tussen 
zonsondergang en zonsopgang, mag 
hij niet gehesen worden. In die uren 
mag hij ook niet blijven hangen, be-
halve als hij zo goed verlicht is dat 
de kleuren duidelijk te zien zijn. Een 
gehesen vlag mag nooit de grond ra-
ken of het verkeer hinderen, ook niet 
als de vlag halfstok hangt. De vlag-

genstok moet dus lang genoeg zijn. 
Tijdens de dodenherdenking op 4 
mei moet de vlag tussen 18.00 uur 
en zonsondergang halfstok hangen. 
Dat betekent dat de onderkant van 
de vlag halverwege de mast komt. 

Op Koninginnedag en op verjaar-
dagen van leden van het Koninklijk 
Huis wordt de vlag met een oranje 
wimpel gehesen – bij alle andere ge-
legenheden zonder.

Tante Suus en Oom Bert van de speeltuin in Zeewijk worden in het zonnetje 
gezet door Robert te Beest, wethouder Welzijn van de gemeente Velsen tij-
dens NL Doet. De gemeenteambtenaren en raadsleden hebben hard aan de 
speeltuin gewerkt in bar winterweer. (foto: Reinder Weidijk)

Raad: voorstel voor
behoud Fast Flying Ferry
De gemeenteraad van Velsen wil 
dat het college een dringend be-
roep doet op de provincie Noord-
Holland om de Fast Flying Ferry 
(FFF)  tussen Amsterdam en Vel-
sen-Zuid in de vaart te houden.

Daarvoor dient de raad een initia-
tiefvoorstel in tijdens de raadsverga-
dering van donderdag 28 maart. Eer-
der zijn er raadsvragen gesteld en is 
het behoud van de Fast Flying Ferry 
in de raadsvergadering van 7 maart 
2013 besproken. 

In het initiatiefvoorstel draagt de 
raad het college op om samen met 
het bedrijfsleven en het maatschap-
pelijk middenveld bij de provincie 
aan te dringen op een nieuwe aanbe-
steding van de FFF.  Daarnaast ver-
zoekt de raad het college om samen 
met het bedrijfsleven en het maat-
schappelijk middenveld een onder-
zoek te doen of er een bijdrage gele-
verd kan worden in de exploitatie-
kosten. 

Eind van dit jaar loopt het contract 
voor de Fast Flying Ferry tussen 
Connexxion en de provincie Noord-
Holland af. De raad en het college 
van B&W hechten veel waarde aan 

deze verbinding over het Noordzee-
kanaal. Niet alleen vanwege het be-
lang voor de forensen uit Velsen en 
Amsterdam, maar zeker ook om de 
toeristische en recreatieve waarde 
van deze unieke verbinding.

Met dit voorstel ondersteunt de raad 
het particuliere initiatief via www.
petities.nl  (https://petities.nl/peti-
tie/de-draagvleugel-boot-ijmuiden-
amsterdam-moet-blijven) waar in 
korte tijd ongeveer 4000 handteke-
ningen zijn verzameld vóór het be-
houd van de FFF. (foto: Gemeente 
Velsen)

Stadhuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 29 maart  Goede Vrijdag
Maandag 1 april  Tweede Paasdag
Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid

Het hek is van de dam
Een deel van het hek op de Zuidpier is weggehaald, zodat mensen in een rol-
stoel nu ook de pier opkunnen. Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen heb-
ben dit in overleg besloten. Over een jaar wordt dit geëvalueerd. (foto: Ge-
meente Velsen)
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Ondertekening overeenkomst

Dierenambulance Velsen
Gewonde en dode dieren vervoe-
ren en kadavers ruimen – deze ta-
ken doet de Dierenambulance Vel-
sen voor de gemeente. Wethouder 
Westerman van Velsen en de heer 
Van Egmond van de Dierenambu-
lance tekenden ervoor.

Donderdag 21 maart jl., het begin 
van de lente, was een mooie dag voor 
de Dierenambulance Velsen aan de 
Kromhoutstraat te IJmuiden. Toen 
hebben deze organisatie en de ge-
meente Velsen een overeenkomst 
ondertekend die het vervoer van ge-
wonde en dode dieren en het rui-
me van kadavers in de gemeente re-
gelt. De wethouder Dierenwelzijn, 
de heer Westerman, en de voorzitter 
van de dierenambulance, de heer Van 

Egmond, zetten hun handtekening. 
Daarna was er een heerlijke taart met 
daarop beide logo’s, verzorgd door de 
Dierenambulance.

De overeenkomst is tot stand geko-
men naar aanleiding van de Nota 
Dierenwelzijn van de gemeente Vel-
sen. De nota is in overleg met de di-
verse dierenorganisaties tot stand 
gekomen. De gemeenteraad van Vel-
sen heeft de nota op 26 april 2012 
aangenomen. Er staat in wat dieren-
welzijn in Velsen inhoudt, wat de ge-
meente en de Dierenambulance daar-
over hebben afgesproken. De Dieren-
ambulance Velsen werkt onder het 
kanaal; daarboven gaat Dierenambu-
lance Kennemerland deze taken uit-
voeren. (foto: Reinder Weidijk) Leren is een recht!

Dag van de Leerplicht
Op 21 maart was het de Dag van 
de Leerplicht. De drie leerplicht-
ambtenaren van de gemeente 
Velsen bezochten bovenbouw-
klassen van zeven verschillende 
basisscholen in de gemeente.

Eén daarvan was De Toermalijn in 
Driehuis. De leerplichtambtenaren 
legden de kinderen uit dat leerplicht 
eigenlijk leerrecht betekent. Vroe-
ger moesten kinderen werken in de 
fabrieken en op het land. Pas toen in 
1900 de Leerplichtwet kwam, stopte 
de kinderarbeid in Nederland. 

Op de Toermalijn in Driehuis had-
den leerlingen een opstel gemaakt 
over de leerplicht. “Ik had opgeschre-
ven dat mijn vriendin ging spijbelen, 

maar dat ik niet meedeed”, vertelt 
één van hen. Het leverde interessan-
te gespreksstof en vragen op. Wan-
neer moet je naar school en wanneer 
hoeft het niet? Wat gebeurt er wan-
neer je wel naar school moet, maar 
niet gaat? En wat doet een Leer-
plichtambtenaar? Deze ambtenaren 
worden bijvoorbeeld ingeschakeld 
bij ‘luxeverzuim’, als ouders op va-
kantie willen terwijl de kinderen nog 
naar school moeten. Maar de mees-
te meldingen gaan over kinderen die 
om andere redenen spijbelen. 

Elk jaar bezoeken de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente Velsen 
scholen in de gemeente om te vertel-
len over wat leerplicht inhoudt. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Gratis compost te halen
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 
maart is er weer gratis compost 
te halen op de wijkpost aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid. De compost is afkom-
stig van HVC. 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 29 maart tussen 08.00 
en 16.00 uur en op zaterdag 30 maart 
tussen 08:00 en 14.00 uur. U moet 
zelf een schep meenemen en iets om 
de compost in te doen, zoals een zak 
of kruiwagen. HVC organiseert deze 
gratis compostactie al voor het zes-

de jaar, in alle gemeenten waar HVC 
werkt.

Gasleiding door Velsen
Gasunie gaat een gasleiding van 
circa 90 kilometer lang leggen 
tussen Beverwijk en Wijngaarden 
(ZH). Een stukje ervan komt ter 
hoogte van Velserbroek te liggen. 
Het werk duurt ongeveer tot eind 
2013.

Per april 2013 werkt Gasunie – een 
transporteur van aardgas – aan de 
aanleg van een gasleiding tussen Be-
verwijk in Noord-Holland en Wijn-
gaarden in Zuid-Holland. De leiding 
komt gedeeltelijk ook in onze ge-
meente te liggen, namelijk langs de 
A9 ter hoogte van Velserbroek. De 
leiding is in totaal zo’n 90 kilometer 
lang. 

Het werkterrein voor de aanleg is 
ongeveer 45 meter breed. De bui-

zen voor de leiding worden in een 
sleuf gelegd van 2,5 tot 3 meter diep. 
In de sleuf worden de leidingdelen 
aan elkaar gelast en worden de las-
sen gecoat. Na controle en goedkeu-
ring daarvan wordt de leiding toege-
dekt met zand van het werkterrein. 
De bovenkant van de leiding ligt op 
1,60 meter onder het maaiveld. Naar 
verwachting worden de werkzaam-
heden voor het einde van dit jaar af-
gerond. 

Gasunie zorgt voor de leidingen; haar 
klanten leveren het gas. Gasunie is 
wettelijk verplicht om voor voldoen-
de transportcapaciteit te zorgen. Om 
aan de vraag daarnaar te kunnen 
voldoen, wordt deze leiding gelegd. 
Meer informatie op http://www.gas-
unie.nl/beverwijk-wijngaarden.
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Onderscheiding voor
leden EHBO Vereniging
De heer De Lange, mevrouw Van der Horst en mevrouw Mantel (r) ontvingen 
van burgemeester Franc Weerwind een Koninklijke Onderscheiding. Op za-
terdag 23 maart 2013 werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau vanwege hun jarenlange belangenloze inzet voor de EHBO Vereniging 
Santpoort. Op die dag werd het 90-jarig jubileum van de vereniging gevierd. 
(foto: Reinder Weidijk)

Stadsdichter en -fotograaf
Bjorn van Houten en Marcel Rei-
mer zijn de nieuwe stadsdichter 
en stadsfotograaf van Velsen. Dat 
heeft de jury op 20 maart jl. be-
kendgemaakt.

Op woensdag 20 maart 2013 zijn in 
de Centrale Bibliotheek een nieuwe 
stadsdichter en stadsfotograaf verko-
zen door een professionele jury onder 
leiding van burgemeester Franc Weer-
wind. Het komende jaar zijn de titels 
in handen van stadsdichter Bjorn van 
Houten alias MC Beer (links), bekend 

van de Rebelsen uit Velsen, en stads-
fotograaf Marcel Reimer, voorzitter 
van fotoclub Polderlicht. Zij lossen 
stadsdichter Inge Verhoog en stadsfo-
tograaf Romée Wendelgelst af. 

Op dezelfde avond werd de bundel van 
Inge en Romée gepresenteerd, getiteld 
‘Een blik van ver geeft overzicht’, ver-
krijgbaar aan de balie van de Centra-
le Bibliotheek. Hun bijbehorende ex-
positie bij het Toenpunt is te bewon-
deren tot en met zaterdag 6 april 2013. 
(foto: Bibliotheek Velsen)

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
maart 2013 tot en met 22 maart 
2013 de volgende aanvragen heb-
ben ontvangen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Kennemerplein 23, in-
gebruik nemen ruimte voor cul-
turele doeleinden (22/03/2013) 

w13.000107; Watertorenpark, 
plaatsen kunstwerk (18/03/2013) 
w13.000093; Casembrootstraat 
58, wijzigen gevel schoolgebouw 
(21/03/2013) w13.000104; Krom-
me Mijdrechtstraat 18, oprichten 
garage (21/03/2013) w13.000102; 
Trompstraat 200 J, K en L, verbou-
wen 3 woningen tot bijeenkomst-
ruimte (22/03/2013) w13.000111; 
Strandweg 5, oprichten bedrijfshal 
(22/03/2013) w13.000110; Tromp-
straat 204 J t/m 204 P en 206 J t/m 
206 P, wijziging reeds verleende ver-

gunning i10.008695 (oprichten ap-
partementencomplex)(15/03/2013) 
w13.000090; Kievitlaan 28, plaat-
sen erfafscheiding (17/03/2013) 
w13.000092.

Velsen-Zuid: Buitenhuizerweg 
ong. (schuin t.o. nr.20), overslag 
zand uit schepen op vrachtauto’s 
(22/03/2013) w13.000106.

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 
192, exploiteren achtertuin tot terras 
(22/03/2013) w13.000103;

Broekbergenlaan ong., (achter nr. 
22), starten volkstuin (20/03/2013) 
w13.000097; Crijnssenstraat 6, 
plaatsen dakkapel (voorgevel)
(22/03/2013) w13.000109; Frans 
Netscherlaan 21, oprichten garage 
(18/03/2013) w13.000095.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Hofgeesterweg 63, 
vervangen dakplaten (18/03/2013) 
w13.000094; Sluisweid 9, wijzigen 
gevel schoolgebouw (21/03/2013) 
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Raadsplein 4 april 2013 
Op 4 opril 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, 
Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister 
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
1: 19.30-21.00  Bestemmingsplan De Biezen
Ruimte 2
2: 19.30-21.00  Notitie starterslening
Ruimte 3
3: 19.30-21.00 Witte Theater
Ruimte 1
4: 21.30-23.00   De Lokale Senioren Agenda in Velsen
Ruimte 2
5: 21.30-23.00   Verzelfstandiging Haven Amsterdam-relatie 
   met Centraal Nautisch Beheer
Ruimte 3
6: 21.30-23.00   Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken, m.u.v. sessie 5.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 3 april 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

w13.000105; Zeilmakerstraat 
30, vestigen fitness centrum 
(20/03/2013) w13.000096.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 
19, kappen 1 eik (20/03/2013) 
w13.000098;

Welstand: Voor zover de ingediende 

aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-

matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Plein 1945 nr. 1, wij-
zigen voorgevel (22/03/2013) 
w13.000084.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Pijpbloem 6, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(20/03/2013) 
w13.000033; Grote Boterbloem 
105, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(25/03/2013) w13.000039; Kerken-
maaijerskamp 62, optrekken achter-
gevel (25/03/2013) w13.000040.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 

Evenementen art. APV 2:17
30 maart/31 maart 2013, re-en-
actment, Forteiland te IJmuiden 
(20/03/2013) u13.002409; 26 april 
tot en met 5 mei 2013, kermis, Kenne-
merplein te IJmuiden (20/03/2013) 
u13.001206; diverse braderieën in 
2013; 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 
25 mei, 9 en 22 juni, 7 en 21 juli, 3, 
4 en 18 augustus,  8 en 22 septem-
ber, Kennemerboulevard te IJmui-
den (20/03/2013) u13.002806; Ko-
ninginnedagviering op 30 april 2013, 
Kennemerlaan voor Café Cheers  (25 
/03/2013) U13.002672; Koninginne-
dagviering op 30 april 2013, plein-
tje aan Van Tuyllweg Velsen Zuid 
(26/03/2013) u13.002500.
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