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Werk Lange Nieuw gestart
Santpoort-Noord - Op de Lange Nieuwstraat 
in IJmuiden is gestart met het weghalen van 
de plastic overkapping tussen de winkels en 
de kiosken. Het zijn voorbereidingen op de 
grootschalige renovatie van de Lange Nieuw-
straat.

Na de zomer starten de werkzaamheden die on-
geveer een jaar zullen duren. In die periode wordt 
in fases de gehele Lange Nieuwstraat aangepakt 

waarbij begonnen wordt bij de rotonde aan het 
Moerbergplantsoen. De straat krijgt nieuwe riole-
ring en aan twee kanten worden vrijliggende fi ets-
paden aangelegd. Begin 2016 gaat de renovatie 
van het winkelgebied van start.

Nadat de plastic overkapping is verwijderd, wor-
den de luifels en winkelpuien hersteld. Ook wordt 
de (licht)reclame weer teruggeplaatst. Naar ver-
wachting duren deze werkzaamheden 8 weken.

Velserbroek - Afgelopen za-
terdag was de 14-jarige Brit-
ney de Looff voor het laatst 
te zien in The Voice Kids. De 
Velserbroekse die zo’n per-
fecte blind audition deed met 
het nummer ‘Zombie’ van The 
Cranberries, won haar bat-
tle-ronde in het team van 
Angela Groothuizen. Helaas 
koos Angela twee andere fi -
nalekandidaten uit de vijf die 
overbleven.  Ruim 1,7 miljoen 
Nederlanders keken naar 
de uitzending. Maar Britney 
heeft zelf ook al 1 miljoen hits 
op You Tube met Zombie.

Terwijl de fi nale van The Voi-
ce Kids live-uitzending gepland 
staat voor 11 april, blijken de op-
names van alle voorrondes al in 
de periode juni tot september 
2014 te zijn opgenomen. Britney 
wist dus al heel lang dat zij niet 
in de fi nale zou eindigen, ter-
wijl bijna iedereen om haar heen 
nog in spanning zat. ,,Maar nu 

mag ik alles vertellen!’’ vertelde 
zij dinsdag. Met haar vriendin-
nen en een fl es kinderchampag-
ne keek zij zaterdag naar The 
Battle-ronde en eindelijk kon zij 
alles met hen delen, niet alleen 
over het verlies, maar ook over 
alle fantastische belevenissen. 
Zo ging Britney met haar moe-
der en zus en tientallen kandi-
daten naar Euro Disney en zat zij 
afgelopen zondag nog met het 
hele team op de thee bij Angela 
Groothuizen.
Britney probeerde al vanaf haar 
tiende mee te doen, maar twee 
keer werd zij afgewezen. Vorig 
jaar april stuurde zij een fi lm-
pje in van haar optreden bij het 
Ichthus Festival. Drie keer is 
scheepsrecht,  want zij mocht 
naar de voorrondes in Baarn 
en Laren. Dat gebeurde alle-
maal nog zonder tv-opnames. 
Maar wel was daar zangcoach 
Babette Labeij die aanraadde 
het nummer Zombie van The 
Cranberries te zingen, vanwe-

ge de ‘snik’ in haar stem. Brit-
neys uitvoering en inzet brach-
ten haar tot in de battle-ronde 
waar zij met maatjes Marijn en 
Sam het nummer ‘I still haven’t 
found what I’m looking for’ zong, 
van U2. In die ronde won zij nog, 
maar tegen de andere vier kan-
didaten moest zij het onderspit 
delven. Wel moet gezegd wor-
den: het niveau van de kandida-
ten was ontzettend hoog.
Britney zingt al van jongs af aan, 
vaak met haar oudere zus Shel-
by. ,,Zingen is heerlijk, voor mij is 
het ontspanning en een uitlaat-
klep,’’ aldus Britney. Het liefst 
gaat zij na haar VWO naar het 
conservatorium, richting een 
toekomst vol muziek. Tot die tijd 
wil zij graag optreden, als zan-
geres, in een musical of als ac-
trice. Op Koningsdag staat zij tij-
dens het Oranjefeest op het po-
dium in Driehuis. Britney is te 
boeken via 06-45880024. (foto: 
Karin Dekkers, inzet: The Voice 
Kids)

VVD wint verkiezingen
Velsen - De Provinciale Staten-
verkiezingen 2015 zijn gewon-
nen door VVD. De liberalen ble-
ven grote stijger D66 nipt voor, 
waardoor lijsttrekker Elisabeth 
Post de coalitieonderhandelingen 
mag leiden. VVD was ook in Vel-
sen de grootste (16%), maar hier 

voelt het de hete adem van PVV 
(15,3%) in de nek. D66 werd der-
de, met 13,7% van de stemmen. 
In Velsen bleef de opkomst ste-
ken op 45,4%, net onder het pro-
vinciale gemiddelde. 

> lees verder op pagina 

‘Zingen is ontspanning’

Exposities 2015

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

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

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 28-3 t/m 12-4 2015
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Deze week in De krant!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

In de nacht van zaterdag op zondag 
gaat de klok een uur vooruit

Marktplein 17, 
1972 GA IJmuiden, 
tel.: 0255 - 515668, 
www.risjuwelier.nl
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een eve-
nement, soms gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden doorgaans te bie-
den heeft.
 
Op het eerste gezicht toont de-
ze foto geen florissant tafereel-
tje: de woningsloop in Oud-
IJmuiden. Momenteel worden 
in het kader van Fase 1 van het 
project ‘Het Nieuwe Vroeger’ 
135 woningen gesloopt rond 
de President Steynstraat. Alle 
woningen in het blok omgeven 
door de Kanaalstraat, Konings-
plein, Braamstraat, President 
Krügerstraat, S.P. Kuijperplant-
soen en De Wetstraat gaan te-
gen de vlakte. Veel bewoners 
waren gehecht aan hun wo-
ning en denken met weemoed 
terug aan dit woonbuurtje waar 
ze opgroeiden, speelden of ge-
woon gezellig woonden. Het 
kerkje aan de Helmstraat blijft 
straks voor de tweede maal in 
haar bestaan achter op een le-
ge vlakte en wordt getuige van 
de derde generatie woningen 
in Oud-IJmuiden.
Toch is dit niet de eerste sloop-
beurt voor deze buurt. In de ja-
ren zeventig werd in het gebied 

ten oosten van de Oranjestraat 
de nog bestaande vooroorlog-
se bebouwing voor een groot 
deel vervangen door betaalba-
re eengezinswoningen. De wo-
ningen die momenteel gesloopt 
worden, zijn in 1980 gebouwd. 
Al snel na de oplevering ver-
toonden de woningen bouw-
kundige problemen. Renovatie 
bleek noodzakelijk, maar me-
de door de aanwezigheid van 
asbest zou renovatie te duur 
worden. In 2006 heeft het Wo-
ningbedrijf Velsen besloten tot 
sloop en nieuwbouw. Met on-
der meer inspraak van de be-
woners tijdens een ontwerpfes-
tival in 2008 zijn de plannen de 
afgelopen jaren uitgewerkt. Er 
zullen in totaal 82 huurwonin-
gen en 47 koopwoningen ge-
bouwd worden. De start van de 
bouw van de eerste blokken is 
gepland voor het laatste kwar-
taal van dit jaar.
Hoewel de sloper zijn best doet 
om de overlast te beperken, 
zullen de omwonenden toch 
nog even door de zure appel 
heen moeten bijten en af en toe 
een aardbevinkje moeten weg-
slikken. Voor een enkeling le-
vert de sloop mooie plaatjes op 
en bieden de stoere machines 
een urenlang schouwspel. Toch 
nog een beetje florissant plaat-
je dus?

IJmuiden - Back to the Glory 
Days of rock ’n roll? Dat kan op 
zaterdag 28 maart vanaf 21.00 
uur in het Thalia Theater. Terug 
naar de dagen dat vetkuiven, 
petticoats en Cadillacs dé ma-
nier van leven waren en er de 
hele dag niets anders dan rock 
’n roll uit de radio kwam. The 
Wieners en de Barnbees (fo-
to), twee geweldige rock ’n roll 
bands, brengen de legendari-
sche helden uit de fifties en de 
sixties, Elvis Presley, Buddy Holly, 
Bill Haley, Chuck Berry en John-
ny Cash, terug op het podium. DJ 
Delsman warmt vanaf 20.00 uur 
de zaal alvast op met zijn unie-
ke rock ’n roll collectie en zal 
ook de muziek rondom de optre-
dens verzorgen. De toegang be-
draagt 10 euro in de voorverkoop 

(bij Augusta) en 12,50 euro aan 
de deur. Zie ook  www.thaliathe-
ater.nl.

Reis door het leven van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek – Rond Pasen en 
Pinksteren kunnen kunstliefheb-
bers in Museumboerderij Jan 
Makkes in Velserbroek weer ge-
nieten van een wereld vol kleur op 
een unieke locatie. Aan de hand 
van veel niet eerder getoond werk 
krijgt men een goede indruk van 
het talent, het unieke kleurge-
bruik en de mens Jan Makkes. 
Ongeveer 100 schilderijen, pas-
tels, tekeningen en gouaches 
worden vertoond in verschillende 
ruimtes in de Museumboerderij 
die speciaal hiervoor in voorjaars-
sfeer is gebracht. De toegang is 
gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn bij-
zondere kleurgebruik. Op deze 
show is ook te zien dat hij in al-
le schilder- en tekentechnieken 
een meester was. Geen onder-
werp was hem vreemd. Als er er-
gens werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen of 
schilderijen van te maken: zieken-
huizen in de steigers, de Delta-
werken, de aanleg van de Wijker-
tunnel, de Arena en de Delftlaan 
zijn terug te vinden in zijn werk. 
Zijn vele reizen voerden hem over 
de hele wereld en ook daar te-
kende en schilderde hij met suc-
ces. Internationaal brak hij door 
als schilder, maar ook als vredes-
ambassadeur. Wereldwijd sprak 
hij met de grootheden van zijn 
tijd, niet alleen over kunst, maar 
ook over crisisgebieden. Zo ont-
moette hij wereldleiders als Gor-
batsjov en bijzondere mensen als 

Moeder Teresa. Van die ontmoe-
tingen zijn foto’s, maar ook liet 
hij in zijn schilderachtige tuin een 
kapel bouwen ter ere van Moeder 
Teresa.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes en zijn echtgenote El-
ly stamt uit de zeventiende eeuw. 
De prachtig onderhouden boer-
derij en de tuin in voorjaarssfeer 
zouden ook zonder de kunst van 
Jan Makkes een bezoek meer 
dan waard zijn. Maar mét de ve-
le kunstwerken van Jan Makkes, 
de verzamelde religieuze beelden, 
glas in lood ramen en de kapel-
letjes in de tuin wordt bezoekers 
een uniek kijkje in het leven van 
Jan Makkes geboden. Uiteraard 
is veel van het werk van Jan Mak-
kes te koop, maar ook is er een 
prachtig fotoboek verkrijgbaar.
Rond Pasen is de Museumboer-
derij dagelijks geopend van 11.00 
tot 18.00 uur, van zaterdag 28 
maart tot en met 12 april en rond 
Pinksteren van Hemelvaartsdag 
op donderdag 14 mei tot en met 
tweede pinksterdag op 25 mei. 
Buiten genoemde tijden kan men 
ook na afspraak terecht voor een 
bezichtiging. Bel voor een af-
spraak met Elly Makkes, telefoon 
023-5376227. Wie met de auto 
komt wordt aangeraden te parke-
ren op het terrein van voetbalver-
eniging VSV aan de Hofgeester-
weg. De boerderij ligt op slechts 
100 meter afstand aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Zie 
ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Open dag bij 
LTC De Heerenduinen

IJmuiden - Op zondag 29 maart 
organiseert tennisvereniging LTC 
De Heerenduinen een groots op-
gezette open dag op haar ten-
nispark aan de Heerenduinweg. 
De open dag start om 13.00 uur 
en rond 18.00 uur is het officiële 
programma afgelopen. 
De trainers van Tennisschool 
Kennemerland zullen de he-
le middag gratis proeflessen en 
tennisclinics verzorgen. Deel-
name is voor iedereen (jong en 

oud) gratis en geheel vrijblijvend. 
Voor rackets en ballen wordt ge-
zorgd. Deze dag is er een speci-
ale aanbieding: een gratis racket 
voor nieuwe jeugdleden en geen 
inschrijfgeld voor nieuwe senior-
leden!
Behalve de tennisactiviteiten is 
er een springkussen en verkoop 
van tenniskleding. De muziek 
wordt verzorgd door vand The 
Rabbits. Zie ook www.ltdehee-
renduinen.nl.
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Geslaagde eerste RaboWeek IJmond
IJmond - Rabobank IJmond 
kan terugkijken op een ge-
slaagde eerste RaboWeek 
IJmond. Naar schatting 2.500 
leden en klanten van Rabo-
bank IJmond hebben de af-
gelopen dagen deelgenomen 
aan de meest uiteenlopen-
de activiteiten, variërend van 
kennissessies voor onderne-
mers en verenigingsbestuur-
ders tot een drukbezochte 
hockeyclinic.

Rabobank IJmond heeft de am-
bitie haar onderscheidend ver-
mogen te vergroten als bank 
die een positieve bijdrage le-
vert aan wonen, werken en re-
creëren in de IJmond. De Rabo-
Week, waarbij leden en klanten 
elkaar ontmoeten, kennis delen 
en inspiratie opdoen, is daar een 
mooi voorbeeld van.
De eerste activiteit was de Ra-
bobank Ledenavond in het Be-
verwijkse Kennemer Theater. 
Daar vertelde directievoorzit-
ter Jakob Klompien dat de fu-
sie haar vruchten heeft afge-
worpen. In het eerste jaar zijn 
de kosten sterk gedaald, wat tot 
een hoger resultaat heeft geleid. 
Speerpunten zijn het versterken 
van de persoonlijke binding met 
de klanten, het omvormen van 
vestigingen tot gastvrije, inspi-
rerende (werk)omgevingen voor 
klanten en medewerkers en het 
verder uitbreiden van de virtuele 
dienstverlening.

Het Rabo Fashion & Food Event 
in de A9 Studio’s in Uitgeest trok 
meer dan 500 bezoekers. De 
bomvolle zaal kreeg een wer-
velende show voorgeschoteld 
waarin professionele modellen 
de voorjaarsmode van elf loka-
le winkeliers presenteerden. Na 
afloop gingen op de eerste ver-
dieping de gordijnen open van 
de culinaire catwalk. Zes res-
taurants uit het werkgebied van 
Rabobank IJmond hadden hun 
beste beentje voorgezet om de 
bezoekers kennis te laten ma-
ken met hun kookkunsten, tot 
groot enthousiasme van het 
aanwezige publiek.
In de RaboWeek was ook volop 
ruimte vrijgemaakt voor het de-
len van kennis. Alexander He-
ijkamp, sectormanager retail bij 
Rabobank Nederland en de Bel-
gische trendwatcher Steven van 
Belleghem gaven ondernemers 
een inkijkje in de technologi-
sche ontwikkelingen en de ef-
fecten daarvan op het bedrijfs-
leven (zie artikel rechtsonder). 
De tweede kennissessie was 
bedoeld voor bestuurders van 
verenigingen en stichtingen. Zij 
werden door Danny de Graaf 
meegenomen in de veranderen-
de wereld van de sponsorwer-
ving. Tijdens een interactieve 
avond kwamen diverse vraag-
stukken aan bod en gaf De 
Graaf bruikbare tips, zoals het 
formuleren van een goed aan-
bod met behulp van een ‘mood-

board’ en het investeren in een 
representatieve website.
Andere activiteiten in het kader 
van de RaboWeek IJmond wa-
ren de fotografieworkshops die 
in samenwerking met vier lo-
kale fotografen werden gege-
ven. Hiervoor was veel animo. 
Dat gold ook voor de Sprookjes-
musical Klaas Vaak, die speciaal 
voor de RaboWeek nog eenmaal 
werd opgevoerd in het Kenne-

mer Theater. Aan het einde van 
de RaboWeek IJmond werd door 
medewerkers van de bank een 
bijdrage geleverd aan de vrijwil-
ligersactie NL Doet. De Rabo-
Week IJmond werd afgesloten 
met de Rabobank Hockeyclinic 
(zie artikel linksonder).
Directievoorzitter Jakob Klom-
pien is trots op het verloop van 
de eerste RaboWeek IJmond. 
,,Het was geweldig om zoveel 

leden, klanten, vrijwilligers en 
collega’s te ontmoeten. Dank-
zij hun enthousiasme en inzet 
is deze week een groot succes 
geworden. Dit past goed bij on-
ze coöperatieve kernwaarden 
en ons motto Een aandeel in el-
kaar.’’
Verslagen en foto’s van de Ra-
boWeek IJmond zijn te vinden 
op www.facebook.com/RaboIJ-
mond. (foto: Noortje Dalhuijsen)

‘Human touch wordt 
belangrijker dan ooit’

IJmond - De toekomst is di-
gitaal, maar de human touch 
wordt belangrijker dan ooit. 
Dat zei trendwatcher Ste-
ven van Belleghem tijdens de 
Kennissessie voor onderne-
mers in het Telstar Stadion, 
een activiteit in het kader van 
de RaboWeek IJmond.

Van Belleghem, schrijver van 
het managementboek ‘When di-
gital becomes human’, gaf een 
duizelingwekkende presentatie 
over de technologische ontwik-
kelingen en de effecten daarvan 
op het bedrijfsleven. ,,De rol van 
de mens in een organisatie gaat 
structureel veranderen’’, voor-
spelde de Belg. ,,Door de digita-
lisering wordt de menselijke fac-
tor steeds belangrijker. Een robot 
heeft geen empathie, passie of 
creativiteit. Een mens wel. Daar-
om moeten bedrijven investeren 
in goede medewerkers. Voor het 
te laat is, want in de Verenigde 
Staten en Azië lopen ze ver op 
ons voor.’’
Als voorbeeld noemde Van Bel-
leghem de apotheek van zijn 
schoonzus, waar medicijnen 
door een robot worden verza-
meld. De apothekers hebben 

daardoor veel meer tijd om hun 
expertise te delen met de klan-
ten, wat heeft geleid tot een ho-
gere klanttevredenheid en for-
se omzetstijging. ‘Man & machi-
ne staan sterker dan man alone’, 
aldus de gezaghebbende bedrij-
vencoach.
Alexander Heijkamp, sectorma-
nager retail bij Rabobank Neder-
land, sloot zich aan bij de woor-
den van Van Belleghem: ,,Wees 
zuinig op uw personeel, want 
zij kunnen het verschil maken. 
Uw medewerkers zijn de enigen 
die uw klant kunnen verwonde-
ren met een inspirerend verhaal. 
Zij zijn het die u moet boeien en 
binden.’’
Heijkamp stelde ook dat het op-
stellen van een heldere proposi-
tie essentieel is voor het vinden 
van een oplossing voor de toene-
mende digitalisering en het sterk 
veranderende consumentenge-
drag. ,,U moet uitvinden waar u 
echt goed in bent. Pas dan kunt u 
aan de slag met een goede pro-
positie. Met uw huidige strategie 
redt u het niet, dat voorspel ik u. 
Klanten zijn 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week online. Daar 
moet u op inspelen. Dit is hét 
moment om in actie te komen.’’

Drukte bij hockeyclinic

Driehuis - Bijna 400 jeugd-
leden van de vier hockeyver-
enigingen in de IJmond heb-
ben aan het einde van de Ra-
boWeek met volle teugen ge-
noten van de Rabo Hockeycli-
nic met Wouter Jolie en Ro-
gier Hofman.

De tophockeyers van HC Bloe-

mendaal, die vorig jaar met het 
Nederlands elftal nog twee-
de van de wereld werden op de 
Rabobank Hockey World Cup 
in Den Haag, deden mee met 
de oefeningen, deelden hand-
tekeningen uit en beantwoord-
den vragen tijdens een heu-
se persconferentie. De clinic bij 
KHC Strawberries werd in goe-

de banen geleid door SportWays, 
medewerkers van Rabobank 
IJmond en vrijwilligers van HC 
Spaarndam, BHC Overbos, MHC 
Uitgeest en de club uit Driehuis. 
Foto’s zijn te vinden op de Face-
bookpagina van IJmond Hockey. 
Hier staan ook de winnaars ver-
meld van de gesigneerde hoc-
keysticks. (foto: Wouter Jolie)





26 maart 20156

COV IJmuiden bestaat 100 jaar

Barokke Matthäus Passion

IJmuiden – In de aanloop naar 
het 100-jarig bestaan van COV 
IJmuiden in oktober wordt de 
Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach dit jaar in ba-
rokstijl uitgevoerd. Deze bij-
zondere uitvoering is op vrijdag 
27 maart. 

Het 110-stemmige koor zal wor-
den begeleid door een bijzonder 
orkest: Barokensemble Eik en Lin-
de uit Amsterdam. Dit orkest be-
staat uit 32 leden die met authen-
tieke instrumenten zoveel mogelijk 
recht doen aan muziek uit vroeger 
eeuwen. Aan de ervaren dirigent 
Piet Hulsbos van COV IJmuiden 
kun je het overlaten om dit mu-
ziekstuk in barokstijl uit te voeren. 
Verder moet zeker genoemd wor-
den dat Rick Zwart uit Driehuis 
de Christuspartij zal zingen en dat 
Kinderkoor Velsen voor de pauze 
haar bijdrage levert.
Een dergelijk groot werk als de 
Matthäus Passion vereist veel 
voorbereiding. COV IJmuiden 

brengt dit stuk jaarlijks voor het 
voetlicht in de prachtige kerk aan 
de Kanaalstraat. Vanaf janua-
ri wordt al geoefend, samen met 
projectleden die speciaal mee-
doen om te kunnen genieten van 
de kracht en passie van een groots 
koor als COV IJmuiden. 110 geoe-
fende stemmen die samen met 
kinderen, zes professionele solis-
ten, een barokensemble, dan nog 
Jan Insinger op viola da gamba en 
Cor Brandenburg op kistorgel de 
Matthäus Passion brengen, dat is 
een belevenis die zijn weerga niet 
kent. Helaas zijn de kaarten voor 
deze bijzondere uitvoering uitver-
kocht. Maar het is zeker een aan-
rader om 13 november het jubile-
umconcert bij te wonen. Dan wor-
den het Stabat Mater van Gioac-
chino Rossini en Messe Solen-
nelle de Sainte Cécile van Char-
les Gounod gezongen. Uiteraard 
wordt volgend jaar weer de Mat-
thäus Passion gebracht, maar dan 
in een andere setting.
COV IJmuiden werd 100 jaar ge-

leden, op 15 oktober 1915 opge-
richt binnen de Christelijk Her-
vormde Gemeente in IJmuiden als 
Christelijk Gemengd Koor ‘Looft 
den Heer’. In de hoogtijdagen be-
stond het koor uit meer dan 110 
zangers. Uiteraard werden vooral 
kerkelijke liederen gebracht. Maar 
tegenwoordig zingen mensen van 
alle gezindten en alle kleuren van 
de regenboog mee in het koor. Het 
dieptepunt in het bestaan van het 
koor was de Tweede Wereldoor-
log toen het koor werd stilgelegd. 
Maar vanaf 1946 was COV IJmui-
den alweer actief. In 1956 vroeg de 
gemeente Velsen of het koor de  
Matthäus Passion wilde brengen. 
Dat gebeurde in 1957 en sinds die 
tijd jaarlijks. In 1975 is ter ere van 
het 60-jarig bestaan een koorreis 
naar Canada gemaakt. Met een ei-
gen vliegtuig en drie volle bussen 
ging met met zo’n 200 man naar 
plaatsen als Toronto en London (in 
Canada) waar onder grote belang-
stelling (van veelal Nederlanders) 
succesvol werd opgetreden. De 
uitvoering van de Matthäus Pas-
sion die morgenavond wordt ge-
bracht is een dure aangelegenheid 
die mede mogelijk wordt gemaakt 
door de sponsors, de koorleden 
zelf en uiteraard de kaartverkoop. 
Om donateurs en sponsors te be-
danken wordt op 15 oktober een   
feestelijke avond gehouden, waar-
op uiteraard ook gezongen zal 
worden door COV IJmuiden.
Zoals de gemeente Velsen in 
1956 al opmerkte is dit bijzonde-
re koor een enorme aanwinst. Dat 
in IJmuiden de Matthäus Passion 
jaarlijks op dit hoge niveau wordt 
uitgevoerd is een feit waar je niet 
omheen kunt en waar men in 
IJmuiden en heel Velsen trots op 
kan zijn. Zie ook www.cov-ijmui-
den.nl. (foto: Afke Spaargaren)

Boomplantdag bij 
de Vliegende Hollander
IJmuiden - Vorige week woens-
dag vond de Nationale Boom-
plantdag plaats. In IJmuiden 
werden door de groepen 6 van 
de Vliegende Hollander bo-
men geplant aan de Casem-
brootstraat. Wethouder Floor Bal 
opende om 10.00 uur offi cieel 
deze dag. 
De buurt was ook uitgenodigd 
en er stonden standjes klaar met 
koffi e, thee en limonade en na-
tuurlijk lekkere koeken. Er kwa-
men heel wat mensen opdagen 
die zagen hoe hard de leerlin-
gen, samen met de heren van de 
Groenvoorziening, aan het werk 
waren. 
Totaal zijn er vijftien bomen ge-
plant: één tamme kastanje en 
veertien sierkersen. 
Daarna ging iedereen naar de 

tuin van de school die bestaat 
uit twee gedeeltes, een gedeel-
te waar verleden jaar is begon-
nen met een insectenhotel en 
die nu door allerlei giften tot een 
mooie tuin is uitgegroeid. Het 
andere gedeelte wordt nu om-
getoverd tot een prachtige krui-
dentuin met een heuse pergola 
en een heel mooi kunstwerk van 
Nicole Gerritse. Deze tuin is door 
de wethouder ook offi cieel ge-
opend door het doorknippen van 
een lint. 
De kleuters hebben een mooi 
bord gemaakt voor de tuin en 
dat werd ook nog onthuld. Daar-
na gingen alle kleuters violen 
geplant bij de nieuw geplaatste 
bomen. Zo worden De Vliegende 
Hollander en omgeving steeds 
groener en mooier.

Velserbroek - Afgelopen zon-
dag hebben de judoka’s van Oy-
ama de laatste ronde van een 
groot jeugdjudotoernooi in Lei-
muiden goed afgesloten.
Djayden Hulsman (-28 kg), Me-
gan du Pon (-24 kg), Swen van 
Tunen (-49 kg), Niels van Tunen 
(-51 kg) en Diego de Jong (-52 

kg) werden in hun klasse kam-
pioen. Maarten Boelé (-40 kg), 
Jordy Wijna (-27 kg) en Bruce 
Laurents (-39 kg) behaalden een 
tweede plaats. 
Ryan du Pon (-33 kg), Jeroen 
Schager (-27 kg) en Thomas 
Boelé (-42 kg) behaalden een 
derde plaats.

EHBO-diploma’s 
op Tender College

IJmuiden - Na drie maanden 
EHBO-les te hebben gehad van 

dhr. Joop de Vries van Het Ro-
de Kruis moesten de leerlingen 

van klas 2C1, 1P1 en 2X1 vrijdag 
21 maart offi cieel examen doen 
voor het Oranje Kruisdiploma. 
Zij moesten de vijf punten van 
de EHBO opnoemen, de Rau-
tekgreep doen,  de Heimlich-
greep demonstreren, vertellen 
wat je moet doen bij een bloed-
neus, laten zien wat je kunt doen 
met een driekante doek, demon-
steren wat je moet doen bij een 
brandwond en iemand in de sta-
biele zijligging leggen. Slechts 
een enkeling was niet geslaagd, 
maar dit groepje krijgt volgende 
week nog een extra les en daar-
na een herkansing om alsnog dit 
belangrijke diploma te halen. Na 
de diploma-uitreiking werden al-
le leerlingen als beloning getrak-
teerd op een glaasje fris en een 
lekker reepje.
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Santpoort-Zuid - Het jubileum-
festival Terrasvogels 75 jaar gaat 
op 17 april van start met een re-
ceptie en reünie. Het officiële deel 
wordt gepresenteerd door oud-
eerste elftalspeler Frank Snoeks, 
bekend van NOS Studio Sport.
In de festivaltent op sportpark 
de Elta in Santpoort-Zuid krijgt 
Snoeks onder meer gezelschap 
van Willem Vissers. De Velser-
broeker, chef-sport van de Volks-
krant en regelmatig te gast in het 
tv-programma Studio Voetbal, zal 
een column voordragen. Vissers 
speelt bij Terrasvogels in het eer-
ste zaterdagelftal.
Tijdens de receptie zal ook het 
eerste exemplaar van de jubile-
umkrant worden gepresenteerd. 
Terrasvogels roept alle (oud-)le-
den op om op vrijdag 17 april naar 
de Elta te komen. De receptie be-
gint om 17.00 uur en duurt tot 
19.00 uur. De Santpoortse voet-
balclub pakt de viering van het ju-
bileum groot aan. Behalve de re-
ceptie met reünie staat er op vrij-

dag een voetbalshow op het pro-
gramma met de intrigerende 
naam ‘Terrasvogels Bestaat Niet!’ 
Onder meer cabaretier Erik van 
Muiswinkel, presentator (en oud-
lid van Terrasvogels) Jack Spij-
kerman, AZ-trainer John van den 
Brom, Dennis en Martin Haar zul-
len het podium betreden. 
Op zaterdag 18 april komt de le-
gendarische Hans Dulfer naar Ter-
rasvogels om met zijn spectacu-
laire band het hoogtepunt van het 
Jubileumfestival voor zijn reke-
ning te nemen. Mooie bijkomstig-
heid: de grote saxofonist wordt dit 
jaar óók 75. Overdag verrijst op de 
Elta een voetbalcircuit en krijgen 
alle jeugdspelers de kans om te 
tonen wat zij waard zijn. Het pro-
gramma voor de jeugd wordt in-
clusief eten en drinken (en voor 
iedereen een uniek jubileumge-
schenk) aangeboden door Terras-
vogels en de Club van 100. 
Op svterrasvogels.nl is meer infor-
matie te vinden over het jubileum-
festival van de 75-jarige club.

Snoeks terug bij ‘Vogels’

  

Donderdag 
26 maart

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Arjan Ederveen in ‘De zere 
neus van Bergerac’. Aanvang 
19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Michiel de 
Ruyter’. Aanvang 20.00 uur. 
Reserveren via www.wittethe-
ater.nl of stuur een mail naar 
reserveren@wittetheater.nl

Vrijdag 
27 maart

Mindful wandeling in het 
Haarlemmermeerse Bos bij 
Hoofddorp. Zie ook www.ivn.
nl/zuidkennemerland
Workshop: ‘Marijke maakt je 
wegwijs in de catalogus’ in de 
Centrale Bibliotheek Velsen. 
Van 10.00 tot 11.00 uur. Work-
shop is gratis.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land.
Filmmiddag bij Santpoort 
Belang in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Film ‘Jagten’. 
Aanvang 14.00 uur.
Opening expositie Technisch 
College en Fotokring Polder-
licht in De Dorpskerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 16.00 
uur.
Kleding- en speelgoed-
beurs bij Basisschool De 
Westbroek, Platbodem 210 
Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
Liszt in de Passietijd in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Michiel de 
Ruyter’. Aanvang 20.00 uur. 
Reserveren via www.wittethe-
ater.nl of stuur een mail naar 
reserveren@wittetheater.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
Jandino Asporaat. Aanvang 
20.15 uur.

Zaterdag 
28 maart

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg, Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Kledingbeurs bij Brederode 
Dalton school, Willem de Zwij-
gerlaan 110, Santpoort-Zuid. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Palmpasenstokken maken 
in De Bolder, Bloemstraat 124 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Glory Days of rock ‘n roll’ in 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
21.00 uur.

Zondag
29 maart

Rommelmarkt in Het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Belevingsexcursie in Nati-
onaal Park De Kennemerdui-
nen bij Bloemendaal. Zie ook 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.
Marathon klaverjassen 
in Café Kamperduin, Bik en 
Arnoldkade 12, IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Kinderdienst Palmpasen in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Expositie Technisch Colle-
ge en Fotokring Polderlicht in 
De Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.
Tennispark Brederode, Bre-
deroodseweg, Santpoort-Zuid 
bestaat 80 jaar. Officiële ope-
ning door de jeugdleden met 
een Ouder & Kind Toernooi. 
Om 17.00 uur vindt het traditi-
onele vlag hijzen en bal mep-
pen plaats.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg, Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijd op afspraak 
via 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Piano Trio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, Santpoort-

Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Maandag
30 maart

Informatiemiddag zorgop-
leidingen Nova College, Zijl-
weg 203, Haarlem. Van 16.00 
tot 18.00 uur.
Modeshow bij Jacky Hart, 
Kennemerlaan 96, IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Reserveer 
een plek à 5,- via info@jacky-
hart.nl of 0255-517494.
Voorlichtingsavond Blazers-
klas van het Gymnasium Feli-
senum, Van Hogendorplaan 2 
Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.

Dinsdag
31 maart

Natuurexcursie in Groenen-
daal bij Heemstede. Zie ook 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg, Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijd op afspraak 
via 023-5376227.
Modeshow bij Jacky Hart, 
Kennemerlaan 96 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Reserveer 
een plek à 5,- via info@jacky-
hart.nl of 0255-517494
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Felisenum 
speelt Hamlet. Aanvang 20.00 
uur. Reserveren via www.wit-
tetheater.nl of stuur een mail 
naar reserveren@wittethea-
ter.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Spirit of Georgië’. Aan-
vang 2015 uur.

Woensdag
1 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze op afspraak via 
023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Richard Groenendijk met ‘Met 
de mantel der liefde’. Aanvang 
20.15 uur.

Donderdag 
2 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijd op afspraak 
via 023-5376227.
Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg houdt spreekuur 
in de rouwhuiskamer, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-

Noord. Van 11.00 tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Pieter Derks. Aanvang 20.15.

Velsen-Zuid - SnowPlanet heeft 
een nieuwe directeur. Richard 
Kokke vervangt Germain van der 
Linden, die per 1 maart is ver-
trokken. SnowPlanet wil zich 
meer profileren als hét ski- en 
snowboardcentrum van de re-
gio dat ook in de zomermaanden 
veel activiteiten organiseert. Zie 
ook www.snowplanet.nl.

Nieuwe 
directeur 

SnowPlanet 

Velsen - Van 2 tot en met 6 fe-
bruari vond in Velsen de col-
lecte voor de Hersenstichting 
plaats. 
Er zijn veel collectanten op pad 
gegaan om voor al die men-
sen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. 
Deze enthousiaste inzet heeft 
5.325,80 euro opgeleverd. Deze 

mooie opbrengst wordt besteed 
aan wetenschappelijk onder-
zoek en voorlichting. De Her-
senstichting bedankt de gevers 
van harte. 
Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is welkom op NL 18 IN-
GB 0000 000 860 ten name van 
Hersenstichting Den Haag. Zie 
ook www.hersenstichting.nl. 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Vanaf nu:
 

RTV Seaport 
weekoverzicht

Elk uur op TV
Altijd rtvseaport.nl

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl
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Bezwaar tegen WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend

Ook dit jaar heeft u weer een 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen met daarop de 
vastgestelde WOZ-waarde voor 
belastingjaar 2015 van de ge-
meente. Dit lijkt een formaliteit, 
maar deze waardebepaling is 
zeer belangrijk en heeft direc-
te gevolgen op diverse  financi-
ele en fiscale gebieden.

Hoe hoger deze WOZ-waarde 
wordt vastgesteld hoe hoger na-
melijk uw belastbaar inkomen 
kan worden. Hierdoor is veel-
al meer belasting verschuldigd 
en kunnen aanspraken op toe-
slagen afnemen. Zo is de WOZ-
waarde (in)direct van invloed  
op de volgende belastingen en 
tegemoetkomingen:

- de onroerendzaakbelasting van 
de gemeente;

- de waterschapsbelasting voor 
het waterschap;

- de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkom-
stenbelasting;

- de vermogensrendementshef-
fing (box III) voor de inkom-
stenbelasting voor woningen 
die niet tot hoofdverblijf dienen;

- de hoogte van de tegemoet-
koming van zorgtoeslag;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kindgebonden budget;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kinderopvangtoeslag;

- de bepaling van de erfbelasting 
indien de woning in een nala-
tenschap valt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde kan in veel gevallen lo-
nend zijn. Een vermindering van 
die WOZ-waarde leidt immers 
direct ook tot een verminde-
ring van deze heffingen.  Bij 
twijfels over de vastgestelde 
WOZ-waarde, bijvoorbeeld om-
dat een huis in straat of buurt 
voor een veel lager bedrag  
verkocht wordt, kan binnen zes 
weken bezwaar worden aan-
getekend bij de gemeente.  
De nationale ombudsman  
maakte onlangs bekend, dat  
vijftig procent van de ingediende 
klachten wordt toegekend. De 
moeite waard dus om dit eens 
nader te onderzoeken.

Flynth Haarlem, sinds kort geves-
tigd aan de Belgiëlaan 63, heeft 
ervaren experts in dienst die u 
graag adviseren en bijstaan bij 
het opstellen en indienen van het 
bezwaarschrift tegen de WOZ-
waarde 2015. 

Meer weten of van gedach-
ten wisselen? Neem contact op 
met André Tempelaar op 023-
5512314 of via haarlem@flynth.nl.

Intensieve Jaartraining
‘Het pad naar wie 
je werkelijk bent’
Krommenie - Met het volle be-
wustzijn in het leven staan, dat 
leer je tijdens de Intensieve Jaar-
training Spirituele Ontwikkeling 
van de Academie voor Spirituele 
Integratie (ASPI). In april start een 
nieuwe groep studenten. ,,Alles 
wat je nodig hebt, zit in jezelf. De 
jaartraining is de weg ernaar toe.”
Een cadeau aan jezelf, zo noemen 
veel ASPI-studenten de Intensie-
ve Jaartraining Spirituele Ontwik-
keling (IJSO). Met als leidraad het 
chakrasysteem, waarin alle as-
pecten van het leven aan bod ko-
men, ga je met jezelf aan de slag. 
Het is een jaar van intensief wer-
ken met en aan jezelf, ook in rela-
tie tot anderen. ,,We gaan back to 
basic’’, vertelt ASPI-directeur Ka-
rin Groot. 
,,Studenten brengen een groot 
deel van de lessen door op een 
yogamatje, terwijl thema’s wor-
den behandeld als ontspanning, 
het innerlijk kind, bewustwording 
van je zintuigen op stoffelijk en 
onstoffelijk niveau, manipulatie, 
patronen en het werken met uni-
versele liefde.’’
Karin spreekt van een relaxed jaar 
waarin de sneltrein van het da-
gelijks leven wordt buitengela-
ten door visualisatie- en medita-
tieoefeningen aan de hand van 
de lesstof. Op die manier kunnen 

studenten de verdieping in zich-
zelf vinden en ervaren. ,,Uiteinde-
lijk is de IJSO het pad naar wie je 
werkelijk bent. Je leert waarom de 
dingen gebeuren zoals ze gebeu-
ren, waarom je communiceert zo-
als je communiceert. Je leert be-
wust keuzes te maken in overeen-
stemming met je innerlijke bron.”
Tijdens de introductieworkshop 
op donderdagavond 2 april maak 
kandidaat-deelnemers kennis 
met de IJSO en de opleidingen 
tot spiritueelbegeleider en spiri-
tueeltherapeut waarvan de IJSO 
de start kan zijn. De academie is 
gevestigd aan het Vlietsend 21 in 
Krommenie. Zie ook www.aspi.nl.

IJmuiden - Kinderen die het 
leuk vinden om een Palmpas-
enstok te maken, worden uitge-
nodigd voor zaterdag 28 maart 
om 15.00 uur. Met hout timme-
ren, papier, snoepjes rijgen en 
een haan er bovenop worden 
de stokken in elkaar geknutseld. 
Alles zit er dus op en aan! De-
genen die de stok hebben ge-
maakt, worden uitgenodigd om 
op zondagmorgen 29 maart 
om 10.00 uur aan te sluiten bij 
de processie van Palmpasen in 
de Oud-Katholieke kerk. Knut-
seladres: gebouw De Bolder, 
Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden. 
Iedereen is van harte uitgeno-
digd. Wel graag aanmelden bij 
fam.munch@planet.nl of berten 
nanda@ziggo.nl

Palmpasen-
stokken maken

Velserbroek - Zondag 29 maart 
wordt van 09.00 tot 15.00 uur 
weer een gezellige rommel-
markt in het Polderhuis aan het 
Vestingplein 58 georganiseerd. 
Er wordt weer van alles te koop 
aangeboden op de vele kramen. 
Het belooft een leuke en gezel-
lige markt te worden in verband 
met het 25-jarig bestaan van het 
Polderhuis. Er is voldoende, gra-
tis, parkeergelegenheid en het 
Polderhuis is ook goed te berei-
ken met het openbaar vervoer. 
De toegang bedraagt 2 euro, 
kinderen tot en met 6 jaar mo-
gen gratis naar binnen. Voor het 
huren van een kraam kan men 
bellen op telefoonnummer 023-
5374218 of 06-13213704.

Rommelmarkt 
in Polderhuis

‘Fris Zuurweekend’ bij 
Tuincentrum P.C. Nijssen
Heemstede - Op vrijdag 27,  
zaterdag 28 en zondag 29 
maart vindt bij Tuincentrum 
P.C. Nijssen aan de Sport-
parklaan het ‘Fris Zuurweek-
end’ plaats.
In het tuincentrum zal een uit-
gebreide presentatie staan van 
zuurminnende heesters zo-
als rododendrons, erica-hei-
de, calluna-heide, enkianthus, 
vaccinium (bosbes), acer (es-
doorns) en nog veel meer. Ook 
bijzondere zuurminnende vas-
te planten als catananche cae-
rulea (blauwe strobloem), trilli-
ums, jasione het zandblauwtje, 
fragaria vesca (bosaardbei) en 
anchusa azurea (Italiaanse os-
setong) vindt u in het uitge-
breide assortiment. Er zijn meer 
dan 1250 soorten vaste planten 
die u makkelijk op alfabetische 
volgorde in de tuin kunt vinden. 
De meeste aandacht dit week-
end gaat uit naar de camel-
lia, deze liefhebbersplant die al 
eeuwen door de Engelse tuinier 
gekoesterd wordt heeft langza-
merhand ook steeds meer vas-
te grond in onze tuinen gekre-
gen. In samenwerking met Ca-

melliakwekerij ‘Deen’ presen-
teert het tuincentrum op de-
ze dagen enkele honderden op 
naam gestelde Camellia’s voor 
de aanbiedingsprijs van 16,50 
euro per stuk. Tijdens het ‘Fris 
Zuurweekend’ staan er elke 
dag tussen 11.00 uur en 16.00 
uur uiteraard ook frisse culinai-
re zure proefmomenten. Laat 
dit uw mond niet voorbijgaan; 
u bent van harte welkom.
Sportparklaan 25A, Heemste-
de. Zie ook www.pcnijssen.nl. 

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Elke 10 minuten een pont
Velsen - Sinds maandag vaart er in de spits weer elke tien minuten een pont tussen Velsen-Noord en Vel-
sen-Zuid. Daarvoor stak de pont eenmaal per 20 minuten het Noordzeekanaal over. De extra pont vaart 
op werkdagen tussen 6.30 en 9.30 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur. De extra pont wordt het eerste jaar 
gefinancierd met subsidie vanuit het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL). De ex-
tra pont levert ook een bijdrage aan de grotere mobiliteit tijdens  de renovatie van de Velsertunnel in 2016. 
Gedurende deze periode zal de pont gefinancierd worden door Rijkswaterstaat. (foto: Friso Huizinga).





26 maart 201516

Geslaagde springwedstrijd 
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag was het de beurt aan de 
springruiters van manege Kenne-
mergaarde. De rubriek 20-40 cm 
is voor de beginnende  springrui-
ters. Deze rubriek wordt op fouten 
en stijl beoordeeld en werd ge-
wonnen door Julia Kievits met de 
prachtige fjord Picasso.
De volgende rubriek 40-60 cm is 
voor de jeugdige/beginnende rui-
ters. In deze rubriek wordt na een 
foutloos parcours te hebben gere-
den een barrage gehouden. De-
ze rubriek werd gewonnen door 
Wouter Smits op Untilthen, op de 
voet gevolgd door Anouk Willem-
se op Anyway. 
In de rubriek 40-60 cm voor de ou-
dere/meer ervaren ruiters, wordt 
er na een foutloze rit ook een bar-
rage gereden, maar bij deze barra-
ge dienen de ruiters zelf een aan-
tal hindernissen en hun eigen lijn 
uit te stippelen. De eerste prijs in 
deze rubriek was voor Sarah Ge-
ijsendorfer op UB40, de tweede 
prijs voor Maria Moore met Nivo, 
en de derde plaats was voor Susan 
Buchli op Anyway. 
De laatste rubriek 60-80 cm werd 
gewonnen door Mariska Blokdijk 

met haar eigen grote vriendelijke 
reus Sinclair (Sinclair meet maar 
liefst 1 meter en 80 cm). Na het af-
bouwen van het parcours volgde 
de prijsuitreiking in de foyer van 
de manege.
Zondag 29 maart is er een wed-
strijd voor de ruiters van de Stich-
ting Gehandicapten Paardrijden 
Kennemerland (SPGK). Deze rui-
ters rijden wekelijks op de maan-
dagavond en dinsdagmiddag en 
gaan in deze wedstrijd het geleer-
de in een wedstrijd laten zien.

‘Kleurige tonen’ op 
Bosbeekschool geopend

Santpoort-Noord - Op de 
Bosbeekschool is vorige week 
donderdag het kunstproject 
‘Kleurige tonen’ op feestelij-
ke wijze van start gegaan. Om-
dat portrettekenen een belang-
rijk deel van het project uit-
maakt, werd onder toeziend 
oog van kinderen, leerkrach-
ten en ouders door sneltekena-
res Jill Hesketh een prachtige 
karikatuur van de binnenkort 
afscheid nemende directeur 
Gejo Griffioen gemaakt. Ook 
werd er door de kinderen een 
openingslied gezongen. Tij-
dens het project, dat drie we-
ken duurt, staat in iedere groep 
een andere kunstenaar cen-
traal. De leerlingen krijgen on-

der andere kunstgeschiede-
nislessen, gaan naar verschil-
lende musea en werken onder 
leiding van kunstenaar-docent 
Ludie Bakker van Kunstencen-
trum Velsen aan een echt zelf-
portret op doek, gemaakt in de 
stijl van de gekozen schilder. 
Naast aandacht voor de schil-
derkunst wordt ook muziek uit 
de tijd van de schilder in het 
project betrokken. 
Er wordt zelfs een echte Rem-
brandt-musical ingestudeerd 
en opgevoerd. Aan het eind 
van de projectperiode kunnen 
ouders het door hun kinderen 
gemaakte werk gaan bewon-
deren tijdens een kijkmiddag in 
de verschillende groepen.

Eindexamen muziek bij 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - De eindexa-
mens van het middelbaar on-
derwijs beginnen over onge-
veer zeven weken, maar en-
kele vakken worden al eer-
der afgesloten. Op vrijdag 27 
maart vindt het eindconcert 
muziek op Gymnasium Felise-
num plaats, waarmee het prak-
tijkonderdeel van het school-
vak muziek officieel afgeslo-
ten wordt.
De tien eindexamenleerlingen 
zijn al sinds het begin van het 
schooljaar bezig met het voor-
bereiden van deze bijzonde-
re en gevarieerde avond. Iede-
re week wordt er twee uur be-
steed aan het instuderen van 
allerlei verschillende nummers. 
Een eis voor het examen is dat 
er minstens één nummer uit ie-
dere grote stijlperiode wordt 
uitgevoerd. Hierdoor ontstaat 
een afwisselend programma 
met 19 nummers, van Middel-
eeuwse canons en eigentijd-
se singer-songwriters tot een 
Franse suite van Bach, spette-
rend eindigend met de klassie-
ker Paradise by the Dashboard 
Light van Meatloaf. Iedere leer-
ling laat zijn of haar sterkste 

kant naar voren komen met 
een solo of een duet, gespeeld 
op het voorkeursinstrument. 
Naast de solo’s is natuurlijk 
harmonie een van de belang-
rijkste elementen van een ge-
slaagd optreden. De kwaliteit 
van het samenspelen weegt 
zwaar tijdens de beoordeling. 
Aan een dergelijke avond 
gaat natuurlijk veel organisa-
tie vooraf. Ook hier worden de 
leerlingen op beoordeeld. De 
taken zijn eerlijk verdeeld: de 
ene waagt zich aan het her-
sendodende werk van pro-
grammaboekjes nieten, de an-
der schrijft een arrangement 
voor een lied, weer een an-
der ontwerpt posters. Zo is de 
avond compleet verzorgd door 
de eindexamenkandidaten, die 
zich na 27 maart kunnen gaan 
focussen op het theorie-exa-
men, dat wel afgenomen wordt 
tijdens het Centraal Examen.  
Het belangrijkste is natuurlijk 
dat iedereen, publiek of per-
former, plezier heeft op de-
ze avond vol muziek. Aanvang: 
20.00 uur. Locatie: Gymnasium 
Felisenum, Van Hogendorplaan 
2 in Velsen-Zuid.

Velsen - In de week van 20 tot 
25 april wordt er gecollecteerd 
voor het Longfonds (voorheen 
Astmafonds). Vooral collectan-
ten voor IJmuiden-Oost zijn zeer 
welkom. Wie een uurtje van-
zijn of haar tijd kan missen, kan  
contact opnemen met Els Scha-
per via 0255-540679.

Longfonds 
zoekt 

collectanten

IJmuiden - Zondagmiddag 8 
maart werd in zwembad De Hee-
renduinen door de Velser Zwem-
Vereniging afgezwommen. 55 
kinderen in het zwembad, luch-
tig gekleed, met daarbij een aan-
hang van vaders, moeders, opa’s 
en oma’s en een groot aantal 
broertjes en zusjes op de tribune 
die minder luchtig gekleed wa-
ren. Zij zaten daar in hun win-
terse kledij te zweten. En niet al-
leen van de temperatuur die bin-
nen heerste. De spanning was 
duidelijk aanwezig bij het pu-
bliek terwijl de afzwemkandida-
ten enthousiast waren en ge-
rust werden gesteld door het 
begeleidend kader. Na wijs be-
raad kon de beoordelingscom-
missie onder applaus meede-
len dat iedereen was geslaagd. 
VZV had met een zeer bereidwil-
lig kader en enthousiaste groep 
leerlingen een grootse prestatie 
neergezet. Wederom 55 kinderen 
die het plezier in het water ge-
vonden hebben, waarvan er vijf 
het gewenste zwemveiligpredi-
kaat hebben behaald en een 50-
tal nog wat mijlpalen te behalen 
hebben. Na het behalen van het 
C diploma biedt VZV de moge-
lijkheid om door te gaan voor de 
zwemvaardigheidsdiploma’s en 
daarnaast is het mogelijk om na 
het behalen van het B diploma 
de opleiding minipuppenwater-
polo te volgen. Dit blijft onder het 
zelfde contributietarief wat geldt 
voor het B en C diploma.

VZV reikt 55 
diploma’s uit

IJmuiden - Zondag 29 maart 
is het Palmpasen. In de Icht-
huskerk aan de Snelliusstraat 
wordt dan een feestelijke kin-
derdienst gehouden met als the-
ma ‘De intocht van Jezus in Je-
ruzalem’. Dat was een feest, en 
bij een feest hoort een optocht! 
Ds. Barbara de Groot en Tjaltje 
Plug en Carlein Redeker vertel-
len over dat feest en lezen ge-
dichten voor en natuurlijk wor-
den er mooie liedjes gezongen. 
Samen met alle kinderen in de 
kerk gaan ze palmpaasstokken 
versieren. En wie weet lopen ze 
dan nog in een mooie optocht 
door de kerk. Aanvang 10.00 uur.

Kinderdienst 
Palmpasen

Gratis bezwaar
WOZ-waarde

IJmuiden – Onlangs hebben al-
le eigenaren van woningen en 
bedrijfspanden weer de nieuwe 
WOZ-waarde van de gemeen-
te ontvangen. De WOZ-waarde 
wordt gebruikt ten behoeve van 
de heffing van diverse belastin-
gen. Om te voorkomen dat u te-
veel belasting betaald is het dus 
belangrijk voor u dat de hoog-
te van de WOZ-waarde juist is 
vastgesteld. In de praktijk blijkt 
dat deze waarde helaas niet al-
tijd juist is vastgesteld door de 
gemeente. Bij een vrijwel volle-
dig geautomatiseerd proces is 
dat ook niet verwonderlijk. Vo-
gel Makelaars biedt eigenaren 
van woningen en bedrijfspan-
den een gratis dienstverlening 
aan om de WOZ-waarde te con-
troleren en zo nodig gratis be-

zwaar voor hen te maken. Vo-
gel is hiervoor enige jaren ge-
leden een samenwerkingsver-
band aangegaan met Previcus 
Vastgoed en heeft reeds veel ei-
genaren van vastgoed in de ge-
meente Velsen met succes kun-
nen bijstaan bij het verlagen van 
de WOZ-waarde. Previcus was 
de eerste dienstverlener die op 
basis van ‘no cure no pay’ parti-
culieren en bedrijven in heel Ne-
derland gratis helpt bij het ver-
lagen van de WOZ-waarde. Ook 
als de WOZ-waarde juist blijkt 
te zijn worden geen kosten bij u 
in rekening gebracht ! Bezwaar 
maken dient binnen 6 weken te 
gebeuren. U kunt meer informa-
tie vinden (en eventueel ook di-
rect gratis bezwaar maken) via 
www.vogelmakelaars.nl
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Fors verlies PvdA
Velsen - De VVD en PvdA ver-
loren in Velsen respectievelijk 
5,4% en 9% ten opzichte van de 
Statenverkiezingen in 2011. D66 
maakte een sprongetje van 9,4% 
naar 13,7%. De PVV (15,3%), SP 
(11,9%) en CDA (9,6%) bleven 
nagenoeg gelijk, terwijl Groen-
Links (4,3%) iets inleverde. De 
Partij voor de Dieren (4%), 50Plus 
(4,1%) en ChristenUnie/SGP 
(3,5%) zagen het aantal stemmen 
licht stijgen. 
Nieuwkomer Hart voor Holland 
van IJmuidenaar Bram Diepstra-
ten behaalde in Velsen 2,9% van 
de stemmen, maar zijn partij be-
haalde in Noord-Holland niet vol-
doende stemmen voor een zetel 
in de Staten.

Maandag werd de definitieve ze-
telverdeling bekendgemaakt: 
VVD 11, D66 10, PvdA 7, PVV 6, 
SP 6, CDA 5, GroenLinks 4, Partij 
voor de Dieren 3, 50Plus 1, Chris-
tenUnie/SGP 1, Ouderenpar-
tij NH 1. 25 van de 55 leden van 
de Staten zijn verkozen met voor-
keurstemmen. 
De VVD, de PvdA en de PVV heb-
ben het grootste aantal, name-
lijk allemaal vier kandidaten, die 
met voorkeurstemmen zijn geko-
zen.Op basis van deze uitslag be-
staat de mogelijkheid dat de hui-
dige coalitie (VVD, PvdA, D66 en 
CDA) een vervolg krijgt. De PVV 
in het pluche lijkt uitgesloten, 
maar voor de SP staat de deur op 
een kier.

IJmond - PreSail IJmond, de aan-
loop naar de SAIL-In Parade op 
het Noordzeekanaal, krijgt steeds 
meer gestalte. Het nautisch festijn, 
waarin het Havenfestival IJmuiden 
is opgenomen, vindt plaats op za-
terdag 15, zondag 16 en dinsdag 
18 augustus. SAIL-In Parade is een 
dag later, op woensdag 19 augus-
tus.
De Vissershaven wordt omgeto-
verd tot een gezellig festivalterrein. 
De Trawlerkade krijgt dezelfde in-
richting als tijdens het Havenfesti-
val. Verspreid over de kade komt 
een aantal pleinen, waarvan het 
culinair plein letterlijk en figuur-
lijk de smaakmaker moet wor-
den. Daarnaast zijn er diverse po-
dia voor optredens. Bij de Kop van 
de Haven komen ook bijzondere 
schepen te liggen. De dag voor de 
SAIL-In Parade wordt ook de Hal-
kade bij het festival betrokken.
Aan de reeks van tall ships die 
IJmuiden bezoekt, kan een ander 
prominent schip worden toege-
voegd. De Kapitan Borchardt heeft 
de komst naar IJmuiden bevestigd. 
Dit tall ship werd in 1917 gebouwd 
in Nederland als vrachtschip. Ge-
durende vele jaren voer zij over de 
oceanen en had veel verschillen-
de eigenaren. Nu vaart ze als trai-
ningschip met Poolse jongeren.
Eerder hebben onder andere de 
imposante Kruzenstern, de bark 
Europa en de Gulden Leeuw toe-

gezegd te komen. Ook schepen 
van de Koninklijke Marine zijn in 
de Vissershaven aanwezig. De 
Morgenster is vrijdag 15 augus-
tus tot en met maandag 18 augus-
tus te bewonderen in de IJmuiden-
se haven, een dag later in Bever-
wijk. De Clipper Stad Amsterdam 
is ook van vrijdag tot en met dins-
dag aanwezig in IJmuiden. Met de 
Eendracht en de Morgenster is het 
mogelijk mee te varen. Binnenkort 
volgen meer details. 
Tussen de haven van Beverwijk 
en die van IJmuiden komt op za-
terdag en zondag een veerverbin-
ding. Dit geldt niet voor dinsdag 
18 augustus. PreSail IJmond wordt 
die dinsdagavond afgesloten met 
een groot muziekfestival, dat als 
werktitel ’Groeten uit de IJmond’ 
heeft. De organisatie is druk be-
zig met sponsors en fondsenwer-
ving om alles uiteindelijk ook mo-
gelijk te maken.
Voor bedrijven en organisaties be-
staat de mogelijkheid om tijdens 
PreSail IJmond arrangementen 
af te nemen. Gedurende het he-
le evenement kunnen vaartoch-
ten op zee of het Noordzeekanaal 
worden geboekt. Er zijn ook volop 
mogelijkheden voor bijeenkom-
sten op de kade. 
Meer weten? Mail naar info@pre-
sailijmond.nl, bel 0251-213574 of 
kijk op www.presailijmond.nl. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

Tennispark Brederode 
bestaat 80 jaar

Santpoort-Zuid - Vóór 1900 
waren er al een paar gravel-
baantjes aan de Brederoodse-
weg in Santpoort-Zuid, maar 
sinds 1935 is het park ontstaan 
zoals het heden ten dage nog is: 
12 gravelbanen naast de nos-
talgische Ruïne van Brederode, 
geleid door de drie dochters van 
de eigenaren van het park: Mie-
ke, Cécil en Sosja Huijbens.
De grootvader van deze drie 
dochters, Puck van den Broek, 
was samen met zijn vrouw in 
1935 de eerste eigenaar van het 
prachtige tennispark. Na zijn 
overlijden is het tennispark een 
hele tijd verpacht en ook even 
verkocht geweest aan de fa-
milie Van den Bronk. Uiteinde-
lijk heeft de dochter van Puck 
van den Broek, Cocky Huijbens-
van den Broek, samen met haar 
man Joop Huijbens het tennis-
park in 1988 weer kunnen ko-
pen. Zij zijn nog steeds druk op 
het tennispark en helpen hun 
drie dochters, die zich als derde 
generatie in de familie de uitba-
ters van het tennispark mogen 
noemen, waar mogelijk. Een 
echt familiebedrijf dus, met in-
middels een prachtige geschie-
denis van maar liefst 80 jaren!
Op Tennispark Brederode speelt 
de supergezellige vereniging 
LTC Ruïne van Brederode, die 

1100 leden telt en inmiddels een 
begrip is in de regio, zeker ook 
vanwege het fantastische jaar-
lijkse Open Toernooi. De les-
sen voor volwassenen worden al 
heel wat jaren naar volle tevre-
denheid verzorgd door Tennis-
school Jonkman en vele baan-
huurders tennissen al vele ja-
ren op vaste tijden op ‘hun’ vas-
te baan. Op het park kun je trou-
wens ook prima een feest geven 
vanwege de unieke locatie!
Er wordt inmiddels alweer ge-
tennist op de gravelbanen van 
Tennispark Brederode en de of-
ficiële opening van dit feestelij-

ke seizoen gaat plaatsvinden op 
zondag 29 maart. 
De jeugdleden bijten het spits 
af met een Ouder & Kind Toer-
nooi, waarna het de beurt is aan 
de volwassen leden, die middels 
het altijd gezellige Warming-Up 
Toernooi kunnen wennen aan 
het gravel en de gezonde bui-
tenlucht. 
Om 17.00 uur vindt het traditio-
nele vlag hijsen en bal meppen 
plaats en begint de altijd gezel-
lige openingsreceptie met een 
lekker stukje muziek erbij, want 
80 mooie jaren moeten uiter-
aard worden gevierd!

Volop lente 
bij Villa Westend

Velserbroek - De lente hangt in 
de lucht en dat betekent dat bij 
Villa Westend het terrasseizoen 
weer van start is gegaan. Het 
worden drukke maanden met 
een volgeboekte paasbrunch, 
Villa’s Culinaire Wijntheater en 2 
Generations Beach Edition.
Het bargedeelte van Villa Wes-
tend staat elke laatste vrijdag 
van de maand in het teken van 
Villa Friday, een gratis toegan-
kelijk event waarbij gasten van 

21.00 tot 02.00 uur een borrel 
kunnen drinken onder het ge-
not van relaxte live muziek. De 
eerstvolgende editie is op vrij-
dag 27 maart. Dan wordt de mu-
ziek verzorgd door het akoesti-
sche duo Late Night Serenade. 
De toegang is gratis. Tip: com-
bineer Villa Friday met een lek-
ker diner in het restaurant of (bij 
mooi weer) op het strandterras.
Op eerste paasdag, zondag 5 
april, verzorgt Villa Westend 

weer een paasbrunch, maar de-
ze is inmiddels volgeboekt. Er 
zijn nog wel tafels vrij tijdens 
het diner op eerste en tweede 
paasdag en de lunch op twee-
de paasdag. Uiteraard staat Vil-
la Westend beide dagen in het 
teken van Pasen en de gezellig-
heid die bij dit lentefeest hoort.
Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de eerste editie 
van Villa’s Culinair Wijntheater 
Weekend, een 4-daags evene-
ment waarbij wijn drinken, lek-
ker eten en muziek uit de jaren 
’70 en ’80 centraal staan. Aan 
dit culinaire strandfeest in bur-
lesque sfeer werken diverse lo-
kale bedrijven mee, zoals Duin 
& Kruidberg, Pasta Casa en Mi-
chel Lambermons. Villa’s Culi-
nair Wijntheater Weekend is op 
14, 15, 16 en 17 mei dagelijks 
geopend van 12.00 tot  0.00 uur. 
De toegang is gratis.

Meer weten? Kijk op www.villa-
westend.nl of volg Villa Westend 
op Facebook en Twitter. Direct 
reserveren? Bel 023-5381878 of 
mail naar info@villa-westend.nl.
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Schooltennis van start
Santpoort-Noord - LTC Brede-
rode is op enkele basisscholen in 
de gemeente Velsen gestart met 
schooltennis. Het is de bedoeling 
dat de kinderen tijdens een aan-
tal gymlessen tennisles krijgen, 
en een afsluiting krijgen aange-
boden op de tennisvereniging in 
Santpoort-Noord. Deze lessen 
worden verzorgd door Tennis Or-
ganisatie Velsen.
De organisatie van het school-
tennis is een initiatief van Ten-
nisnetwerk Haarlem, waarvan 
LTC Brederode/TOV trainer John 
Biersteker, mede bestuurslid is. 
Er is een bijeenkomst geweest 

met de gemeente Velsen, waar-
bij ook de gymnastiekdocen-
ten aanwezig waren. Daar is een 
programma gepresenteerd dat 
de komende weken in praktijk 
wordt gebracht.
Op LTC Brederode gaat de af-
sluitende les plaatsvinden op 28 
maart.  Op die dag zijn ook an-
dere kinderen die kennis willen 
maken met tennis welkom.
Meer informatie: LTC Bredero-
de, Anja Koetzier-van Wijgerden 
(Jeugdcommissie) telefoon 06-
54746740 of Tennis Organisatie 
Velsen, John Biersteker (Trainer), 
telefoon 06-54973661.

WVIJ-zwemmers 
breken alle records

IJmuiden - Op 8 en 15 maart heb-
ben vijftien zwemmers van Water-
vrienden IJmuiden meegedaan 
aan de Bondszwemkampioen-
schappen (BZK) in Tilburg en Al-
mere. Tijdens deze dagen sneu-
velden diverse persoonlijke, club- 
en bondsrecords onder de macht 
van de IJmuidenaren. In totaal na-
men de zwemmers dertig medail-
les mee terug naar IJmuiden: zes-
tien gouden, vijf zilveren en negen 
bronzen medailles.
Lars Bottelier was in goede vorm. 
Hij wist al zijn persoonlijke afstan-
den in een gouden medaille om te 
zetten, waarvan een bondsrecord 
op de 200 meter vrije slag. Daar-
naast zwom hij met de heren esta-
fetteploeg ook twee maal naar de 
eerste plaats. 
Bij de dames gooide Naomi Schot-
vanger hoge ogen. Zij wist zeven 
medailles binnen te halen, waar-
van vijf gouden en ze verbeterde 

ook nog eens twee bondsrecords 
op de 100 meter schoolslag en 200 
meter wisselslag. 
In totaal mochten de IJmuidena-
ren 79 keer aan de start verschij-
nen. Zij wisten 27 keer hun per-
soonlijke record te verbeteren. Een 
aantal is ook voor volgend jaar al 
zeker van deelname aan de kam-
pioenschappen. Deze groep zwom 
31 limiettijden en 26 vervangende 
tijden; dit zijn de minimale tijden 
die een zwemmer moet halen om 
zich te kwalificeren voor de BZK. 
Trainer Ron Blok is tevreden met 
de resultaten van alle zwemmers. 
Het was voor het eerst in lange tijd 
dat WVIJ zo’n grote afvaardiging 
naar de Bondskampioenschappen 
mocht sturen. Zes zwemmers had-
den zich dit jaar voor het eerst ge-
kwalificeerd. Gecombineerd met 
het aantal records, toont dit duide-
lijk aan dat de ploeg steeds sneller 
gaat zwemmen.

Raad van Kinderen 
presenteert bevindingen

Velsen - De Raad van Kinde-
ren heeft zijn bevindingen gepre-
senteerd aan de directie van Ta-
ta Steel. De leerlingen uit groe-
pen 6, 7 en 8 van basisscholen 
De Beekvliet uit Velserbroek en 
De Toermalijn uit Driehuis de-
den dat onder leiding van Prinses 
Laurentien van Oranje, de initia-
tiefneemster van het project.  
 De Raad van Kinderen stelt vast 
dat Tata Steel een belangrijke 
werkgever is (er werken 9.000 
mensen), met veel kennis over 
milieu. De kinderen adviseren om 
te blijven investeren in onderzoek 
om uitstoot te verminderen, zoals 
het HIsarna project, dat ertoe kan 
leiden dat de CO2-uitstoot bij het 
maken van ruwijzer met 20% ver-
mindert. Als voorbeelden van het 
gebruik maken van nieuwe ener-
giebronnen wijzen de leerlingen 
op de mogelijkheden van getij-
denenergie. En vrachtwagens en 
dienstauto’s op het terrein van 
Tata Steel zouden op elektriciteit 
kunnen rijden, mits de accu’s op 
groene stroom draaien. Ook kan 
worden bekeken of er auto’s op 
perslucht kunnen rijden. 
De Raad van Kinderen adviseert 
Tata Steel om aan te sluiten bij 
het project Groene Klimaatgor-
del, waarbij planten worden ge-
kweekt die luchtvervuilende stof-

fen afvangen. Deze worden aan-
geplant in de omgeving van De 
Stelling van Amsterdam. Het ter-
rein van Tata Steel zou daar prima 
bij aansluiten.
Uit onderzoek van de leerlingen 
blijkt dat veel mensen Tata Steel 
kennen, maar niet precies we-
ten wat het staalbedrijf doet. De 
Raad van Kinderen stelt daarom 
voor dat Tata Steel meer en aan-
sprekende informatie verstrekt 
aan een breed publiek. Zo zou 
het Hoogovenmuseum een inter-
actief bezoekerscentrum kunnen 
worden, met niet alleen aandacht 
voor de geschiedenis, maar ook 
voor de processen en het belang 
van het bedrijf.
De opdracht aan de leerlingen 
was een antwoord vinden op het 
dilemma ‘Hoe wordt Tata Steel 
het bedrijf met de meest positieve 
bijdrage aan de omgeving?’ De 
keuze van het dilemma is inge-
geven door het feit dat Tata Steel 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen belangrijk vindt en er-
naar streeft om de impact van de 
bedrijfsprocessen op de omge-
ving zo veel mogelijk te minimali-
seren. Voor de zomervakantie zal 
Tata Steel de Raad van Kinderen 
tijdens een bijeenkomst informe-
ren over hoe de adviezen worden 
opgepakt.

Gymnasium Felisenum 
presenteert Hamlet
Velsen - Volgende week is op 
drie avonden de toneelproduc-
tie Hamlet van Gymnasium Feli-
senum te zien in het Witte Thea-
ter. Het oorspronkelijke stuk van 
Shakespeare krijgt een eigen-
tijdse draai, alleen al door de fra-
se ‘Feesten of niet feesten, dat is 
de vraag’. 
Hamlets vader is dood. Zijn moe-
der trouwt met een nieuwe man, 
toevallig zijn oom. Hamlet moet 
meters maken, volwassen wor-
den. Maar er zijn zoveel vragen. 
Hamlet is verliefd en weet niet 
meer wat hij met de situatie aan 
moet. Leven of niet leven? Fees-
ten of niet feesten? Wil je dood 
of wil je leven?

Hamlet bevindt zich op het brui-
loftsfeest van zijn moeder en 
stiefvader, ziet de geest van zijn 
vader en weet dat hij moet kie-
zen. Doden of niet doden. Wraak 
nemen of niet. Of wel. Of niet. Of 
wel. Of niet of wel.
Voor je leeft… noem je dat ei-
genlijk ook dood?
In de voorstelling spelen 22 leer-
lingen mee met spel, dans en 
zang.
De uitvoeringen zijn op dins-
dag 31 maart, woensdag 1 april 
en donderdag 2 april, steeds om 
20.00 uur, in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat in IJmuiden.  
Kaarten kosten 7,50 euro. Reser-
veren via www.felisenum.nl.

Santpoort-Noord - Zaterdag 28 
maart is van 9.00 tot 12.00 uur 
een inzameling voor de stichting 
Gered Gereedschap in de RK aan 
de Frans Netscherlaan 12 in Sant-
poort-Noord. Een mooie gele-
genheid om uw schuur, zolder of 
werkplaats op te ruimen en nog 
bruikbaar gereedschap te schen-
ken aan een goed doel. Stichting 
Gered Gereedschap is een vrij-
willigersorganisatie die gebruikte 
gereedschappen inzamelt, ze op-
knapt en op aanvraag verstuurt 
naar technische scholen en star-

tende ondernemers in ontwik-
kelingslanden. In werkplaatsen 
in Nederland wordt het gereed-
schap nagekeken en eventueel 
opgeknapt. In deze werkplaatsen 
kunnen jonge en oudere mensen 
die buiten de boot vallen werker-
varing opdoen. De stichting zoekt 
handzaam gereedschap zoals za-
gen, vijlen, hamers, tangen, sleu-
tels, lijmklemmen, draaibankjes, 
autogereedschap, lasapparaten 
en generatoren. Niet welkom is 
totaal verroest gereedschap en 
tuingereedschap. 

Inzameling 
Gered Gereedschap

IJmuiden - Zondag 29 maart is 
er weer marathon klaverjassen in 
Café Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade 12. Het klaverjassen 
begint om 10.00 uur. De kosten 
bedragen 8,50 euro per persoon, 
dit is inclusief lunch. Bel voor 
meer informatie 0255-534213 of 
0255-532196.

Klaverjassen

Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 27 maart is het weer film-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Deze keer wordt 
de film ‘Jagten’ vertoond in ’t 
Brederode Huys aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Wan-
neer kleuterleider Lucas door 
de 5-jarige Klara ten onrech-
te wordt beschuldigd van mis-
bruik, verandert zijn leven van 
het ene op het andere moment 
in een nachtmerrie. Het nieuws 
verspreidt zich snel en de inwo-
ners van het dorp beginnen zich 
tegen hem te keren. De eens zo 
hechte lokale gemeenschap valt 
uit elkaar, terwijl Lucas tot doel-
wit is verklaard. Op het Filmfesti-
val van Cannes werd Mads Mik-
kelsen uitgeroepen tot Beste Ac-
teur voor zijn hoofdrol in dit be-
klemmende Deense drama van 
Thomas Vinterberg, de regisseur 
van ‘Festen’. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang is gratis. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl. 

‘Jagten’ in
Brederode Huys

IJmuiden - Pasen is een feest, 
maar wat vieren we eigenlijk? Wil 
je meer weten, boeiende spre-
kers horen, en genieten van mooie 
zang en muziek, ga dan naar de 
Baptisten Gemeente en vier dit 
feest mee. Dat kan op vrijdag 3 
april om 19.30 uur en zondag 5 
april om 10.00 uur. Baptistenge-
meente, Eemstraat 30 te IJmuiden. 
Zie ook www.baptistenijmuiden.nl.

Paasfeest 
bij Baptisten

Santpoort-Zuid - Op zaterdag 
28 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
wordt de inmiddels bekende kle-
dingbeurs in Santpoort-Zuid ge-
houden. Het is weer voorjaar en 
tijd voor wind in de haren. Een 
mooie gelegenheid om op pad te 
gaan naar de Brederode Dalton-
school en de kast te vullen met 
tweedehands kinderkleding en 
damesmode. De kleding ligt op 
maat gesorteerd. Iedereen is van 
harte welkom op de kledingbeurs 
aan de Willem de Zwijgerlaan 
110. Meer informatie en aanmel-
den kan via de mail naar kleding-
beursbrederode@gmail.com.

Kledingbeurs 
Brederode
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Wegwijs in de catalogus
IJmuiden - Doe op vrijdag 27 
maart of woensdag 22 april van 
10.00 tot 11.00 uur mee aan de 
leerzame (gratis) workshop ‘Ma-
rijke maakt je wegwijs in de ca-
talogus’ in de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden! Marijke ver-
telt hoe je kunt zoeken in de ca-
talogus; dé plek met een schat 
aan informatie over de uitgebrei-
de collectie van de bibliotheek.
Bibliotheek Velsen telt ruim 

63.000 boeken, speelfilms, luis-
terboeken, tijdschriften en meer. 
Alle informatie over auteurs, ti-
tels en inhoud is terug te vinden 
in de catalogus. Na de work-
shop weet jij precies hoe je ef-
fectief in de catalogus kunt zoe-
ken. Er wordt afgesloten met een 
kop koffie of thee in het gezelli-
ge Leescafé Dudok.
Inschrijven kan via www.biblio-
theekvelsen.nl.

Moeizame overwinning 
Strawberries Heren 1

Driehuis - Strawberries Heren 1 
heeft zondag met veel moeite ge-
wonnen van Castricum. Het werd 
1-2 voor de hockeyers uit Drie-
huis, die daarmee de druk op 
koploper Purmerend opvoeren.
De overwinning kwam met hor-
ten en stoten tot stand. Op het 
zanderige veld van Castricum 
wisten de spelers van Strawber-
ries in de eerste helft maar weinig 
goede passes te geven. De aard-
beien brachten zichzelf daardoor 
veelvuldig in de problemen. On-
danks het slechte veldspel kwa-
men de bezoekers wel op voor-
sprong. Vlak nadat Castricum 
enkele keren dicht bij de ope-
ningstreffer was, scoorde Erik 
van den Berg via een strafcor-
ner voor Strawberries: 0-1. Op 
dat moment was de voorsprong 
licht onverdiend, want de spelers 
uit Driehuis grossierden in foute 
passes.
In de tweede helft kwam er wat 
meer rust in de ploeg van trainer/
coach Axel Wessels en ging het 

daardoor meteen stukken beter 
met het veldspel. In de vijftigste 
minuut wist rechtsachter Finn van 
Leeuwen de bal de cirkel in de 
krijgen waarna hij een geplaats-
te voorzet gaf op Floris Welman. 
De middenvelder wist wel raad 
met het buitenkansje en scoor-
de zo de 0-2. De wedstrijd leek 
gespeeld en het was wachten op 
het derde doelpunt. Deze kwam 
er ook, maar werd (terecht) afge-
keurd door de scheidsrechters. 
Castricum wist vlak daarna de 
aansluitingstreffer te scoren en 
maakte het zo weer spannend. 
Het lukte de nummer vijf van de 
competitie echter niet om de ge-
lijkmaker te produceren. Straw-
berries won, licht onverdiend, en 
vierde daarmee de vierde over-
winning op rij. Enig smetje op het 
duel was de gele kaart voor Van 
Leeuwen, een minuut voor het 
einde van de wedstrijd. Komen-
de zondag staat de thuiswedstrijd 
tegen middenmoter AMVJ op het 
programma. Aanvang 14.45 uur.

Velsen-Zuid - Maandag 6 april, 
tweede paasdag, tussen 10.00 
en 16.00 uur opent ActionPlanet 
in Spaarnwoude aan de Laag-
landersluisweg 12 haar poort 
voor iedereen die kennis wil ma-
ken met de activiteiten die in het 
nieuwe outdoorseizoen geboekt 
kunnen worden. Naast de ‘ge-
wone’ activiteiten zoals quad rij-
den, Hummer rijden en power-
boat varen is het deze keer ook 
mogelijk om een offroad rit te 
maken in een legertruck en kun-
nen kleine crossers in spé (van-
af 5 jaar) onder leiding van een 
KNMV-motorsporttrainer hun 
off-road talenten testen op een 
echte crossmotor. Voor de da-
mes is er een hot chocolate ge-
zichtsbehandeling en de boot-
campers kunnen hun skills tes-
ten op de kersverse stormbaan.  
Toegang is gratis. Wilt u deelne-
men aan een van de vele activi-
teiten dan kan dat tegen beta-
ling van een kleine vergoeding 
per activiteit. Aanmelden via 
www.actionplanet.nl/inschrijf-
formulier.

ActionPlanet 
gaat open

IJmuiden - Op donderdag 2 
april opent de Ichthusburcht 
aan de Fahrenheitstraat 40 om 
20.15 uur haar deuren om sa-
men te kijken naar The Passion, 
de spraakmakende hervertelling 
van de laatste uren van het le-
ven van Jezus. Met dit jaar Je-
roen van Koningsbrugge als Ju-
das, Jeroen van der Boom als 
Petrus en Shirma Rouse als Ma-
ria. Samen kijken en meezingen 
onder het genot van een hap-
je en een drankje. Het program-
ma wordt op groot scherm ge-
projecteerd met goed geluid. Ie-
dereen is welkom! Zie ook www.
thepassion.nl.

Passion op 
groot scherm

Velsen - Bijna 400.000 kinde-
ren in Nederland groeien op in 
armoede. Nationaal Fonds Kin-
derhulp biedt hulp in de vorm 
een bijdrage voor een fiets, 
een weekje kamperen, zwem-
les, sporten of een Sinterklaas-
cadeautje. Wie een paar uur-
tjes over heeft en dit doel een 
warm hart toedraagt wordt ge-
vraagd te helpen met de collec-
te in uw buurt. Aanmelden kan 
via Stephanie Boutkan, tele-
foon 010-2262356 of mail naar 
s.boutkan@kinderhulp.nl.

Kinderhulp 
zoekt 

collectanten

MKB-IJmond trots
op OVNH-finalisten
IJmond - MKB-IJmond is trots 
op Facta uit Uitgeest en Natural 
Plastics uit Heemskerk! Beide 
bedrijven zijn finalist tijdens de 
Ondernemersverkiezing Noord-
Holland (OVNH) 2014-2015 te 
houden op 20 mei in de Phil-
harmonie in Haarlem. Daarmee 
behoren beide toonaangevende 
bedrijven in de categorie MKB-
klein (Natural Platics) en MKB-
groot (Facta) tot de laatste 10 
genomineerden verkozen uit 
ruim 260 bedrijven uit Noord-
Holland. Nadat Bourgondisch 
Lifestyle uit Beverwijk vorig jaar 
de finale wist te halen en zelfs 
een podiumplaats bij de laat-
ste drie bemachtigde is deze eer 
dit jaar dus zelfs twee IJmondi-
ale bedrijven gegund. Ook be-
drijven als Zwart Techniek uit 
IJmuiden en Patina uit Bever-
wijk zijn in voorgaande jaren al 
eens tot de finale van de Onder-
nemingsverkiezing Noord-Hol-
land doorgedrongen. Facta wist 
eerder al de regionale onderne-
mersprijs IJmond Onderneemt! 
in de wacht te slepen. 
Facta is op het gebied van be-
drijfsstrategie, productontwik-
keling, kwaliteitszorg, stijl van 
management, interne organi-
satie, personeelsbeleid, maat-
schappelijke betrokkenheid, pr-
beleid en financiële huishou-
ding, de beste mix aldus een 
quote uit het juryrapport van de 
regionale prijs georganiseerd 
door MKB-IJmond samen met 
OV-IJmond. Facta is een mees-

ter in aandrijf- en pomptech-
niek. Het heeft zich de afgelo-
pen jaren gevormd tot een ui-
terst efficiënt geleide organisa-
tie met ruim 130 gemotiveerde 
mensen. Een bedrijf dat naast 
haar afdeling rotating equip-
ment ook sterk is in liften. Wist u 
bijvoorbeeld dat bij liefst 70 pro-
cent van alle mechanische lift-
storingen in Nederland Facta 
wordt ingezet om het probleem 
op te lossen? Facta is de klant 
optimaal van dienst vanuit de 
servicegedachte.
Natural Plastics uit Heemskerk 
Adviseert, ontwerpt, produceert 
en vermarkt Bioplastics. Er zijn 
zeer weinig bedrijven in Noord-
Holland die de kennis en kunde 
van bioplastics hebben van Na-
tural  Plastics.  Het is prachtig 
dat het gepatenteerde boom-
plantsysteem in de IJmond is 
ontwikkeld en een voorbeeld 
kan zijn voor andere bedrijven. 
Zij delen graag hun kennis en 
kunde en kunnen zo bijdragen 
aan het tot stand komen van de 
Biobased Economy in onder an-
dere de IJmond. Door het ont-
wikkelen van bioplastic granu-
laten, waarbij gekeken wordt 
naar de functionaliteit, de bi-
ologische afbreekbaarheid, de 
kostprijs, het gebruik van rest-
stromen en CO2-reductie zijn zij 
uniek. En dit alles op basis van 
de eigenschappen van produc-
ten die zij zelf hebben ontwik-
keld of bedacht. Zie ook www.
ovnh.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

75ste editie 
Pim Mulierloop

Santpoort-Noord - Atletiekver-
eniging Suomi organiseert op 
zondag 31 mei, voor de 75ste 
keer de Pim Mulierloop. Dit jaar 
staat in het teken van de hon-
derdvijftigste geboortedag van 
de Haarlemse sportpionier Pim 
Mulier. Deze door Run2day ge-
sponsorde loop is de oudste 
hardloopwedstrijd van Neder-
land. Sinds 2014 loopt het schit-
terende parcours voor de 10 kilo-
meter en de 10 EM door Duin en 
Kruidberg en de Heerenduinen. 
Dit is in samenwerking met Na-
tuurmonumenten opgezet. Voor-
heen ging het parcours over de 
wegen langs de duinen van Zuid 
Kennemerland en de 60ste editie 
ging bij uitzondering 1 keer door 
de Velsertunnel.
Alle hardlopers kunnen hart op-
halen op 31 mei. Voor de jeugd 
is er een wedstrijd van 1250 me-
ter rond sportpark Groeneveen. 
Daarnaast is er een 5 kilometer, 
10 kilometer en 10 EM (16,1 ki-
lometer) wedstrijd. De 5 kilome-

ter lopers gaan volledig over ver-
harde wegen, de 10 kilometer en 
10 EM gaan voor een flink deel 
door het nationale park. Start 
en finish is op Sportpark Groe-
neveen aan het Kerkpad 59 in 
Santpoort-Noord. Voor elke af-
stand is een verschillende start-
tijd (vanaf 10.30 uur). Ga voor de 
exacte starttijden en kosten naar 
de website van AV Suomi: www.
avsuomi.nl.  Inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl. 
Het is niet alleen de 75ste editie, 
maar dit jaar staat ook in het te-
ken van de honderdvijftigste ge-
boortedag van de Haarlemse 
sportpionier Pim Mulier. Aan de 
winnaars van deze jubileumeditie 
worden speciale ‘PimMulier150’ 
oorkondes uitgereikt. Op de oor-
konde staat een nummer. Aan 
het eind van het jaar worden vol-
gens loting diverse (bescheiden) 
prijzen uitgereikt. Bekendmaking 
op 11 november in het Haarlems 
Dagblad en op pimmulier150.nl 
of www.pimmulierloop.nl.
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Driehuis - Velsen heeft de kwart-
fi nale van het bekertoernooi be-
reikt door op eigen veld Delta 
Sports uit Houten met 3-2 te ver-
laan. De eerste helft viel er weinig 
te genieten op Sportpark Drie-
huis. Delta Sports bleek een zeer 
jong elftal met weliswaar goe-
de speelsters, maar zonder al te 
veel stootkracht. Velsen speelde 
op haar beurt onrustig, waardoor 
het veelvuldig balverlies leed. Uit 
het niets kwam Velsen toch op 
voorsprong, door een wonder-
schone treffer van Rona Mosterd. 
De watervlugge spits anticipeer-
de goed op een vrije trap van De-
nise Brinkman, die de bal uitste-
kend achter de verdediging leg-
de. Mosterd nam de bal met de 
hak mee in haar loop, waarna ze, 
met een technisch perfect uitge-
voerde volley, de keepster pas-
seerde. De tweede helft was een 
stuk aantrekkelijker. Delta Sports 
maakte uit een vrije trap al snel de 
gelijkmaker, waardoor Velsen op-
nieuw kon beginnen. Het was op-

nieuw Mosterd die haar ploeg op 
onnavolgbare wijze voorsprong 
bracht. Ze wist in de zestien, na 
twee keer vallen en tussen drie 
tegenstanders, de bal zeer knap 
onder controle te houden en het 
gaatje te vinden naar het doel. 
Met een fraai stiftje verschalk-
te ze de stomverbaasde keep-
ster, die geen rekening had ge-
houden met de dadendrang van 
Mosterd. Na de 2-1 bracht Kraai-
kamp Thamar Veering binnen de 
lijnen, waarna Velsen beter begon 
te spelen. De 3-1 liet dan ook niet 
lang op zich wachten. Niet geheel 
verrassend stond Mosterd weer 
aan het eind van de aanval. Ze liet 
haar tegenstanders de hielen liet 
zien na een doorgeschoten bal 
en stifte de bal beheerst over de 
uitgekomen keepster. In de laat-
ste minuut scoorde Delta Sports 
nog tegen, maar de wedstrijd was 
al gespeeld. In de kwarfi nale treft 
Velsen Wartburgia II dat, net als 
Delta Sport, uitkomt in de zater-
dag Eerste Klasse.

Velsen-vrouwen 
naar kwartfi nale beker

IJmuiden pakt volle buit 
tegen Wieringermeer
IJmuiden - IJmuiden heeft in 
een prima wedstrijd weder-
om drie punten uit het vuur ge-
sleept. De brigade van Rick van 
Amersfoort ging al met veel ver-
trouwen richting Slootdorp. Ge-
baseerd op het goede en scher-
pe trainen de laatste weken. On-
danks dat IJmuiden misschien 
wel hun beste speler Wesley 
Heeres moest missen vanwege 
een enkel blessure.
Met de wind in de rug pakte 
IJmuiden direct het initiatief wat 
niet meteen leidde tot echt heel 
grote kansen. De 1-0 na 15 mi-
nuten was dan ook niet een uit-
gespeelde kans,maar een ge-
weldige aktie van Mark van Urk 
die met twee verdedigers voor 
hem onverwachts en snoeihard 
uit haalde, waar na de bal on-
houdbaar voor de keeper in de 
kruising vloog.
IJmuiden bleef ook daarna een 
stuk sterker, en had eigenlijk ook 
nog minstens één of twee keer 
moeten scoren. De mooiste aktie 
uit de eerste helft was van Kay 
Brouwer, die de bal van eigen 
zestien oppikte en oprukte naar 
de zestien van Wieringermeer,na 
zeker vijf spelers voorbij te zijn 
gelopen gaf hij keurig af aan 
Mitchel Post die helaas de bal 
net overschoot.
Na rust werd het even moeilijk 

voor de zwart witten omdat Wie-
ringermeer de stevige wind in de 
rug had. Na 15 minuten viel door 
wat slordigheden achterin de 
gelijkmaker. IJmuiden liet zich 
hier door niet uit het veld slaan 
en gooide er nog een schep-
je bovenop. Ondanks de tegen-
wind was er nog maar één ploeg 
die aanviel en dat was IJmuiden.
In de 25ste minuut was de altijd 
zeer ijverige Jordi de Man doel-
treffend. via een prima voor- ak-
tie met de tot linksback gebom-
bardeerde Niels Bunnink (een 
prima zet van de trainer) belan-
de jordi in het strafschopgebied. 
zonder na te denken en met een 
man voor zich schoot hij onbe-
rispelijk hard binnen met no-
ta bene zijn chocolade been. De 
keeper was door dit harde schot 
verrast 1-2.
IJmuiden bleef de resterende 
20 minuten het betere van het 
spel houden en kwamen daar-
door niet meer in de proble-
men. IJmuiden kende deze mid-
dag ook weinig of geen zwak-
ke plekken. Zaterdag 28 maart 
wacht Zeemacht thuis. Bij een 
overwinning op die club zijn de 
zwart witten zo goed als zeker 
weer verzekerd van een jaartje 
derde klasse voetbal. Wat IJmui-
den ook minimaal aan zijn stand 
verplicht is.

D-Selectie VSV werkt 
zich in het zweet

Velserbroek - Op dinsdag 17 
maart heeft de D-selectie van VSV 
hard gewerkt om een groot deel 
van het parkeerterrein van VSV 
op te knappen. Gewapend met 
schoffels, harken, bezems, schep-
pen en kruiwagens hebben de ta-
lenten zich in het zweet gewerkt.
In het paasweekend vertrekt de 
VSV D-selectie naar België om 
daar een internationaal toernooi 
te spelen. Zonder bijdrages van 
mensen of sponsoracties kun-
nen wij dit niet realiseren. Geluk-
kig was er bij VSV iemand zo vrij-
gevig om te willen sponsoren. Hier 
stond wel een opdracht tegenover. 
De VSV talenten in hart en nie-
ren gingen deze opdracht natuur-
lijk graag aan. Afgelopen dinsdag 
middag was het zover. Het groot-
ste deel van de spelers was aan-
wezig om de parkeerplaats voor 
een groot deel onkruid vrij te ma-

ken. Onder leiding van meneer 
Sliggers senior en Ben Sliggers is 
er keihard gewerkt om dit voor el-
kaar te krijgen. Fantastisch om te 
zien hoe de mannen zich hebben 
ingezet voor een mooi resultaat. 
Namens de hele D-selectie wil-
len zij drie mensen in het speciaal 
bedanken. De sponsor van deze 
middag natuurlijk, maar ook zeker 
de beide heren Sliggers. Onwijs 
bedankt voor jullie inzet, moeite 
en hulp!
De spelers, begeleiding, chauf-
feurs en ouders maken zich op 
voor een mooie reis richting Oost-
ende. 
Wilt u helpen of steunen bij het 
mede mogelijke maken van een 
onvergetelijke reis voor de jon-
gens? Neem dan gerust contact 
op met Mitchell Pauwels (mitchel-
lpauwels@hotmail.com). Iedere 
bijdrage is namelijk welkom.

IJmuiden - Het degradatie-
duel tussen twee oude beken-
den, Stormvogels en Elinkwijk uit 
Utrecht, is geëindigd in een ge-
lijkspel. Het was de juiste weer-
spiegeling van een niet mooie, 
maar wel zeer spannende wed-
strijd. In dit belangrijke duel kon 
Stormvogels-trainer Dick-Jan 
Ente geen beroep doen op de 
geroutineerde spelers Mischa 
Plug en Jurjen Dikker, die bei-
den een schorsing van een wed-
strijd uit moesten zitten. Storm-
vogels als Elinkwijk verkoch-
ten de huid heel duur. Om zich 
te kunnen ontworstelen van de 
onderste plaatsen stond slechtst 
een missie op het spel en dat 
was winnen. Na aardig wat kan-
sen over en weer nam Stormvo-
gels 16 minuten voor de rust de 
leiding. Bastiaan Scholten werd 
binnen de beruchte lijnen onder-
uit gehaald en clubtopscorer Pa-
trick Krop maakte vervolgens de 
klus vanaf elf meter af, 1-0. Ze-
ven minuten later bepaalde Jori 
van der Merkt met een mooie lob 
de ruststand op 1-1. Vier minuten 
in de tweede helft nam Stormvo-
gels opnieuw de leiding. Na een 
vrije schop van Erik Homan sloeg 
de Utrechtse doelman de bal half 
weg precies voor de voeten van 
Bastiaan Scholten, die met een 
keiharde schuiver de afvallen-
de bal in het doel schoot, 2-1. Na 
een kwartier zag Patrick Krop zijn 
lob met veel kunst- en vliegwerk 
door de Utrechtse doelman net 
voor de lijn weggewerkt worden. 
Elinkwijk nam steeds meer het 
initiatief en kansen bleven niet 
uit, maar de IJmuidense doelman 
Danny Adrichem stak opnieuw 
in een bloedvorm. Toch moest hij 
halverwege de tweede helft ca-
pituleren op een opnieuw mooie 
lob, nu van de voet van uitblinker 
Don Cornet, 2-2. De laatste tien 
minuten waren voor Stormvogels, 
maar het team van de aan het 
eind van dit seizoen vertrekken-
de trainer Dick-Jan Ente kwam 
niet verder dan een buitenspel-
doelpunt van Bastiaan Scholten. 
Door dit gelijke spel staan De 
Kennemers, De Foresters, Elink-
wijk en Stormvogels op de on-
derste vier plaatsen met 17 pun-
ten. Daarboven staan SO Soest 
en Woerden met respectievelijk 2 
en 3 punten meer. Deze zes de-
gradatiekandidaten hebben nog 
zes heel belangrijke wedstrijden 
voor de boeg. Voor Stormvogels 
staat zondag a.s. de uitwedstrijd 
tegen subtopper Alphense Boys, 
de nieuwe club van spits Patrick 
Krop, op het programma. Storm-
vogels zaterdag won de uitwed-
strijd tegen koploper VVA/Velser-
broek met 0-1. Doelpuntenmaker 
was Ruben de Hoog. Zaterdag 28 
maart komt subtopper DSS naar 
Zeewijk.

Gelijkspel 
in spannend 

degradatieduel

Driehuis - In Heerhugowaard 
werd eerder dit seizoen gemak-
kelijk gewonnen van het laag-
staande SVW ’27, maar zondag in 
Driehuis was het ‘different cook’, 
om eens een bekende trainer te 
citeren. Het spel golfde in de eer-
ste helft op en neer zonder dat 
één van de ploegen gevaarlijk 
werd. Wel  blonken beide ploe-
gen uit in het spelen van de bal 
naar de verkeerde kleur. Daar-
mee is eigenlijk alles over de eer-
ste 45 minuten verteld. 
Na de thee kwam het eerste ge-
vaar van SVW ’27 aanvaller Daan 
Brinkkemper die net over schoot, 
terwijl Eder Delgado even later 
redde ten koste van een hoek-
schop. Het spel golfde wederom 
op en neer zonder dat de beide 
keepers de gelegenheid kregen 
zich te onderscheiden. Een kwar-
tier voor het einde ontstond ein-
delijk enig gevaar voor het doel 
van SVW ’27: de ingevallen Vin-
cent Cuvelier gaf een prachtige 
lage voorzet die door iedereen 
vol bewondering tot aan de zijlijn 
werd nagekeken. Velsen schrok 
wakker: een inzet van Henk Swier 
stuitte op doelman Dion Blee-
ker van SWV ’27 waarna Barry 
Schildwacht zijn schot hoog over 
het doel zag verdwijnen. SVW ’27 
moest achteruit, streed voor een 
puntje en dankte wederom zijn 

keeper na een schot van Henk 
Swier.  De verre uittrap van de 
doelman besliste de wedstrijd:  
aanvaller Glenn Schipper schoot 
via de vingertoppen van Randy 
Eijkelenboom raak: 0-1.
In de resterende tien minuten 
gooide Velsen alles op de aan-
val om de gelijkmaker te force-
ren. Dat leverde nog een aan-
tal hachelijke situaties op in het 
strafschopgebied van SVW ’27. 
Zo zag Vincent Cuvelier zijn kop-
bal, na een voorzet van Tim Groe-
newoud, rakelings langs de ver-
keerde kant van de paal verdwij-
nen. Uiteindelijk won vanmiddag 
de gelukkigste ploeg en kunnen 
de Velser plannen voor een pe-
riodekampioenschap  voorlopig 
even in de ijskast. Volgende week 
naar Zilvermeeuwen, ook geen 
makkie!
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Wethouders, raadsleden en een medewerkster van de gemeente Velsen luis-
teren naar de instructie van de activiteitenbegeleidster van Verpleeghuis 
Velserduin. In het kader van NL Doet bereidden zij op 20 maart jl. een High 
Tea voor.  Later op de middag begeleidden de vrijwilligers de bewoners vanaf 
hun kamer naar de feestelijke locatie. Op de foto staan van links naar rechts 
Annekee Eggermont, Leen de Winter, Cees Sintenie, Robert te Beest, Ro-
mana Zwanenburg, Ronald Vennik en Marianne Kors. Burgemeester Franc 
Weerwind ontbreekt op de foto omdat hij niet in de gelegenheid was bij de 
voorbereiding aanwezig te zijn. Tijdens het theefeestje van hartige hapjes en 
zoete lekkernijen schonk  de burgervader de nodige kopjes thee in en maakte 
hij een praatje met de dankbare gasten. (foto: Reinder Weidijk)  

Start werkzaamheden 
Lange Nieuwstraat
Op de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden is gestart met het weg-
halen van de plastic overkapping 
tussen de puien van de winkels 
en de tegenover gelegen kiosken.  
Het zijn voorbereidingen op de 
grootschalige  veranderingen van 
de Lange Nieuwstraat. 

Na de zomer starten de werkzaam-
heden die ongeveer een jaar zullen 
duren. In die periode wordt in fases 
de gehele Lange Nieuwstraat aange-
pakt waarbij begonnen wordt bij de 
rotonde aan het Moerbergplantsoen.  
Zo wordt hier nieuwe riolering aan-
gelegd, komen er aan twee kanten 
vrij-liggende fietspaden.  Volgens de 
planning wordt begin 2016 gestart 
met de verandering van het winkel-
gebied aan de Lange Nieuwstraat.

Nadat de overkapping is verwijderd 
worden de luifels/winkelpuien her-

steld. Dan zal ook de (licht)reclame 
worden teruggeplaatst. Naar ver-
wachting duren deze werkzaamhe-
den 8 weken. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Wethouder plant kastanje
Wethouder Floor Bal besteed-
de op 18 maart jl. feestelijke aan-
dacht aan de nationale boom-
plantdag. Samen met de leerlin-
gen van groep 6 van de Vliegende 
Hollander plantte hij een tamme 
kastanje en opende hij de nieuwe 
kruidentuin van de school.

Ook de wijk werd niet vergeten. Met 
de bewoners van de Casembroot-
straat en de Wijk aan Zeeërweg wer-
den sierkersen geplant. 

De nationale boomfeestdag stond dit 
jaar in het teken van ‘Bomen & Wa-
ter’. Zonder water is er  geen leven. 
In een gezonde natuur spelen bo-
men een belangrijke rol, omdat zij 
met hun wortels de grond vasthou-
den. Bovendien zorgen ze in onze 
volgebouwde steden ervoor dat het 
overtollig hemelwater wordt opge-
nomen. Kortom: het planten van bo-
men zorgt voor goede waterberging 
en waterbeheersing. (foto: Ko van 
Leeuwen)

KWS Infra bv gaat dinsdag de de-
finitieve asfalt deklagen en belij-
ning aanbrengen op het fietspad 
naast de IJmuiderstraatweg.

Woensdag 1 april gaat de aannemer 
het laatste gedeelte van de IJmui-
derstraatweg, tussen het BP-sta-
tion en de kruising met de Kenne-
merlaan asfalteren. Om deze werk-
zaamheden aan de rijbaan uit te 
kunnen voeren, wordt dit gedeelte 
van de IJmuiderstraatweg van 6.00 

uur tot 18.00 uur afgesloten. 

Verzocht wordt om alle voertuigen 
op een andere locatie te parkeren. 
Voor de auto’s die toch op de par-
keerplaatsen staan en onze werk-
zaamheden dusdanig belemmeren 
geldt een wegsleepregeling. De zij-
straten worden afgesloten en be-
waakt door verkeersregelaars. Wij 
hopen op uw begrip en proberen de 
overlast zoveel als mogelijk te be-
perken.

High Tea dankzij NL Doet

IJmuiderstraatweg op
1 april gedeeltelijk dicht
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Rondleiding gemeentehuis
Wat zijn nou typische ‘Dudok-
details’ in het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen? Wie dat 
wil weten, kan zich aanmelden 
voor een rondleiding. Op zater-
dag 11 april staat er weer een ron-
de gepland.

De renovatie (2014) van het ge-
meentehuis (het gedeelte dat archi-
tect Dudok heeft ontworpen) is aan-
leiding geweest om met de rondlei-
dingen te starten. Er zijn ondertus-
sen drie rondleidingen geweest, een 
in september en november 2014 én 
een in februari 2015. Wegens succes 
wordt er nog één voor de zomerva-
kantie gepland, zaterdag 11 april. De 
1e rondleiding start om 10.30 uur bij 
de ingang van het gemeentehuis aan 
Plein 1945 te IJmuiden en duurt on-
geveer een uur. 
De rondleiding is bedoeld voor zo-
wel individuele geïnteresseerden als 
groepen. Is dit iets voor uw school, 
bedrijf of club? Onder leiding van 
een lid van de Dudokstichting loopt 
u door het stadhuis. U wordt gewe-
zen op de details die typisch zijn 
voor de architect Dudok en de re-

novatie die het gebouw heeft onder-
gaan. Voor iedere bezoeker is er na 
afloop een wandelroute ‘Een wande-
ling door het IJmuiden van Dudok’ 
beschikbaar.
Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? U kunt zich tot donder-
dag 9 april a.s. aanmelden via Com-
municatie@velsen.nl 

Leerplichtambtenaren
nemen kijkje in de klas
Je bent pas stoer als je niet spij-
belt. Dat meent het merendeel van 
de leerlingen van groep 8 van ze-
ven basisscholen in Velsen. In het 
kader van de Dag van de Leerplicht 
kwamen de leerlichtambtenaren 
naar de klas. Met succes overtuig-
den zij de kinderen, dat leren op 
school van groot belang is voor hun 
ontwikkeling.

Leerlingen voelen zich bevoorrecht 
om op school te mogen zitten. Dat 
bleek niet alleen tijdens het bezoek 
van de drie leerplichtambtenaren aan 
basisscholen De Triangel, De Origon, 
De Vuurtoren en Het Kompas. Maar 
ook uit hun reacties op stellingen, die 
waren uitgezet op diverse basisscho-
len. ‘Als je spijbelt hoor je bij de popu-
laire leerlingen’, was daar een voor-
beeld van.
 
Dag van de Leerplicht
Vorige week donderdag was het de 
Dag van de Leerplicht. Onze drie leer-

plichtambtenaren trokken erop uit 
om de leerlingen van groep 8 te wij-
zen op het nut en de noodzaak van het 
onderwijs. Er werd aandachtig geluis-
terd naar het ontstaan van het recht 
op onderwijs. Vroeger moesten kin-
deren werken in de fabrieken of op het 
land. Pas toen in 1900 de Leerplicht-
wet kwam, stopte de kinderarbeid in 
Nederland. De wet zorgde ervoor dat 
kinderen tot 12 jaar niet meer in de 
fabrieken hoefden te werken, maar 
naar school mochten. Leerplicht geldt 
voor alle kinderen van 5 tot en met 
16. Daarbij moet wel opgemerkt wor-
den, dat 16 en 17-jarigen, die nog geen 
startkwalificatie (minimaal HAVO of 
MBO niveau 2 diploma) hebben be-
haald ook onder de Leerplichtwet val-
len.

Op de foto luisteren de leerlingen van 
De Triangel in Velsen-Noord aan-
dachtig naar de leerplichtplichtamb-
tenaren Nathelie Schmidt en Janneke 
Hoekstra. (foto: Reinder Weidijk)

Afgelopen zaterdag was het startmoment van de verkoop van de wonin-
gen in fase 5a in het Stadspark IJmuiden. Ondanks  het slechte weer was 
het best druk. Veel mensen waren geïnteresseerd in de eengezinswonin-
gen en hadden zich al verdiept in het plan en de bouwnummers. Volgende 
week maandag sluit de inschrijving. Meer info:  www.stadspark-ijmuiden.
nl. (foto: Hans van Wijk)

Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de 
deur. Tijd om de tuin een opknap-
beurtje te geven. 

Een laagje compost zorgt daar-
bij voor de nodige voeding voor de 
plantjes. Kom naar de wijkpost Sant-
poort-Zuid en schep gratis uw com-
post! 

Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan 

de Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan ie-
dereen gratis compost afhalen op de 
volgende dagen:

- Vrijdag 27 maart tussen 08.00 en 
16.00 uur

- Zaterdag 28 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, 
maar ook zakken, kruiwagens etc.

Stadspark IJmuiden

Veel interesse voor fase 5a



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl26 maart 2015

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
maart  2015 tot en met 20 maart  
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis 
Valeriuslaan 80, wijzigen erker 
(17/03/2015) 3942-2015;
Kriemhildestraat 2, kappen boom 

(17/03/2015) 4003-2015;
Van Maerlantlaan 12, oprichten ga-
rage (18/03/2015) 4076-2015.
 
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
op 20 juni 2015 (19/03/2015) 4124-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland tijdens de Pink-
sterjaarmarkt op 25 mei 2015 
(20/03/2015) 4231-2015;
Dinkgrevelaan 17, bouwen in af-
wijking verleende vergunning 
(17/03/2015) 3970-2015.

Velsen-Zuid

Amsterdamseweg 14, oprichten 
wijkpost (16/03/2015) 3907-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen 
van kantoorpand tot shortstay ho-
telkamers en wijzigen kozijnen  
(23/01/2015) 1108-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Bik en Arnoldkade 21-22, wijzi-
gen van twee appartementen naar 
vier appartementen (24/03/2015) 
w14.000571;

Wijk aan Zeeërweg 13, plaatsen dak-
opbouw (24/03/2015) 1196-2015;
Scheldestraat 91-93, uitbreiden 2e 
verdieping en toevoegen woning 
(18/03/2015) 1802-2015.

Driehuis
Tollenslaan 14, vervangen dakkapel 
voorzijde (24/03/2015) 1784-2015;
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 
boom (24/03/2015) 2875-2015.

Santpoort-Noord
Molenstraat 11, kappen boom 
(24/03/2015) 2961-2015;
Wüstelaan 100, kappen boom 
(24/03/2015) 3522-2015.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 12, kappen 2 
bomen (24/03/2015) 2914-2015;
Brederoodseweg 102, kappen boom 

(24/03/2015) 2589-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mo-
biele zwembadoverkapping 
(24/03/2015) 1934-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Floraronde 52, plaatsen dakkapellen 
voor- en achtergevel (19/03/2015) 
1761-2015;
Broekerdreef 140, plaatsen nieu-
we belettering en reclame op gevel 
(19/03/2015) 1501-2015;
Fregat 18, plaatsen dakkapel op voor-
dakvlak (24/03/2015) 2737-2015. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
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Boerenmarkt, 14 en 15 mei 2015, 
Spekkenwegje 8 te Santpoort-Noord 
(17/03/ 2015) u15.001329;
Koningsdagviering,  27 april 2015, 

plantsoen Van Tuylweg in Velsen 
Zuid (19/03/2015) u15.001560;
Strandzesdaagse 29 en 30 juli 2015, 
aankomst en vertrek in IJmuiden, 
overnachting bij SVIJ, Planeten-
weg 271 te IJmuiden( 23/03/ 2015) 
u15.001126;

Koningsdagviering, 27 april 2015, 
veld Aagtevonklaan in Driehuis 
(23/03/ 2015) u15.001622;
Kofferbakmarkt, 20 september 
2015 (in plaats van 27 september 
2015), Velserduinplein in IJmuiden 
(23/03/2015);

Bevrijdingsfeest, 5 mei 2015, Plein 
1945 in IJmuiden (23/03/2015) 
u15.001882.

Besluiten (vervolg)

Vergaderingen gemeenteraad woensdag 1 april 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meer-

waarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombuds-
man functie voor cliënten

  Alle cliëntenorganisaties en cliënten worden uitgenodigd 
voor deze sessie om mee te praten over het onderwerp.

2. Schoonenbergzaal 
19.30 – 21.00 uur  Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam 

verbinden’

Pauze

3. raadzaal
21.30 - 23.00 uur  Kaderstellende notitie HVC

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later 
tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen 
van de sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over de agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 31 maart 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de 
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de on-
derwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden 
gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abon-
neren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te 
mailen naar raadsplein@velsen.nl.
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Velsen-Zuid – Vorige week za-
terdag was er PK gooien voor de 
klootschieters van Sportvereni-
ging Full Speed. Hierbij kan men 
kijken hoe elke speler individu-
eel kundiger is geworden, of wat 
minder, en dat kan aanpassen. 
Het weer was prima, toch vie-
len er een paar spatjes. Veel bal-
len gingen in de sloot en de drie-
tandige hark was niet goed af-
gesteld, te vlak er moet een kuil-
tje inzitten anders rolt de bal er-
uit. Volgende keer beter. Nico 
werd eerste met 24 schoten en 
9 meter. Tweede Dirk 24–3. Der-
de Jan St. 27–72, vierde Lia 27–8, 
vijfde Sander 28–5, zesde Dries 
30–32, zevende Ina 30–5, acht-
ste  Ton 34–14. Allemaal onder 
hun mogelijkheden, maar Lia 
liep in het begin gelijk met Ni-
co. Dat was sensatie, en hope-
lijk kunnen de anderen het na-
doen, want dan wordt het span-
nend! Op de agenda staat zater-
dag 28 maart het Paaseiertoer-
nooi. Voor alle deelnemers is er  
een doos eieren en een choco-
ladefiguur. Zondag 19 april is het 
Astrid van Gerven open toernooi 
met hapjes en een loterij met 
mooie prijzen. Meer weten? Bel 
Harm Jongman 0255-514780 of  
e-mail Ton Boot via snelboot@
planet.nl.

Klootschieten

Visonline sponsor 
van SVIJ MD2

IJmuiden - De meiden van het zo enthousiaste en succesvolle SVIJ 
MD2 hebben een kledingsponsor gevonden. Marlon en Samantha 
Rijbroek van het bedrijf Visonline uit IJmuiden hebben de speelsters 
van dit elftal geheel in het nieuw gestoken. Supertrots werd zaterdag 
voor het eerst in het splinternieuwe tenue gespeeld. Het team van 
Dennis en Stefan traint twee maal per week en speelt op zaterdag de 
competitiewedstrijden. Veel meiden uit dit team zijn ook nog zondag-
ochtend te vinden bij de SVIJ Voetbalschool, waar ze hun techniek ko-
men  verbeteren. Dankzij de sponsoring heeft het team nu een fan-
tastisch tenue.

‘Via Crucis’ en Pianotrio 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist 
Pieter Grimbergen en de historicus 
Erik Lips verzorgen op vrijdag 27 
maart om 20.00 uur een program-
ma waarin de Via Crucis (De Kruis-
weg) van Liszt centraal staat. 
Na een korte introductie over de 
kruiswegstatie door Erik Lips wor-
den de 14 tableaus van de lijdens-
weg zoals Liszt die heeft getoonzet 
gespeeld. Tussendoor draagt Erik 
Lips gedichten voor van Marinus 
van den Berg ‘Lijdensweg voor on-
gelooflijken’. Deze teksten trekken 
de lijdensweg van Jezus naar het 
heden in wereldlijk opzicht. 
De pianist Sergey Smirnov, de cel-

list Dimitri Tsypkin en de violist Ar-
tiom Shishkov zijn op zondag 29 
maart om 15.00 uur als trio te gast 
in ‘t Mosterdzaadje. Studievrien-
den uit Minsk die in het buitenland 
aan een prachtige carrière bouwen 
en bij gelegenheid naar elkaar af-
reizen voor een concert. Uitge-
voerd wordt ‘De Seizoenen’ van 
Tsjaikovsky en een stuk van de po-
pulaire jonge Russische componist  
Pavel Karmanov. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

www. .nl

www. .nl
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