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Pittige Paasstorm
IJmuiden - Met uitschieters naar windkracht 10 hield de Paasstorm maandagmiddag flink 
huis aan de kust. Hoewel de rode vlag was gehesen konden sommige wandelaars de verlei-
ding niet weerstaan om de pier te betreden, iets dat met zulk weer levensgevaarlijk is. Voor 
zover bekend heeft de storm geen grote schade aangericht. Wel waaiden op sommige plek-
ken (bouw)hekken om en werden uit voorzorg evenementen afgelast. (foto: Erik Baalbergen)

Fotokring Polderlicht 
de beste van het land
velserbroek - Na steeds 
goede resultaten op de 
regionale Fotobondwed-
strijden waagde de vel-
serbroekse fotoclub vo-
rig jaar voor het eerst 
een kansje op de lande-
lijke competitie van de 
Bond. Dit bleek goed uit 
te pakken met een derde 
plaats.

De vreugde was dit jaar niet 
minder groot toen Polder-
licht tot beste club van Ne-
derland werd gekroond! De 
vakjury benoemde vooral de 
afwisselende serie met een 
constant hoog niveau als 
belangrijkste wapenfeiten.
Dit jaar waren er 180 deel-
nemende clubs met elk 10 
foto’s. Er worden door de 
drie juryleden maar liefst 
1800 foto’s beoordeeld. Het 
resultaat voor de serie van 
Fotokring Polderlicht telde 
totaal 234 punten, wat dus 
23,4 punten per foto gemid-
deld betekent. Brons, zilver 
en goud worden toegekend 

aan foto’s die 25, 26 of 27+ 
scoren, voor slechts 1 pro-
cent van de inzendingen. 
Het clubgemiddelde was 
hiermee goed voor beste 
serie van dit jaar.
Met zelfs twee bronzen prij-

zen voor de foto’s van Re-
né van Rijswijk en Elisabeth 
Schelvis heeft nieuwkomer 
Polderlicht grote indruk ge-
maakt bij de prijsuitreiking 
in Hilversum. Zie ook www.
fotokringpolderlicht.nl.
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Oranjevrouwen spelen 
oefenduel in Velsen

velsen-Zuid - Het Neder-
lands vrouwenelftal start 
de voorbereiding op het EK 
2017 op donderdag 7 april 
met een oefenwedstrijd te-
gen Nieuw-Zeeland. 
Het duel, dat wordt gespeeld 
in het Rabobank IJmond Sta-
dion, begint om 18.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.onsoranje.nl.
Voor Nederland betekent 
het oefenduel, na het mis-
lopen van kwalificatie voor 
de Olympische Spelen 2016 
eerder deze maand, een start 
van de voorbereiding op het 
UEFA Women’s EURO 2017. 
Dit eindtoernooi vindt in Ne-
derland plaats van 16 juli tot 
en met 6 augustus 2017. Als 
gastheer is Nederland auto-
matisch geplaatst voor het 
Europese kampioenschap.
Vijf maal eerder stonden 

Oranje en Nieuw-Zeeland 
tegenover elkaar. De Oran-
je Leeuwinnen wonnen twee 
wedstrijden, twee keer werd 
er gelijkgespeeld en eenmaal 
ging de winst naar Nieuw-
Zeeland. De laatste ontmoe-
ting was tijdens het WK2015 
in Canada. Nederland won 
deze wedstrijd met 1-0 door 
een doelpunt van aanvaller 
Lieke Martens.
De prijs voor losse kaarten 
is 10 euro. Houders van een 
OnsOranje ClubCard krijgen 
20 procent korting en groe-
pen vanaf tien personen krij-
gen korting en betalen per 
persoon 6 euro. 
Kaarten zijn te koop bij de 
KNVB-ticketshop via Ons-
Oranje.nl. Daarnaast zijn los-
se kaarten te koop bij de 
balie van SC Telstar. (foto: 
KNVB)

Deze week in De krant!

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

HET KAMPEERSEIZOEN 
IS WEER BEGONNEN!

Zie advertentie 
elders in deze krant
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

tijd voor 
ZomerbAnden
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En 
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga

redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

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

Wat gaat Rijkswaterstaat 
in de Wijkertunnel doen?

Tijdens de sluiting van de Velsertunnel vanaf 15 april lopen 
de belangrijkste omleidingsroutes over de A9 en door de 
Wijkertunnel. Dat betekent dus dat het verkeer daar toe-
neemt. Om te zorgen dat de Wijkertunnel er helemaal klaar 
voor is om de extra auto’s door te laten, treft Rijkswater-
staat veel maatregelen. 

Extra rijstrook in beide richtingen
De Wijkertunnel krijgt er tijdelijk in beide richtingen een 
extra rijstrook bij. Daarvoor gebruikt Rijkswaterstaat de 
huidige vluchtstroken. In 2015 werd de verlichting hier al 
op aangepast. In de week van 28 maart tot en met 1 april 
worden de puntjes op de i gezet: we passen de belijning 
op de weg aan en maken pechhavens. Ook voeren we de 
laatste testen uit van de systemen in de Wijkertunnel.

Incidenten zo veel mogelijk voorkomen
Als op de A9 of in de Wijkertunnel een groot incident ge-
beurt, is vertraging onvermijdelijk. Om dit zo veel mogelijk 
te voorkomen, treft Rijkswaterstaat maatregelen. Naast de 
extra rijstrook in beide richtingen, gaat de maximumsnel-
heid omlaag naar 90 km per uur. Hierdoor vermindert de 
kans op ongelukken en is de impact minder groot. Als er 
toch een ongeluk gebeurt, zorgen we ervoor dat bergers 
en weginspecteurs sneller dan gewoonlijk ter plekke zijn 
om beschadigde voertuigen weg te slepen. Ook staat er 
voor de Wijkertunnel een storingsmonteur paraat.

Ga goed voorbereid op weg
Bij grote incidenten in de Wijkertunnel of op de A9 stuurt 
Rijkswaterstaat een sms-alert uit. Dankzij deze gratis sms-
service ben je snel op de hoogte. En kun je waar mogelijk 
je reis uitstellen of een alternatieve route kiezen. 
Sms ‘A9 aan’ naar telefoonnummer 3669 om je aan te 
melden. Wil je weten of er file staat? Kijk voor routes en 
reistijden in de regio op www.IJmondverkeer.nl. De naviga-
tiesoftware in je auto toont de tijdelijke verbindingswegen 
niet. Zet daarom je navigatie uit en gebruik www.here.com 
om je route te bepalen (let op: niet via de app). 

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.

Vrijmetselarij zet
de deuren weer open

Velsen - De Vrijmetselarij 
is een eeuwenoud genoot-
schap en een begrip waar 
bijna iedereen wel eens van 
gehoord heeft, maar waar 
menigeen vragen bij stelt. Er 
hangt een waas van geheim-
zinnigheid om de Vrijmetse-
larij, voor een groot deel ver-
klaarbaar, maar voor een net 
zo groot deel is het een onte-
rechte associatie. De Vrijmet-
selarij wil mensen bewuster 
in het leven laten staan, een 
streven waarin iedereen  zich 
wel kan herkennen. 
Vrijmetselarij gaat om gees-
telijke verdieping. Je leert je-
zelf hierdoor beter kennen, 
iets waar je wat aan hebt in 
werk, relatie en vrienden-
kring. En dit alles onder het 
motto ‘verbeter de wereld; 
begin bij jezelf’. De vrijmet-
selaar is een vrijdenker, heeft 
respect voor de mening van 
de ander zonder zijn eigen 
mening te verloochenen. 
Vrijmetselaren geloven, ieder 
op eigen wijze, dat er meer 
is tussen hemel en aarde dat 
de mensheid beweegt. Ie-
dere vrijmetselaar staat het 
daarbij uiteraard vrij dit naar 
eigen inzicht verder in te vul-

len. De één gelooft in een 
god, een ander in samen-
hangende natuurkrachten 
en de volgende in het hogere 
in zichzelf of in zijn geweten. 
Vrijmetselarij is geen geloof, 
maar de broederschap is wel 
levensbeschouwelijk.
Geïnteresseerd in de vrijmet-
selarij? De deuren van loge 
De Hoeksteen staan maan-
dag 4 april voor u en na-
tuurlijk uw partner open. Om 
19.30 uur verwelkomen zij u 
graag met een kopje koffie 
op het adres Torenstraat 2a.
Vanaf 20.00 uur wordt u het 
een en ander verteld over 
de Vrijmetselarij in het al-
gemeen en De Hoeksteen 
in het bijzonder. Ook zult u 
kennismaken met een kort 
formeel bijeen zijn in de 
tempelruimte, als voorbeeld 
van wat men een ‘open lo-
ge’ noemt Uiteraard is er vol-
doende gelegenheid voor het 
stellen van vragen en sluiten 
we af met een hapje en een 
drankje.
Vooraf aanmelden kan via 
0251-657472, 023-5273305 
of 023-5260590. Zie ook  
www.vrijmetselarij .nl/de-
hoeksteen en de advertentie 

Kievit maaltijden, al 
sinds 1970 populair
Regio - Kievit is 46 jaar ge-
leden begonnen met het ver-
zorgen en bezorgen van war-
me maaltijden. Tegenwoordig 
is Kievit veel meer, behalve de 
warme maaltijden levert het 
bedrijf ook vriesverse maal-
tijden van Apetito en koken 
de koks voor grotere groepen, 
bijvoorbeeld voor open eetta-
felprojecten.
Het team zet zich ook in voor 
‘Hotel Thuis’ van Servicepas-
poort. Dit houdt in dat wan-
neer iemand herstelt van 
een behandeling, bijvoor-
beeld na een ziekenhuisop-
name er geen zorgen hoeven 
te zijn over de maaltijd. Kie-
vit is één van de leveranciers 
die dit verzorgt. Zie ook www.
servicepaspoort.nl. Boven-

dien is er een boodschappen-
lijn en is Kievit aangesloten bij 
Zorgboodschap van het Vers-
centrum. De boodschappen 
worden dan tegelijk met de 
maaltijd bezorgd. Ook wan-
neer men geen klant van Kie-
vit is, kan men gebruikmaken 
van deze boodschappenser-
vice. Bedrijven doen ook re-
gelmatig een beroep op Kie-
vit. De lunch en/of het diner 
worden verzorgd voor de me-
dewerkers als er overgewerkt 
moet worden. 
Wanneer iemand iets te vieren 
heeft kan Kievit zorgen voor 
heerlijke salades en buffetten 
en het team speelt daarbij in 
op alle wensen. 
Zie ook www.kievitbv.nl of bel 
023-5319143.
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Praxis Velserbroek
beste van Nederland

Velserbroek - Sinds vorige 
week donderdag is de glim-
lach van de medewerkers van 
Praxis Velserbroek nog breder 
geworden. 
Donderdagochtend kregen zij 
hoog bezoek, de districtsma-
nager en een directielid van 
Praxis kwamen vertellen dat 
fi liaal Velserbroek de beste 
Praxis van Nederland is ge-
worden. 
De ‘hoera-stemming’ zit er 
sinds vorige week dan ook 
goed in bij Praxis Velser-
broek. Dit weekend konden 
de klanten meeprofi teren 
want er werden wat tractaties 
in de vorm van mooi verpakte 
paaseitjes uitgedeeld. Een ex-
tra verrassing volgt nog, houd 
hiervoor de advertenties in 
deze krant goed in de gaten.
Vestigingsmanager Pascal 
Jonker vertelt dat het hele 
team er sinds een jaar extra 
de schouders onder heeft ge-
zet om de toenemende con-
currentie in de omgeving het 
hoofd te bieden: ,,Met een 
grotere Gamma en een nieu-
we Ranzijn in de buurt moes-
ten we alles op alles zetten. 
Met het hele team zijn wij 
gaan werken aan een positie-
ve en servicegerichte klantbe-
nadering. Een zichtbaar zoe-
kende klant spreken wij nu 

eerder aan. We proberen net 
die stap extra te zetten voor 
onze klant. Ook heeft ons fi -
liaal een nieuwe en logischer 
indeling met een eigen lay-
out gekregen.  De ‘look and 
feel’ is verbeterd en we heb-
ben de nieuwste led-verlich-
ting aangebracht, waarmee 
we ons steentje willen bijdra-
gen aan verbetering van het 
milieu. Wij hebben afgelopen 
jaren een aanzienlijke omzet-
groei behaald. En het ziekte-
verzuim is heel laag wat iets 
zegt over de goede sfeer die 
er onderling is. Ook de klan-
ten die ons bezoeken merken 
dit, wat blijkt uit mooie klant-

waarderingen. Alles bij elkaar 
heeft ervoor gezorgd dat wij 
beste van Nederland zijn ge-
worden waar wij ontzettend 
trots op zijn. Als dank heb-
ben wij een teamuitje gewon-
nen en mogen wij met het he-
le team een zaterdag op stap. 
Waarheen dat moeten we 
nog kiezen. De winkel gaat 
die dag niet dicht maar wordt 
dan overgenomen door Praxis 
directie en collega’s.’’
Met 2000m2 meter winkel-
vloer is Praxis Velserbroek 
niet de grootste, maar vol-
gens directie en klanten, wel 
de beste Praxis van Neder-
land in 2016. 

Ondernemers werken 
aan lokaal Broodfonds
Driehuis - Na afl oop van de 
Algemene LedenVergade-
ring van Ondernemersver-
eniging 3Huis en Omstre-
ken heeft een afgevaardig-
de van de Broodfondsma-
kers een goed verhaal afge-
stoken over de meerwaarde 
van een lokaal Broodfonds. 
Zeker 80 procent van de 
aanwezigen heeft interesse.
Een Broodfonds is een fonds 
samengesteld door 30 tot 50 
zzp’ers/ondernemers die de 
fi nanciële risico’s van een 
eventueel langdurige ziek-
te onderling willen afdek-
ken. Maandelijks storten zij 
een premie (tussen de 33,75 
en 112,50 euro) op een ei-
gen bankrekening en beta-
len een contributie van 10 
euro. Bij ziekte ontvangen 
zij maximaal 2 jaar een uit-
kering (schenking) waar-
van de gewenste hoogte af-
hankelijk is van de betaal-

de premie. Uitgangspunt 
van dit principe is een on-
dersteuning op een vrijwil-
lige en gelijkwaardige ba-
sis  door onderling bekende 
ondernemers welke elkaar 
vertrouwen. Deze oplossing 
is veel prettiger, socialer en 
goedkoper dan een regulie-
re AOV-verzekering.
Het fonds kan ook gebruikt 
worden bij een regulie-
re AOV-verzekering waar-
bij er een eigen risico peri-
ode wordt vastgelegd van 
2 jaar, waardoor die premie 
weer enorm daalt. Het geld 
wordt beheerd door de Co-
operatie De Broodfondsma-
kers, maar deze wordt aan-
gestuurd door het bestuur 
van de lokale Broodfonds-
vereniging.
Het prettige van deze struc-
tuur is dat het geld op een 
eigen speciaal voor dat doel 
ingerichte bankrekening 

blijft staan, totdat er daar-
van schenkingen worden 
gedaan, totdat het maxima-
le dekkingsbedrag is be-
reikt, of totdat u stopt met 
het fonds waarna u het res-
terende saldo gewoon mee-
neemt.
Op dit moment telt het co-
operatief 182 groepen met 
meer dan 7600 leden. Bij 
voldoende animo (bij aan-
vang 25 ondernemers) 
wordt ook in deze regio ge-
start met een Broodfonds.
Ben je langer dan een jaar 
zelfstandig ondernemer in 
onze regio en heb je inte-
resse om lid te worden van 
het Broodfonds? Meld jezelf 
dan aan via info@onderne-
mend3huis.nl. 
Binnen afzienbare tijd  en 
bij genoeg animo, wordt een 
nieuwe informatieavond ge-
organiseerd. Zie ook www.
broodfonds.nl.

Santpoort-Noord - Dromen 
waarmaken kost geld, maar 
dat je geld kan bieden om an-
dermans droom uit te laten 
komen is nieuw.
Maarten Breitenstein van ban-
ketbakkerij Wesseling maak-
te een Paashaas van ruim 50 
centimeter hoog en stelde de-
ze ten toon in de winkel. Ver-
volgens plaatste hij in de win-
kel en op Facebook een op-
roep om hierop te bieden met 
als doel: geld ophalen om nog 
meer dromen waar te kunnen 
maken.
De familie Breitenstein kreeg 
dit idee toen De Droomwolk 
bij hun langs kwam. Net als 
vele collega’s van Puur Sant-
poort is de banketbakker 
verkooppunt van de glossy 
‘Droom!’.
Woensdag 23 maart sloot de 
bieding op 51,50 euro en kon 
de Paashaas op donderdag 24 
maart worden uitgereikt aan 
de hoogste bieder. Dit was de 
heer Hartgers, die helaas zelf 

niet in de gelegenheid was om 
de Paashaas in ontvangst te 
nemen. Schoondochter Maai-
ke nam de honneurs waar 
en overhandigde de cheque 
aan Rinus Marchand, wiens 
droom eerder deze maand in 
de banketbakkerij was waar 
gemaakt. Wat er met de Paas-
haas binnen de familie Hart-
gers gaat gebeuren kon Maai-
ke niet vertellen. Echer de blik 
in haar ogen gaf wel weer dat 
zij niet kon wachten om een 
stukje te proeven!
Het was wel duidelijk voor de 
banketbakkersfamilie dat Ri-
nus niet met lege handen naar 
huis mocht gaan. Als beloning 
voor zijn inzet mocht  paas-
haas Rinus met de geestelijke 
vader mee naar huis. Dat de 
familie Breitenstein zelf ook 
heeft genoten van het waar-
maken van iemands droom 
bleek wel uit hun dankbrief 
en de mededeling: ,,Dat er 
nog maar heel veel dromen uit 
mogen komen.’’

IJmuiden - De IJmuidense 
tribute-formatie Coup DeVil-
le treedt zondag 3 april van-
af 16.00 uur op in het Tha-
lia Theater aan de Breesaap-
straat te IJmuiden. John en 
Monique van Waveren van 
Hotel Augusta lopen met 
plannen rond om daar peri-
odiek zondagmiddag concer-
ten te geven en deze band 
leek hen een geschikte test-
case.
Coup DeVille is een Willy 
‘Mink’ DeVille tributeband. 
Legendarisch geworden door 
zijn songs Spanish Stroll, de 
mexicaanse versie van Hey 
Joe en zeer zeker zijn Dema-
siado Corazon. Maar het re-
pertoire van Willy was all-
round. Jazz, Ballads, Rock 
(& Roll), Louisianna Swamp, 
Blues, Tex-Mex. Alle muziek-
stijlen, welke groot geworden 

zijn in Amerika komen voor-
bij.
De band staat garant voor 
een lekkere mix van deze stij-
len en de dansliefhebbers 
komen zeer zeker aan hun 
trekken.
Het is tevens het afscheids-
concert van onze percussi-
oniste Simone Snel, die de 
band gaat verlaten wegens te 
drukke werkzaamheden.  
De band bestaat uit: Priscil-
la Brugman (zang); Simo-
ne Snel (percussie en zang); 
Karel Effern (saxofoons); Jos 
van Ewijk (gitaren en zang); 
Wim Kaas (drums); Geert-
jan Praal (bas) en Henk Vos-
se (Hammond, piano, accor-
deon, banjo en mondharmo-
nica). Zie ook http://www.
gigstarter.nl/artiesten/coup-
deville. Aanvang is 16.00 uur . 
De toegang is gratis.

IJmuiden - De IJmuidense zijn in Amerika komen voor-

Coup DeVille in Thalia
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Velsen - Massaal is er ge-
reageerd op de adverten-
tie van het Velser Opera-
koor Bel Canto voor en-
thousiaste projectleden 
om mee te zingen in de 
opera Aïda van componist 
Giuseppe Verdi (1871). Er-
varen zangers uit de wijde 
omgeving willen dolgraag 
hun bijdrage leveren aan 
dit geweldige spektakel 
en zo staan er straks 100 
zangers op het toneel.

Bel Canto bestaat 60 jaar en 
pakt groots uit met één van 
de meest bekende en mee-
slepende opera’s van Verdi, 
Aïda! Het verhaal speelt zich 
af in het oude Egypte waar 
aan het hof van de Farao on-
mogelijke liefdes en intriges 
centraal staan. Uiteindelijk 
leidt dit tot de dood van twee 
van de geliefden. 
Bel Canto voert de opera Aï-

da integraal uit dus géén 
concertante uitvoering of 
highlights maar de volledi-
ge opera met koor, solisten 
en orkest. De koorwerken 
worden gezongen door Bel 
Canto en projectkoren, de 
hoofdrollen worden vertolkt 
door professionele solisten 
waaronder de uit Santpoort 
afkomstige bariton Rick 
Zwart (foto onder). Het bal-

let wordt verzorgd door en-
thousiaste dansers en dan-
seressen van het Kunsten-
centrum Velsen. 
Het geheel staat onder lei-
ding van dirigent Marco 
Bons, sinds 6 jaar verbon-
den aan Bel Canto en al voor 
langere tijd dirigent bij de 
Utrechtse Muziek Academie 
(UMA). De regie is in han-
den van Anne Slothouwer 
en Onno Heerlien. Twee jon-
ge talenten die hun sporen 
ruim verdiend hebben in tal 
van professionele operapro-
ducties. 
Al met al zal het een prach-
tige voorstelling worden 
waarbij honderd zangers 
zich gaan laten horen. De 
opera is te zien in de Stad-
schouwburg Velsen op don-
derdag 14 april aanvang 
20.15 uur, zaterdag 16 april 
aanvang 20.15 uur en op 
zondagmiddag 17 april een 

matineevoorstelling aanvang 
14.00 uur. 
Operaspecialist Huub van ’t 
Hek geeft voorafgaand aan 
de opera een gratis uitleg die 
om 19.30 uur begint. Kaarten 
van 30 euro (inclusief pro-

grammaboekje, garderobe 
en drankje) zijn verkrijgbaar 
aan de kassa van de Stads-
schouwburg Velsen of via 
www.vo-belcanto.nl. Op de-
ze website is veel informatie 
te vinden over Aïda.

Kia Sportage nu in de 
showroom bij Tinholt

Velserbroek - Kia start 
2016 in stijl met de nieuwe 
Kia Sportage. Een nieuw de-
sign en een interieur waar-
in kwaliteit de boventoon 
voert zijn de direct zichtbare 
highlights. Daarnaast ver-
rast de Sportage met nieu-
we motoren, een aanzien-
lijk verbeterd rijgedrag, ge-
avanceerde technologieën, 
een breed aanbod aan uit-
voeringen en een scherpe 
prijsstelling. 
De vierde generatie van de 
Kia Sportage bouwt verder 
op het succes van zijn voor-
ganger. De nieuwe Sport-
age heeft een gedurfd ui-
terlijk met sportieve trek-
ken. Het front markeert de 
grootste verandering in het 
design. De koplampen zijn 
niet langer geïntegreerd in 
de grille, maar lopen rond 
de hoeken door in de wiel-
kasten. De bredere ‘tijger-
neus’ grille maakt de Spor-
tage echter direct herken-
baar maakt als lid van de 
Kia-familie.
Het nieuwe interieur is voor-
zien van een fris, modern 
design, zacht aanvoelende 
materialen en mat-chromen 
accenten Een combina-
tie die het hoge kwaliteits-
niveau onderstreept. Ande-

re highlights van de nieuwe 
Kia Sportage zijn de prakti-
sche bruikbaarheid en een 
uitgebreide reeks aan com-
fort- en veiligheidsvoorzie-
ningen. Voorbeelden zijn 
het autonome remsysteem 
(AEB), actieve rijbaanbe-
geleiding, adaptieve kop-
lampen, dodehoekdetec-
tie, grootlichtassistent, een 
slimme automatische ach-
terklep, snelheidsborden-
herkenning, een draadloos 
oplaadstation voor smart-
phones, het JBL Premium 
Sound System en een navi-
gatiesysteem met achteruit-
rijcamera inclusief TomTom 
Live Services.
Bijkomend voordeel van de 

nieuwe en vernieuwde ben-
zine- en dieselmotoren voor 
Sportage-kopers is het aan-
zienlijk hogere (+200 kilo) 
trekvermogen. Dat varieert 
nu van 1.400 tot maar liefst 
2.200 kilo.
De nieuwe Kia Sportage 
staat in de showroom bij 
KIA Tinholt Velserbroek en 
Heemskerk. Prijzen begin-
nen bij 25.995 euro voor de 
1.6 GDi EconomyLine. Voor-
zien van de nieuwe 1.6 T-
GDi in combinatie met de 
GT-Line First Edition uitrus-
ting is de Sportage er van-
af 35.995 euro. Dieselen kan 
eveneens vanaf 37.495 euro 
met de Sportage 1.7 CRDi 
DynamicPlusLine.

Levendige discussie over 
Oekraïne-referendum

Beverwijk - Vorige week 
woensdag werd in de Grote 
Kerk een voorlichtingsavond 
gehouden over het referendum 
van 6 april. Nederland mag 
zich op die datum uitspreken 
over het wel of niet aangaan 
van een associatieverdrag met 
Oekraïne. Op uitnodiging van 
D66 IJmond spraken professor 
Herman Schaper (lid 1e kamer 
en voormalig ambassadeur bij 
de VN en de NAVO) en Onno 
Hattinga van ‘t Sant (voormalig 
Nederlands ambassadeur in de 
Oekraïne) over de voor- en na-
delen van het verdrag.
Schaper lichtte vooral de in-
houd van het associatieverdrag 
toe. Daarbij kwamen de vrij-
handelszone en de economi-
sche en fi nanciële samenwer-
king aan de orde. Ook de on-
dersteuning van Oekraïne door 
Europa op het gebied van be-
vordering van de mensenrech-
ten en bestrijding van corrup-

tie kwam uitvoerig aan de or-
de. Schaper benadrukte dat 
in het verdrag niets staat over 
een eventuele toetreding van 
Oekraïne tot de Europese Ge-
meenschap. Hattinga ging uit-
voerig in op de situatie in Oe-
kraïne en de wensen van de 
Oekraïners om de banden met 
Europa te verstevigen. Hij licht-
te de situatie toe door een sa-
menvatting van de historie van 
het land te geven, met als dra-
matisch hoogtepunt de oranje-
revolutie in 2004. De paneldis-
cussie, waarbij inmiddels ook 
Brigitte van den Berg (fractie-
leider D66 in Beverwijk) als pa-
nellid was aangetreden, lever-
de een levendige discussie op 
met het aanwezige publiek. 
Hoogtepunt in deze discus-
sie was de oproep van iemand 
uit het publiek, in Moskou ge-
boren en in Oekraïne getogen, 
om het land vooral te onder-
steunen.
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Donderdag 
31 maart

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Heeft u een 
creatieve hobby? Laat het zien.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tij-
den is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
Jan Jaap van der Wal en Re-
né van het Hof in ‘Not the 
Tommy Cooper story’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Re-
venant’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
1 april

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tij-
den is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Workshop over risico’s in en 
om het huis bij Rode Kruis 
afd. Velsen i.s.m. St. Wel-
zijn. Van 13.30 tot 15.00 uur 
in wijkcentrum De Stek, Heir-
weg 2 Velsen-Noord.
Heemsteedse Kunst-
beurs in de hal van Sportpl-
za, Sportparklaan 16 Heem-
stede. Geopend van 19.00 tot 
22.00 uur. De beurs is gratis 
toegankelijk.
Kinderkleding- en speel-
goedbeurs bij De Boekanier, 
Willemsbeekweg 80 IJmui-
den. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Mama-avond bij Partou aan 
de Heerenduinweg 6c IJmui-
den. Vanaf 19.30 uur.
Piano Quatre-Mains in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Plien & Bianca. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 

257 IJmuiden: Film ‘The Re-
venant’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
2 april

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs bij De Boekanier, 
Willemsbeekweg 80 IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tij-
den is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Heemsteedse Kunst-
beurs in de hal van Sportpl-
za, Sportparklaan 16 Heem-
stede. Geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. De beurs is gratis 
toegankelijk.
Boekenmarkt in de Engel-
munduskerk, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Stadsschouwburg Velsen: 
Familiemusical ‘Suske & Wis-
ke’. Aanvang 15.00 uur.
Glow-in-the-dark volley-
baltoernooi bij Smashing 
Velsen. Voor de jeugd van-
af ongeveer 10 jaar van 15.00 
tot 18.00 uur, voor volwasse-
nen van 19.00 tot 23.00 uur. 
Zie ook smashinvelsen.nl/
toernooi.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dubbelconcert 
Silver Meets Brass. Aanvang 
19.30 uur.

Zondag
3 april

Snuffelmarkt in het Kenne-
mer Sportcenter in Haarlem. 
Van 09.00 tot 16.30 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te bezoe-
ken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Buiten genoemde tij-
den is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-

boerderijjanmakkes.nl
Heemsteedse Kunst-
beurs in de hal van Sportpl-
za, Sportparklaan 16 Heem-
stede. Geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. De beurs is gratis 
toegankelijk.
Forteiland IJmuiden ge-
opend voor publiek. Vertrek 
vanaf de Kop van de Haven 
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. 
Terugvaart 13.00, 15.15 of 
17.15 uur.
Optreden tangokwartet La 
Ocasión tijdens maandelijkse 
koffieconcert in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 11.30 uur.
Boekenmarkt in de Engel-
munduskerk, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Gratis rondleiding Een Zee 
van Staal. Verzamelen 14.00 
uur bij ingang park, Reyn-
dersweg in Velsen-Noord.
Verhaallezing: ‘Schijt aan 
dronken naatje’ De beste 
manier om snel jezelf te zijn. 
Bij Carmen de Haan in het St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.car-
mendehaan.nl.
Intercontinental Ensemble 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
IJmuidense tribute-forma-
tie Coup DeVille in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.

Maandag
4 april

Geïnteresseerd in de vrij-
metselarij? De Hoeksteen 
zet zijn deuren open voor be-
langstellenden. Vanaf 19.30 
uur. Zie ook www.vrijmetse-
larij.nl/dehoeksteen
Postzegel Vereniging 
IJmuiden organiseert een 
postzegelavond in De Bolder, 
Bloemstraat 124 IJmuiden. 
Vanaf circa 19.45 uur.

Dinsdag
5 april

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Socia-
le Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Simone Kleinsma. Aanvang 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

20.15 uur.

Woensdag
6 april

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Debby Petter 
in nieuwe toneelsolo. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 
7 april

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-

bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 
de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Bingoavond bij speeltuin 
De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anne Neute-
boom en overige finalisten 
Cameretten. Aanvang 20.30 
uur.

Regio – Omgevings Dienst 
IJmond heeft een Uitvoerings-
programma met 19 projecten 
opgesteld voor 2016. Deze pro-
jecten zijn gericht op het ver-
duurzamen van zowel het ge-
meentelijk vastgoed als bedrij-
ven in de regio, maar het beleid 
is ook gericht op de inwoners 
van Velsen. De Omgevings-
dienst controleert het naleven 
van regels. Samen met de aan-
gesloten gemeenten werken 
zij ook aan verbetering van het 
milieu zoals in de Energietop is 
afgesproken. 
Energiebesparing komt in bijna 
alle projecten terug. In Velsen 
wil men alle bedrijventerreinen 
opschalen naar GreenBiz en 
het plaatsen van zonnepane-
len stimuleren. Voor inwoners 
streeft men naar een energie-
besparing van 1,5 procent per 
jaar voor de periode tot 2020. 
Hetzelfde streven heeft men 
voor bijvoorbeeld scholen en 
sporverenigingen. Een heel 

ander project is de aansluiting 
van 2.000 woningen op een re-
gionaal wartenet dat is aange-
sloten op het stroomnet van 
Tata Steel. Er wordt gewerkt 
aan de komst van zes windtur-
bines aan de noordoever van 
het Noordzeekanaal, waardoor 
Velsen haar eigen energie kan 
winnen. Onder het kopje kli-
maatadaptatie wordt gewerkt 
aan het vergroenen van bedrij-
venterreinen, daken en tuinen. 
Ook op het gebied van afval is 
nog veel energiewinst te beha-
len. En ook wil men de Lucht-
kwaliteit verbeteren, dat is 
deels al gebeurd door aanpas-
singen aan de Velsertraverse, 
maar er staan nog veel meer 
wensen op het lijstje, zoals 
walstroom aan de NAM-ka-
de en een Milieudialoog. In het 
kader van IJmond Bereikbaar 
werkt men aan stimulering van 
het fietsverkeer en mobiliteits-
management bij bedrijven en 
gemeenten.

Handhaving volkstuinen
Santpoort-Noord – Op ver-
zoek van diverse raadsfracties 
zal beter worden gehandhaafd 
bij volkstuincomplexen in plan-
gebied De Biezen. Er zou daar 
sprake zijn van verrommeling, 
tuinhuisjes die zonder vergun-
ning zijn geplaatst en zelfs van 
het houden van paarden. Er is 
nu afgesproken vanaf dit jaar 
op te treden tegen overtredin-

gen op de volkstuinen. Gestart 
wordt met handhaving op het 
adres Groenelaantje 6 in Sant-
poort-Noord. Maar ook op de 
andere volkstuincomplexen in 
De Biezen zal men gaan optre-
den tegen overtredingen. Hier-
over vond woensdagavond 30 
maart een inloopavond plaats. 
Hier kon men terecht met vra-
gen over het handhaven.
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Stormvogels Easter Cup 
2016 groot succes

IJmuiden - Op Paaszaterdag 
en Eerste Paasdag werd bij 
Stormvogels weer volop ge-
streden om de Easter Cup voor 
B- en C-junioren. Het door Ex-
persport Haarlem georgani-
seerde toernooi vindt al jaren-
lang plaats op Sportpark Zee-
wijk en kenmerkt zich door een 
ruime mate van belangstelling 
van teams uit binnen- en bui-
tenland. Vooral uit het buiten-
land was de deelname groot: 
vijf teams uit Engeland, twee 
uit Ierland en één uit Schotland 
zorgden voor een hoog inter-
nationaal sfeertje. Aangevuld 
met maar liefst twintig teams 
uit Nederland, waaronder DCG, 
Olympia Haarlem, Legmeervo-
gels, DSK, Reiger Boys, IJmui-
den, SVW ’27, De Dijk, Haar-
lem Kennemerland en natuur-
lijk Stormvogels zelf, werd ge-
streden om de Easter Cup. 
Maar liefst 108 (!) wedstrijden 
dienden tijdens deze twee da-
gen gespeeld te worden. Op 
zaterdag werden de poulewed-
strijden afgewikkeld en een 
dag later stonden de Winnaars- 
en Verliezersronden gepro-
grammeerd. Met veel inzet en 
strijd werd sportief gestreden 
om de bovenste plaatsen. Het 
mooie weer op beide dagen 
(helaas iets teveel wind) zorg-
de voor een gezellige sfeer bij 
Stormvogels. Aan het eind van 
het toernooi bleek dat bij de C-

junioren het Engelse team met 
de prachtige naam ‘Old Couls-
don Colts Blazers’ het sterkst 
was van de Winnaarsronde en 
daarmee het toernooi op hun 
naam schreef. Na een boeien-
de fi nale versloegen ze Leg-
meervogels met 3-0. Winnaar 
van de verliezersronde werd 
Olympia Haarlem dat eveneens 
met 3-0 won van Chadderton 
Park. De Fair Play Cup kwam in 
handen van Reiger Boys.
Bij de B-junioren een span-
nend slot, de winnaar van de 
laatste poulewedstrijd zou ook 
winnaar van het toernooi zijn. 
Na een spannende en enerve-
rende fi nale moesten de man-
nen van IJmuiden hun meer-
dere erkennen in het Schotse 
Knightswood FC. Met miniem 
verschil (1-0) ging de hoofd-
prijs aan hen voorbij. In de B-
poule (verliezersronde) was 
Olympia Haarlem, na penalty’s, 
net iets beter dan Old Couls-
don Colts Blazers. Bij de B-juni-
oren ging de Fair Play Cup naar 
‘buurman’ IJmuiden. Ondanks 
dat ze net naast de hoofdprijs 
grepen, kon dit sympathieke 
team verdiend de sportiviteit-
prijs in ontvangst nemen.
Al met al kan gesproken wor-
den van twee succesvolle Eas-
ter Cup-dagen die volgend jaar 
met Pasen zeker een vervolg 
zullen krijgen op het gezellige 
Sportpark Zeewijk.

Dansen met je baby
Draag en dans bij 
Danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Zaterdag 2 april 
is er een workshop over dan-
sen met je baby bij Dans-
centrum Ter Horst. Dansen, 
je kunt er niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Daarom start 
Danscentrum Ter Horst bin-
nenkort met de cursus 
Draag&Dans.
Het bij je dragen van je ba-
by of jonge peuter in een 
draagdoek is al enige jaren 
een hype. Waarom dan ook 
niet op deze manier dansen? 
Echt dansen met je kind-
je voor je of achter op je rug 
komt sinds kort alleen in En-
geland en Amerika voor. En 
binnenkort dus ook in IJmui-
den. 
In de cursus Draag&Dans 
komen diverse dansstijlen 
aan bod, zoals ballroom, La-
tin, salsa, swing en zelfs hip 
hop. De muziek en de cho-
reografi eën zijn uiteraard af-
gestemd op het dragen van 
je kind, maar bieden vol-
doende uitdaging. Tijdens 
het dansen kun je werken 
aan je conditie en tegelij-
kertijd genieten van je kind. 
Uiteraard staat gezelligheid 
centraal en kunnen ouders 
volop ervaringen met elkaar 
delen. Naast het bewegen 
wordt er voorlichting en ad-
vies gegeven over het ergo-
nomisch dragen van je kind. 
Draagdoekconsulente Mar-

tine Roomer zal aanwezig 
zijn voor de nodige tips en 
adviezen. Ook als je nog niet 
kunt knopen, kan zij je op 
weg helpen.
Op zaterdag 2 april kun 
je kennismaken met de-
ze nieuwe dansvorm. Ieder-
een die al een kind draagt 
of wil gaan dragen is van 
harte welkom. Heb je geen 
draagsysteem, maar wil je 
wel meedoen? Er zullen tij-
dens de les extra draagdoe-
ken en dragers aanwezig 
zijn. Ook als je zwanger bent 
en binnenkort wilt gaan dra-
gen, is de workshop de uit-
gelezen kans om het alvast 
uit te proberen. Het is aan te 
bevelen om makkelijk zitten-
de kleding aan te trekken en 
stevige (sport)schoenen te 
dragen. 
De workshop is van 10.30 tot 
11.30 uur en kost 7,50 euro. 
Op woensdag 20 april (10.30 
tot 11.30 uur) en zaterdag 
23 april (10.30 tot 11.30 uur) 
gaat een 10 weken duren-
de cursus van start. Hiervoor 
kan al worden ingeschre-
ven. Deze cursus kost 87,50 
euro per kind/ouder. In ver-
band met de te verwachten 
drukte, wil Danscentrum ter 
Horst graag weten wie er 
komt. Graag aanmelden via 
06-46276410, of via Face-
book.

Acupunctuur 
bij medisch 

onverklaarde 
klachten

Santpoort-Noord - Als de 
artsen geen oorzaak voor uw 
klachten vinden kan dat een 
opluchting zijn; u bent ge-
zond er is niets aan de hand. 
Maar toch blijven uw klach-
ten bestaan, zijn hinderlijk en 
u blijft er niet gerust op want 
als de dokter niets kan vinden 
en de klachten zijn er toch, 
wat is er dan aan de hand? 
Zo kunnen klachten van de 
maag of een onbestemd ge-
voel in de maagstreek duiden 
op een verstoorde maagener-
gie, veroorzaakt door ver-
keerde voeding. Het hebben 
van plakkerige ontlasting is 
het gevolg van een verzwak-
te milt-energie. Bij pijn op de 
borst, waar bij cardiologisch 
onderzoek geen oorzaak is 
gevonden zouden stress of 
een emoties de oorzaak van 
de klachten kunnen zijn. Bin-
nen de Traditionele Chinese 
Geneeswijze liggen bovenge-
noemde klachten ten grond-
slag aan een energie dysba-
lans welke met acupunctuur 
goed behandelbaar zijn. Acu-
puncturist Annemarie Visser, 
Wulverderlaan 65A in Sant-
poort noord, telefoon 06-
42851717 of mail taodao@
hotmail.com (aanwezig op 
maandag en vrijdag).

Velserbroek– CB De Hoek-
steen aan de Weid 24, houdt 
op vrijdagavond 8 april weer 
haar bekende kledingbeurs. 
Op deze avond wordt er kin-
derkleding aangeboden in 
maten 104 tot 176. Tevens is 
er een aanbod van dames-
kleding en accessoires ge-
richt op het voorjaar en de 
zomer. Iedereen is tussen 
19.00 en 20.30 uur van harte 
welkom. Het moet heel raar 
lopen als er niet iets leuks 
voor u of de kinderen bij zit. 
Voor meer informatie, of voor 
het verkrijgen van een ver-
koopnummer, kunt u een e--
mail sturen naar: kleding-
beursdehoeksteen@gmail.
com.  : kledingbeursdehoek-
steen@gmail.com.

Kledingbeurs 
de Hoeksteen Workshop over 

voedselhypes
IJmuiden - Ontdek de zin en 
onzin van voedselhypes tij-
dens een boeiende workshop 
op woensdag 13 april bij Bi-
bliotheek Velsen. Auteur en  
orthomoleculair voedings-
deskundige Anne Marie 
Reuzenaar vertelt over voe-
ding, wat wel en niet gezond 
is en waarom precies.
Anne Marie is auteur van on-
der andere ‘Natuurlijk! Zon-
der suiker kookboek’ en ‘Na-
tuurlijk! Elke dag écht eten’. 
Tijdens de workshop ‘Wat 
is gezond? De zin en onzin 
van voedselhypes’ gaat An-
ne Marie in op allerlei voed-
selhypes en licht ze diver-
se stellingen persoonlijk toe. 
Maken vet, gluten, suiker en 
roodvlees ons daadwerkelijk 
ziek? Geven superfoods onze 
gezondheid echt een boost? 
Anne Marie schept duide-
lijkheid en vertelt op heldere 
wijze wat nu écht een gezond 

voedingspatroon is.
Weet jij soms ook niet meer 
wat je wel of niet kan eten? 
Schrijf je in voor de workshop 
via bibliotheekvelsen.nl en 
stel al je vragen! Woensdag 
13 april van 19.30 tot 21.30 
uur. Leden betalen 12,50 eu-
ro, niet-leden 15 euro.

Koffi econcert Naaldkerk
Velsen - De Culturele Stich-
ting Velser Gemeenschap biedt 
op zondag 3 april om 12.00 uur 
in de Naaldkerk een podium 
aan twee orkesten uit onze ge-
meente. Dan spelen de Ken-
nemer Harmonie Kapel ‘Oud 
Goud’ tezamen met het Show-
band/ Performance Ensemble 
van de IJmuider Harmonie. 
Liefde voor de muziek en ple-
zier in het samen musiceren is 
wat de leden van ‘Oud Goud’ 
bij elkaar brengt. Alles onder 

leiding van dirigent Wim Kleijn. 
De Showband van de IJmuider 
Harmonie, onder leiding van 
Bob Kanne, is een jonge, geva-
rieerde en dynamische groep 
die met veel plezier muziek 
weet te maken. Vanmiddag 
treedt voor u het blazersen-
semble van de Showband op. 
Als speciale gast heeft het Per-
formance Ensemble vandaag 
zangeres Kirsten van der Meij. 
Zie ook www.ijmuiderharmo-
nie.nl. De entree is gratis.

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Ken-je-Klassiekers-Quiz
Driehuis - De Ken-je-Klassie-
kers-Quiz op het Ichthus Ly-
ceum, een jaarlijks terugke-
rende happening, was vorige 
week een groot succes. 
De drijvende kracht achter de 
organisatie zijn docent Mau-
rice Weel en Carel Brouwers. 
Als een twee-eenheid be-
denken ze de vragen, maken 
prachtige powerpoints en zor-
gen voor opzwepende mu-
ziek. Deze keer deden maar 
liefst 299 deelnemers mee 
aan de quiz die over vier ron-
des gespeeld wordt. Tijdens 
de gevreesde derde ronde zijn 
teamwork, multitasking een 
vereiste. Er zijn vragen over 
cultuur, de Grieken, de Ro-
meinen, muziek, commercials, 
pop en fi lm. 
Het bedenken van een origi-
nele naam voor je team gooit 
onderling hoge ogen. Chefs & 
Co bestond uit een groep oud-

leerlingen (jongens) terwijl 
de meisjes zich Nomen Nes-
cio noemden. Families waren 
ook vertegenwoordigd. Zo-
als de familie Pieters die zich 
heel origineel Iene miene mut-
te hadden genoemd. Zij sleep-
ten overigens de eerste prijs in 
de wacht.
Leuk zijn de combinaties 
van leerlingen, docenten en 
schoolleiding. Op zo’n avond 
zijn zij allemaal eensgezind. 
Het gaat tenslotte om die 
mooie wisselbeker die er te 
winnen valt.
Zoals gezegd; de familie Pie-
ters sleepte de eerste prijs in 
de wacht, nummer twee werd 
team Gewoon voor de lol en 
nummer drie werd team No-
men Nescio.
Inderdaad doe je op het Icht-
hus Lyceum gewoon voor de 
lol mee aan deze quiz, want lol 
hadden de deelnemers!

Driehuis - Bij VV Waterloo 
zijn al een aantal aanmel-
dingen binnengekomen voor 
een vrouwenteam, maar er 
kunnen nog voetbaltalenten 
bij. Heb jij ook zin en ben jij 
net zo enthousiast als de rest, 
ben jij 17 jaar of iets ouder en 
fi t genoeg? Meld je dan snel 
aan voor seizoen 2016/2017. 
Waterloo maakt de sponsors 
alvast enthousiast voor een 
mooie set kleding. De eerste 
sponsor is al binnen. Meer 
sponsoren zijn natuurlijk van 
harte welkom. Waterloo MC1 

speelt momenteel hoofdklas-
se. Daarom zijn zij ook nog 
op zoek naar meisjes voor 
MC2 om dit team te comple-
teren. Maar denk je mee te 
kunnen komen met MC1 dan 
ben je ook van harte welkom. 
Ook kan Waterloo voor vol-
gend seizoen meer enthousi-
aste meiden voor MD1 zodat 
zij op een heel veld kunnen 
blijven spelen. Kortom, ben 
jij voetbalenthousiast, tussen 
de 10 en 12, 13-16 en 17+ en 
fi t genoeg dan is Waterloo op 
zoek naar jullie.

VV Waterloo start
met vrouwenteam

IJmond - Onder het toe-
ziend oog van bijna 200 
verenigingsbestuurders 
hebben de Rabobank en 
Heliomare dinsdagavond 
hun handtekening gezet 
onder het sponsorcontract 
voor de Heliolympics. Dat 
gebeurde tijdens de jaar-
lijkse Lenteborrel, die werd 
gehouden in het revalida-
tiecentrum in Wijk aan Zee.

Twaalf Rabobanken in Noord-
Holland treden gezamenlijk 
op als hoofdsponsor van het 
bijzondere evenement waar-
bij sporten, acceptatie, inte-
gratie, grenzen verleggen en 
gezelligheid centraal staan. 
Kinderen, jongeren en vol-
wassenen met een beperking 
kunnen van 22 september tot 
6 oktober een groot aantal 
sporten ontdekken, waaron-
der zwemmen, fi etsen, blok-
arten, vissen, klimmen, tennis 
en zeilen.
De drukbezochte Lentebor-
rel was ook het startsein van 
de inschrijving voor de Rabo-
bank Fietsdag op zondag 5 ju-
ni. Tijdens dit sportieve evene-
ment kunnen inwoners van de 
IJmond geld verdienen voor 
de clubkas. Er zijn dit jaar voor 
het eerst drie verschillende 
routes. Het Rondje IJmond is 
50 kilometer lang en levert 15 
euro per fi etser op. Een rondje 

van 25 kilometer ten noorden 
of ten zuiden van het Noord-
zeekanaal brengt 10 euro per 
persoon in het laatje. Aanmel-
den kan via www.rabobank.
nl/ijmond > Rabobank Fiets-
dag. Verenigingen kunnen 
maximaal 500 euro bij elkaar 
fi etsen, maar met de #Selfi et-
sie-actie op Facebook of Twit-
ter kan een extra bijdrage van 
250 euro worden verdiend.
Nadat HSV De Kampioen, Tel-
star Thuis in de Wijk en BHC 
Overbos in het zonnetje ge-
zet vanwege hun bijzonde-
re maatschappelijke initia-
tieven betrad Gerard Kem-
kers het podium. Hij vertel-
de over zijn leven als topspor-
ter en schaatscoach. ,,Ple-
zier is belangrijker dan het 

absolute moeten presteren’’, 
gaf Kemkers de aanwezigen 
mee. ,,Kijk altijd naar de men-
sen achter de sporter. Maak 
het mogelijk dat iemand kan 
groeien. Geef ook het kind dat 
de koprol niet kan maken de 
kans om dat te leren.’’
Na de inspirerende woorden 
van Kemkers was het aan de 
verenigingsbestuurders om 
gehoor te geven aan de op-
roep die Jakob Klompien, di-
rectievoorzitter van Rabobank 
IJmond, aan het begin van de 
avond had gedaan: zoek el-
kaar op. Want samenwer-
ken, een aandeel in elkaar ne-
men, is één van de coöpera-
tieve kernwaarden waar de 
bank graag in investeert! (fo-
to: Mike Bink)

Rabobank hoofdsponsor Heliolympics

Bestuurders op de borrel

IJmuiden - Op zondag 3 
april organiseert tennisver-
eniging De Heerenduinen 
een open dag. Van 13.00 tot 
17.00 uur is iedereen van har-
te welkom eens de sfeer te 
komen proeven op dit mooie 
park. Deze middag kunnen 
kinderen gratis deelnemen 
aan proefl essen. Zo kan, on-
der toeziend oog van de ou-
ders, gekeken worden of de-
ze leuke sport wellicht in de 
smaak valt. Ook kunt u in-
formatie krijgen over het lid-
maatschap bij de vereniging. 
Er is zondag een mooie aan-
bieding die alleen deze dag 
geldig is. Het loont dus ze-
ker de moeite even langs te 
komen! Voor senioren wordt 
er vanaf donderdagavond 31 
maart al begonnen met een 
gratis evenement. Onder de 
naam ‘Maak kennis met ten-
nis’ kunnen meerdere gratis 
proefl essen worden gevolgd.

Open dag 
bij LTC De 

Heerenduinen

Dubbelconcert Felison 
Brass met Engelse band
IJmuiden - Zaterdag-
avond 2 april om 19.30 uur 
geeft Felison Brass uit Vel-
sen-Noord in samenwer-
king met de Boarshurst Sil-
ver Band uit Engeland een 
dubbelconcert in het Witte 
Theater. Onder de noemer 
‘Silver meets Brass’ bren-
gen deze twee bijzondere 
muziekverenigingen een 
geweldig muzikaal pro-
gramma ten gehore. 
De Boarshurst Silver Band 
is een van de oudste En-
gelse brassbands (opge-
richt in 1849) om samen 
met Felison Brass het pu-
bliek te trakteren op een 
spectaculaire, muzika-
le reis langs de verschil-
lende stijlen van de En-
gelse Brassband-stijl. 
Van swingende klassie-
kers tot moderne compo-
sities, filmthema’s en inge-
togen solo’s. In 1853 nam 
de band voor het eerst 

deel aan de befaamde Bel-
le Vue contest. In het jaar 
1938 werd de beroem-
de dirigent Harry Morti-
mer aangesteld als profes-
sional dirigent. Successen 
bleven niet uit en zo werd 
uiteindelijk in 1980 de 
kampioensdivisie bereikt. 
2000 was het jaar dat de 
band een compositieop-
dracht gaf aan de bekende 
Engelse componist Peter 
Graham, dit resulteerde in 
het werk Northern Land-
scapes. Sindsdien heeft de 
band vele prijzen gewon-
nen. Sinds mei 2014 staat 
de band onder leiding van 
James Garlick. 
U bent van harte welkom 
in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 in IJmui-
den. De entree is 10 euro. 
Kaarten zijn te koop aan 
de kassa of te bestellen 
via info@felisonbrass.nl en 
www.wittetheater.nl.
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De ScheidingsMakelaar
Hans van Son is ook 

familie mediator
IJmond - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN re-
gistermediator heeft de oplei-
ding tot ‘gespecialiseerd fa-
milie mediator’ met succes 
gevolgd.
Hans is nu ruim 8 jaar werk-
zaam  als ScheidingsMake-
laar: ,,Ik begeleid mensen bij 
het beëindigen van de rela-
tie. Zowel getrouwde stellen, 
mensen die samenwonen of 
een geregistreerd partner-
schap zijn aangegaan. Er 
komt nogal wat om de hoek 
kijken. Je kunt het af met een 
half A4tje of je kunt een goe-
de basis leggen voor de toe-
komst. Mijn insteek is om uit-
gebreid te gaan bespreken en 
samen te ontdekken wat de 
goede oplossing is. Daarbij 
komt de specialisatie familie 
mediation goed van pas. Re-
gelmatig worden er gevoelige 
onderwerpen besproken en 
tot een gezamenlijk gedragen 
oplossing gebracht. Daarna 
gaan we deze vastleggen en 
verankeren naar de toekomst. 
Ik verzorg het hele proces, 
van het eerste gesprek tot en 
met de inschrijving in het ge-
meentelijk register. Ook de 
procedurele afhandeling rich-
ting advocaat en rechtbank 
wordt verzorgd. Alles tegen 

een vaste prijs. Duidelijkheid 
en zekerheid, geen verrassin-
gen achteraf.”
Door de specialisatie Fami-
lie Mediation is nu ook ‘toe-
voeging’ mogelijk. Dus ei-
genlijk pro deo Mediation. De 
raad van Rechtbijstand be-
paalt dan een eigen bijdrage. 
Afhankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn.
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omstreken.. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl. 

Theater en vinylplaatjes 
draaien in Kraaktheater
Driehuis - Op zaterdag 2 
april speelt Pheng haar eer-
ste avondvullend stuk in Het 
Kraaktheater in Driehuis. 
Pheng, bestaande uit Phyllis 
en Edgar Buijsman, speelt het 
stuk Vals van Lot Vekemans. 
De theatergroep is bekend 
van verschillende prijswin-
nende eenakters op eenak-
tersfestivals. Twee zussen Kat 
en Sis, gespeeld door Phyllis 
Buijsman en Annette Oomen 
– de ene een ouder wordende 
theateractrice, de andere een 
bekend gezicht van de tele-
visie, wachten in een cel. Ze 
worden verdacht van een do-
delijk verkeersongeluk, met 
vluchtmisdrijf.
In afwachting van het verhoor 
spelen de gevoeligheden op: 
de zussen koesteren inge-
sleten oordelen over elkaar, 

maar willen elkaar ook in be-
scherming nemen. Pas wan-
neer Ge, gespeeld door Bru-
no La Rooy, in hun cel belandt 
sluiten ze de rangen: Ge is de 
enige getuige van het onge-
val. Na afl oop draait DJ Mar-
co vinylplaatjes. Bezoekers 
kunnen hun eigen favoriete 
singeltjes om te laten draaien 
door de dj.
Het Kraaktheater biedt op 
antikraak-locaties een podi-
um voor podiumkunstenaars. 
Huidige locatie: voormalig 
verzorgingstehuis Velserduin, 
Nicolaas Beetslaan 4 in Drie-
huis.
De zaal is open vanaf 20.00 
en de voorstelling start om 
20.30 uur. Prijs 6,50 euro in-
clusief pauzedrankje. Uitslui-
tend vooraf kaartjes bestellen 
op kraaktheater@gmail.com.

Kennismaking 
met lokale 

politiek
Velsen - Velsen Lokaal be-
gint een introductieklas 
over de lokale politiek voor 
geïnteresseerde inwoners 
van Velsen. In twee avonden 
maken deelnemers kennis 
met de Velsense politiek en 
de grootste oppositiepar-
tij in de gemeenteraad van 
Velsen. De eerste avonden 
zijn gepland op maandag 11 
en 18 april. Bestuursvoorzit-
ter Bart Tijl legt uit waarom 
de partij start met Velsen-
LesLokaal. ,,Bij gesprekken 
met mensen om ons heen 
blijkt vaak dat veel mensen 
geen idee hebben van wat 
er allemaal gebeurt in de 
gemeenteraad en wat het 
zijn van raadslid of steun-
fractielid nu eigenlijk pre-
cies inhoudt. De animo om 
actief deel te nemen aan de 
lokale politiek is de afgelo-
pen decennia fl ink afgeno-
men. We willen aan de ene 
kant laten zien hoe zinvol 
en leuk de lokale politiek is. 
Dat je een verschil kunt ma-
ken. Met een grote partij is 
dat goed mogelijk. Aan de 
andere kant denken we ook 
aan de toekomst en wil-
len we ons team versterken 
om ook op de lange termijn 
succesvol te kunnen blijven. 
Met VelsenLesLokaal wil-
len we mensen enthousiast 
maken voor een actieve rol 
in onze partij. Mensen die 
met hun inzichten, talenten 
en ervaring de lokale poli-
tiek kunnen verrijken. We 
hopen dat meer jongeren 
en vrouwen onze partij we-
ten te vinden. Die zijn on-
dervertegenwoordigd in on-
ze partij en de (lokale) poli-
tiek.’’ Velsen Lokaal verzorgt 
een kijkje in de keuken van 
de gemeenteraad en van 
de partij door de bril van 
de partij. Bart Tijl: ,,Deelne-
mers krijgen op een inspire-
rende en interactieve wijze 
in twee avonden basisken-
nis van lokale politiek bijge-
spijkerd. We vertellen meer 
over waar Velsen Lokaal 
voor staat. Dat doen we aan 
de hand van praktijkvoor-
beelden. Er is veel ruimte 
voor eigen inbreng, interac-
tie en vragen. 
Na afl oop weten deelne-
mers hoe een gemeente-
bestuur en gemeenteraad 
werken. En ze hebben in-
zicht in de drijfveren van 
onze partij en onze alge-
mene partijdoelstellingen.’’ 
Aanmelden kan via info@
velsenlokaal.nl. Per avond 
is ruimte voor acht deelne-
mers.

Schaakdamtoernooi 
weer gezellig druk
IJmuiden - Zoals elk jaar 
hielden schaakclub Kijk Uit 
en damclub DCIJ op goe-
de vrijdag het jaarlijkse paas 
toernooi. 
Natuurlijk stonden de gezel-
ligheid en de sfeer voorop. 
Desondanks werd het span-
nend wie er aan het eind van 
de avond de prijsjes mochten 
ophalen. Lange tijd leek team 
Kunst, bestaande uit André 
Kunst, Jan Apeldoorn en Vi 
Quan Tran een goede kans 
te maken. Ze begonnen nog 
goed na de pauze maar kon-
den de spanning net niet aan 
en verloren de laatste twee 
wedstrijden, hierdoor lag al-
les weer open en daar maak-
te team Jansen, bestaan-
de uit Jan Janssen, Stijn Tuij-
tel en Egbert Mulder gebruik 
van door met een geweldige 
uitsprint na de pauze (alles 

gewonnen) de tweede plek 
op te eisen waardoor ze bui-
ten de lekkere eieren ook een 
prijsje kregen.  Toch was er 
maar één team onverslaan-
baar en dat was het team Gul, 
bestaande uit Halil Gul, Kees 
Pippel en Rick Mulder. Met 
twee gelijkspelen en voor de 
rest alles gewonnen was er 
niemand die ze kon afstop-
pen.
Naast de prijzen voor beste 
teams waren er ook prijzen 
voor beste individuele presta-
tie. De prijs voor beste scha-
ker werd geclaimd door Col-
leen Otten die maar één keer 
een puntje liet liggen tegen 
André Kunst en eindigde op 6 
uit 7. Beste dammer was Stijn 
Tuijtel die zelf nooit verloor, 
met 6.5 uit 7. En beste schaker 
op het tweede bord was Dick 
Wolkers, die ook 6 uit 7 had.

Pas de deux wedstrijd
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Twee-
de Paasdag was er traditiege-
trouw een Pas de Deux wed-
strijd op manege Kennemer-
gaarde. Er wordt altijd veel 
werk van de proef, de aankle-
ding en de muziek gemaakt.  
Het was voor de jury dan ook 
niet makkelijk om de winnaars 
van de originaliteitsprijs te kie-
zen. Er werd ook, ondanks de 
aankleding en de muziek, heel 
goed gereden door de verschil-
lende combinaties. Bij een Pas 
de deux gaat het erom de paar-
den dezelfde fi guren gelijktijdig 
te laten lopen en ook veel vlak 
naast elkaar. Met wapperende 
aankleding en de muziek erbij 
wordt dit nog een stukje moei-
lijker. De combinatie die dit het 
beste deed werd gevormd door 
Anouk Willemse op Anyway en 
Mara Visser op Annabel (zie fo-
to). Zij waren bij binnenkomst 
verkleed als kikker en prinses 
en door een kus van de prinses 
veranderde de kikker in een 
prins, wat erg leuk gebracht 
werd. Zij behaalden daarmee 

de eerste prijs. Dance Maca-
bre, voorgesteld door Mariska 
Blokdijk op Sinclair en Selma 
Weller op Beau behaalde met 
een erg leuke proef de tweede 
prijs. De originaliteitsprijs werd 
behaald door Danielle Melger 
op Kafu en Ida Kruijsselbrink 
op Vino. Zij waren heel leuk 
verkleed als Pieter Pan en Tin-
kelbel. Zondagmiddag 3 april is 
het de beurt aan de ruiters van 
Stichting Paardrijden Gehan-
dicapten Kennemerland om in 
een wedstrijd hun kunnen te 
demonstreren.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Vorige week woensdag vond 
de eerste Grote IJmuiden 
Quiz plaats, een evenement 
dat het stempeltje ‘typisch 
IJmuiden’ echt verdient. 
Ruim vijftig IJmuidenkenners 
verzamelden zich ’s avonds 
in de bibliotheek Velsen aan 
het Dudokplein. De elf teams, 
waarvan enkele met klinken-
de namen als Kaairidders en 
Drietieters, worstelden zich 
in ruim twee uur door zeven 
rondes met pittige vragen. 
Zij werden hierbij uitstekend 
verzorgd door personeel van 
de bibliotheek en zelfs aan-
gemoedigd door twaalf sup-
porters.
Initiatiefneemster en sa-
menstelster van de quiz is 
Nel Luiken, die de quiz sa-
men met de Bibliotheek Vel-
sen tevens heeft georgani-
seerd. Als vrijwilligster is Nel 
zo’n twee keer per week in 
de bibliotheek te vinden, on-
der andere bij de taalinloop-
spreekuren en als gastvrouw 
bij evenementen. Nel is zelf 
geboren en getogen IJmui-
dense en heeft ruime erva-
ring met quizzen en IJmui-
denaren. Elke derde zondag 
van de maand organiseert 
zij een pubquiz in restaurant 

Bos Kookt. En IJmuidenaren 
kent Nel door en door, voor-
al vanuit haar achtergrond in 
de plaatselijke horeca. Nel 
houdt er van om mensen te 
binden, onder meer met ge-
zellig samenzijn en discus-
sies. Met de Grote IJmuiden 
Quiz is zij hier prima in ge-
slaagd. Ga er maar aan staan: 
ruim 50 IJmuidenaren enke-
le uren vermaken is niet voor 
iedereen weggelegd. Hoe-
wel de discussies naar aan-
leiding van de antwoorden af 
en toe fel werden, kon zij de 
IJmuidenaren goed aan.
Nel heeft de vragen over o.a. 
bedrijven, muziek, IJmuider 
beroemdheden, gebouwen 
herkennen van foto’s, beel-
den, actualiteit, algemeen en 
geschiedenis zelf verzonnen, 
waarbij zij voor de muziek en 
oude foto’s hulp heeft gehad 
van anderen. Na zeven span-
nende rondes, die werden af-
gewisseld met optredens van 
Jan Zwanenburg, hadden de 
teams van de Bibliotheek en 
‘Je Bent IJmuidenaar Als’ de 
meeste punten verzameld. 
Na de shoot-out vraag over 
de lengte van de Velsertun-
nel, werd de laatstgenoem-
de kampioen en een jaarlang 
houder van de wisselbeker. 
Want zowel Nel als de deel-
nemers zijn het er over eens: 
volgend jaar komt er een 
tweede Grote IJmuiden Quiz!
Omdat de auteur van dit ar-
tikel in het winnende team 
zat, maakte Astrid Harten-
dorf deze foto van de prijsuit-
reiking.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Heemstede - Voor kunst-
minnaars is aankomend 
weekend veel te beleven 
op de Heemsteedse Kunst-
beurs. Vanaf vrijdag 1 tot en 
met zondag 3 april wordt de 
beurs gehouden in de hal 
van Sportplaza aan de Sport-
parklaan 16 in Heemstede. 
Vrijdag is de beurs daar open 
van 19.00 tot 22.00 uur, zater-
dag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. De beurs is gratis 
toegankelijk. 
Te genieten valt er van heel 
veel kunstuitingen: schilder-
kunst, beeldhouwwerk, foto-
grafie, keramiek, edelsmee-
dobjecten, glaskunst, Japan-

se bloemsierkunst, 3D-prin-
ting, mode, video-animatie 
en installatiekunst. De helft 
van de exposanten komt uit 
Heemstede. In 2013 werd de 
Kunstbeurs voor het eerst 
georganiseerd.
Voor kinderen tussen 5 en 12 
jaar zijn er twee speurtoch-
ten uitgezet. De opdracht is: 
‘zoek dieren in schilderijen’, 
het ‘dwingt’ ze om naar de-
tails te kijken. Oudere kin-
deren kunnen speuren naar 
namen en lettercombinaties. 
Sponsoren uit het midden-
en kleinbedrijf uit Heemste-
de zorgen voor een leuk pre-
sentje.

Beleid sport-
accomodaties  
Velsen – Het college van 
Velsen heeft negen van 
de tien doelen van de no-
ta Sportaccomodaties 2010 
tot 2015 behaald. De doel-
stellingen waren: nieuw-
bouw Waterloo gym-
zaal, verbetering akoes-
tiek gymzalen en sport-
hallen, renovatie of nieuw-
bouw sporthal Zeewijk, 
revitalisering sportpark 
Rooswi jk ,kunstgrasveld 
voetbal op sportpark Drie-
huis, kunstgrasveld voet-
bal  en hockey op sport-
park Schoonenberg, ver-
beteren toegankelijkheid 
en sociale veiligheid rond 
sportparken, aanpassingen 
zwembad De Heerendui-
nen en aanwijzen en vast-
leggen gronden voor paar-
densport. De enige doel-
stelling die niet werd ge-
haald is een kunstgras-
veld voor voetballers van 
VV IJmuiden op sportpark 
Schoonenberg. Dat komt 
omdat de aanvraag niet 
beantwoordde aan de ge-
stelde criteria. Naar nu 
blijkt is er een sterke groei 
bij de voetbalclub, dat zou 
kunnen betekenen dat VV 
IJmuiden een nieuwe aan-
vraag kan  doen. Wat be-
treft sporthal Zeewijk kan 
worden gemeld dat er een 
nieuwe accomodatie met 
sporthal is gebouwd waar 
ook een brede school en 
peuterspeelzaal zijn geves-
tigd. Wat betreft de toegan-
kelijkheid en sociale veilig-
heid rondom sportvelden 
is er veel gebeurd. Niet al-
leen bij sportpark Rooswijk 
is veel verbeterd, maar ook 
bij de sportparken Schoo-
nenberg en Zeewijk. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 
hekken en groenvoorzie-
ningen. Ook is gedacht aan 
een betere toegankelijk-
heid voor mensen met een 
beperking. Sociale veilig-
heid blijft een aandachts-
punt, want tijdens nachte-
lijke uren gebeurt het he-
laas nog wel eens dat er 
sprake is van vandalisme.
Het college is voornemens 
om ook de komende ja-
ren te blijven investeren 
in lokale sportvoorzienin-
gen. Een van de motieven 
is sport toegankelijk en be-
taalbaar te houden, omdat 
dit bijdraagt aan het wel-
zijn en de vitaliteit van de 
inwoners van Velsen.

Geruchten over sluiting 
treinstations in Velsen
Velsen – Gemeenteraads-
lid Bram Diepstraten van Vel-
sen Lokaal heeft aan het col-
lege vragen gesteld over de 
mogelijke sluiting van Vel-
sense stations. Dat heeft te 
maken met krantenberich-
ten over de dreigende slui-
ting van NS-stations langs 
de zogenaamde Kennemer-
lijn, tussen Alkmaar en Haar-
lem. Daarin werd gemeld dat 
de provincie Noord-Holland 
met gemeenten spreekt over 
diverse scenario’s waarin on-
der meer de mogelijke slui-
ting van stations. 
Het college van de gemeen-
te Velsen laat weten dat de 
provincie is gestart met ge-
sprekken over de toekomst 
van de Kennemerlijn, daarbij 
worden ook gemeenten be-
trokken. 
Het project is nog in de be-
ginfase. Een van de doelstel-
lingen van het project is de 
ruimtelijke ontwikkeling van 
de stationsomgevingen. Het 
college van Velsen geeft aan 
dat samenvoeging of slui-
ting van Velsense stations 
voor haar niet bespreekbaar 
is. Er is sprake van een groei-

end aantal reizigers (12.000 
per dag) op het traject tussen 
Haarlem en Uitgeest, daarom 
zijn bij stations Beverwijk en 
Driehuis maatregelen getrof-
fen voor meer fietsenstallin-
gen.
Gemeenten van Alkmaar tot 
en met Bloemendaal hebben 
in een gezamenlijke brief aan 
de regiodirecteur van NS hun 
zorgen uitgesproken over de 
versoberde dienstregeling 
van de trein vanaf decem-
ber 2015. Hierdoor zijn veel 
klachten binnengekomen bij 
ROVER. Klachten over  over-
volle treinen, waardoor men-
sen geen zitplaats hebben, 
leiden al tot het afhaken van 
treinpassagiers. 
De gemeenten herinneren 
de provincie eraan dat men 
juist meer treinreizigers ver-
wacht zodra de Velsertun-
nel dicht gaat. Daarom drin-
gen zij aan op langere Sprin-
ters en meer Intercity-treinen 
tijdens de spits. Zij willen dat 
Intercity-treinen niet leeg te-
rug rijden en dat alle voorma-
lige Intercity-stations van vo-
rig jaar weer in gebruik wor-
den genomen. 

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Plus-Wijzer
maart 2016www.50pluswijzer.nl

facebook.com/50PlusWijzer

   Anniek Pheifer 
   speelt hoofdrol in
The Little Foxes
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Lees de in deze krant
opgenomen
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Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april bij de wijkpost

Gratis compost scheppen in Santpoort-Zuid
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2016 ligt er weer gratis compost 
voor u klaar. Tuinliefhebbers kun-
nen terecht aan de Wijnoldy Dani-
elslaan 53 in Santpoort-Zuid, een 
van de gemeentelijke wijkposten. 
Zelf scheppen! 

De zomer komt eraan; tijd om de tuin 
een opknapbeurtje te geven. Een 
laagje compost zorgt voor de nodige 
voeding voor de planten. 

Dit jaar organiseert de Huisvuilcen-
trale (HVC) voor de negende keer 
een compostactie voor alle bij HVC 
aangesloten gemeenten. Zij levert 

gratis compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval, waar u 
als inwoner van de gemeente van 
kunt profi teren. 

Santpoort-Zuid
Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt een grote berg 
compost afgeleverd. U kunt er gra-
tis compost a� alen op vrijdag 8 april 
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op za-
terdag 9 april van 8 uur tot 14.00 uur. 
Denk er aan om zelf uw schep mee te 
nemen en natuurlijk iets om het in te 
doen (zakken, kruiwagens, etc.). (fo-
to: gemeente Velsen)

Tijdens feestdagen april en mei

Gemeentehuis gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag

Startdatum huisvesting 
Missiehuis nog onbekend
Het is nog niet zeker of het lukt 
om statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning) in 
mei onder te brengen in het Mis-
siehuis in Driehuis. De gemeente 
is nog in gesprek met het Rijks-
vastgoedbedrijf over de voor-
waarden van de verhuur.

Eerder dit jaar meldde de gemeen-
te Velsen dat de datum waarop de 
eerste groep statushouders naar het 
Missiehuis komen was uitgesteld tot 
medio mei. Veel partijen zijn daarop 
voortvarend aan de slag gegaan om 
de huisvesting van statushouders tot 
een succes te maken. 

De maand mei komt snel dichterbij 
en het is de vraag of plaatsing in de-
ze maand nog haalbaar is. Er ligt na-
melijk een belangrijk obstakel bij de 
verhuurder van het huidige pand, 
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die 
het beheer heeft over het Missiehuis. 

Niet zozeer de huurprijs, maar de 
voorwaarden die zij stellen aan de 
verhuur zijn een probleem. Kosten 
die eigenlijk voor de RVB zijn, wor-
den afgewenteld op de gemeente Vel-
sen waardoor de kosten hoger wor-
den dan gewenst en acceptabel is. De 
gemeente blijft wel in gesprek om te 
komen tot een goede oplossing.

Nog een paar kavels vrij

Pionieren in IJmuiden
Er zijn nog een paar bouwkavels 
over na de succesvolle verkoop op 
maandag 21 maart. 

Wilt u Pionieren in IJmuiden en het 
huis van uw dromen bouwen? Van-

af 59.000 euro heeft u al een bouw-
kavel voor een rijwoning in het Snip-
penbos, IJmuiden. Meer informatie: 
www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: 
gemeente Velsen)



Infopagina

31 maart 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

HOV traject Santpoort-Noord

Vrije busbaan in gebruik
Op Goede vrijdag, 25 maart, is 
de nieuwe vrije busbaan bij Sant-
poort-Noord in gebruik genomen. 
Sinds dat moment rijden de bus-
sen van Connexxion over de nieu-
we busbaan, die loopt van het 
kruispunt Hoofdstraat/N208 tot 
bij de rotonde naar de Wüstelaan.

De aanleg is onderdeel van Deelpro-
ject 1 van de HOV Velsen, één van de 
tien deelprojecten. Aannemer Heij-
mans startte in september 2015 met 
de aanleg van de busbaan, het fi ets-
pad en de nieuwe wegconstructie. 

Zodra het hele HOV-tracé is aange-
legd, gaat R-netlijn 385 hier rijden.

Afronden werkzaamheden
De gemeente Velsen is de komende 
tijd nog aan het werk in het gebied. 
De oude weg maakt plaats voor wei-
land. Zo worden de weilanden weer 
samengevoegd. Deze werkzaamhe-
den zijn naar verwachting eind 2e 
kwartaal 2016 klaar. Voor vragen en 
klachten over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de ge-
meente Velsen, telefoon 14 0255. (fo-
to: gemeente Velsen)

In een jaar bijna 100% dekking

WhatsApp-groepen
Als een groep elkaar snel wil infor-
meren, sturen ze een Appje. Dat 
gebeurt in Velsen ook als het gaat 
om veiligheid: inwoners in een 
straat of wijk die elkaar Appen als 
ze ongure types of verdachte situ-
aties zien. Bijna heel Velsen doet 
na een jaar al mee.

Op dinsdag 22 maart kwamen in het 
Telstar Stadion ruim 50 beheerders 
van de WhatsApp-groepen in Velsen 
bijeen met de 9 wijkagenten en de re-
latiemanager  van de gemeente Rob 
Plessius. Wethouder Robert te Beest 
opende de avond. Hij was zeer tevre-
den met de grote opkomst en gaf aan 
dat de gemeente Velsen dit soort be-
wonersinitiatieven graag faciliteert. 
‘Ken je buurt en ken je buren’, aldus 
wethouder Te Beest. 

Ontmoeten, leren en behouden
De gemeente had de avond georgani-
seerd om de Whatsapp-groepen de 
gelegenheid te geven elkaar te ont-
moeten en van elkaar te leren, en 
om ze te behouden voor de toekomst 

(borging). De beheerders vertelden 
hoe zij hun groepen hadden opgericht 
(meestal via Facebook) en georgani-
seerd (aanmelding, e-mailadressen, 
coördinatie). De WhatsApp-groepen 
variëren van ongeveer 100 tot 600 
deelnemers (Driehuis). Publiciteit – 
bijvoorbeeld via de Jutter/Hofgeest – 
leidt meestal tot meer aanmeldingen. 

Jerry Ramdayal, de wijkagent van 
Zee- en Duinwijk, toonde de verde-
ling van de groepen over Velsen. Rob 
Plessius, de relatiemanager van de 
gemeente Velsen, legde uit dat de ge-
meente enkele WhatsApp-bordjes 
per wijk verstrekt, op aanvraag van 
de inwoners.

Landelijk wordt slechts één op de ne-
gen signaleringen door burgers goed 
en tijdig gemeld aan de politie; vaak 
omdat men denkt dat het toch niet 
helpt. Met de WhatsApp-groepen 
hoopt men dat het aantal aanhoudin-
gen zal stijgen en de criminaliteit zal 
verminderen. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gratis hulp in moeilijke tijden

155-Help-een-bedrijf
Verkeert uw bedrijf in zwaar weer, 
of ziet u dat aankomen? Ga naar 
www.155.nl voor onafhankelijk, 
deskundig advies hoe u uw bedrijf 
weer op de rit kunt krijgen. 

Bijna iedere ondernemer maakt 
het wel een keer mee: het gaat niet 
met het bedrijf zoals het zou moe-
ten. Zij kunnen kosteloos terecht bij 
‘155-Help-een-bedrijf ’; medewer-
kers van het Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf staan klaar voor 
bedrijfsadvies en ondersteuning. 
Een gesprek met een van de erva-
ren ondernemersadviseurs kan het 
verschil maken tussen doorgaan of 
stoppen.
 
Bel op werkdagen met 088 9990 155 
of stel uw vraag online op www.155.
nl. Ook kunt u daar de online doel-

groepscan doen; zo weet u in een 
paar minuten of u in aanmerking 
kunt komen voor een ondernemers-
regeling vanuit de overheid. Twij-
felt u of 155 op u van toepassing 
is; ga dan naar: https://www.155.
nl/#checklist. Dan weet u direct of u 
de hulp van 155 goed kunt gebruiken. 
Gewoon doen, Velsen is bij dit initia-
tief aangesloten!

Als de nood hoog is gestegen, en de 
continuïteit van uw onderneming is 
in het geding, neem dan tijdens kan-
tooruren direct contact op met tele-
foonnummer: 088  999 0 155 of 7x24  
via www.155.nl/155-noodloket.
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Werk aan de weg 2016/2017
In Velsen wordt altijd wel ergens 
aan de weg gewerkt. Dat gebeurt 
volgens een planning, die afhan-
kelijk is van veel factoren. Hier-
onder de globale planning voor 
het komende jaar.

Werk aan de weg – bijna altijd hin-
derlijk. Je kunt er niet door, het ver-
keer staat vast, je moet omrijden, je 
kunt je auto of je kliko-bak even niet 
kwijt. Werk aan de weg is ook be-
langrijk: voor strak asfalt, een vei-
lige oversteek, vrij liggende fi etspa-
den, een goed riool of een mooie bo-
menrij. 

In Velsen wordt volgens een plan-
ning aan de weg gewerkt. Daarin 
houdt de gemeente rekening met 
een heleboel factoren om overlast 
voor de inwoners en andere weg-
gebruikers zoveel mogelijk te be-
perken. Bijvoorbeeld: werken in de 
vakanties of in het weekend, werk 
combineren (riool en wegdek tege-
lijk), wachten totdat andere werk-
zaamheden in hetzelfde gebied zijn 
afgerond (omdat je er anders hele-
maal niet meer door kunt) en reke-
ning houden met werkzaamheden 
van andere wegbeheerders. 

Soms valt het werk tegen: leidin-
gen staan niet op de kaarten (dan 
moet eerst worden uitgezocht wat 
voor leidingen het zijn); het weer is 
te slecht of werkzaamheden elders 
lopen uit. Vervelend, maar niet al-
tijd te voorkomen. En: niet alle we-
gen zijn van de gemeente; sommige 
worden onderhouden door de pro-
vincie of het Rijk. 

Gevolgen voor doorstroming
Hieronder staan de geplande werk-
zaamheden die van invloed zijn op 
de doorstroming van het verkeer in 
Velsen tot en met het 1e kwartaal 
van 2017.

Hoofdstraat, Santpoort-Noord. 
De weg door het kermisveld wordt 
weggehaald. Aansluitend wordt de 
Hoofdstraat doorgetrokken tot de 
rotonde Wüstelaan. Klaar: eind 2e 
kwartaal 2016.

Aanleg bushalte Hagelingerweg, 
Santpoort-Noord. Dit werk is gro-
tendeels klaar; afronding wordt ver-
wacht in de eerste week van april.

Nieuwe bomen Hagelingerweg, 
Santpoort-Noord. In de zomer-
vakantie wordt de ondergrond ge-

schikt gemaakt voor bomen en wor-
den de parkeervakken opnieuw in-
gedeeld (3e kwartaal 2016). A� an-
kelijk van de verkeersdrukte wer-
ken we met verkeersregelaars en 
aangepaste werktijden. De bomen 
worden in 4e kwartaal van 2016 ge-
plant.

HOV busbaan, Briniostraat tot 
Santpoortse Dreef. De werk-
zaamheden zijn gestart. Het ver-
keer in Velsen heeft er over het al-
gemeen weinig last van. Alleen bij 
de aansluitingen met de bestaan-
de wegen vinden korte afsluitingen 
plaats. Klaar: 1e kwartaal 2017. Ac-
tuele informatie op www.hovvel-
sen.nl. 

HOV busbaan, P.J. Troelstra-
weg, IJmuiden. De werkzaamhe-
den vlakbij de scholen worden zo-
veel mogelijk in de schoolvakantie 
gedaan; start 3e kwartaal, afronding 
4e kwartaal 2016. Er gaan geen gro-
te verkeersaders dicht.

Reconstructie Lange Nieuw-
straat, IJmuiden. De reconstruc-
tie is in september 2015 gestart. Het 
werk wordt in fases gedaan. Afron-
ding werkzaamheden in 1e kwartaal 
van 2017.

Grote Hout- of Koningsweg, Vel-
sen-Noord. Ten zuiden van de 
Pontweg, bij de Concordia-straat, 
is het werk inmiddels gestart. Het 
noordelijk deel wordt een 30 km 
zone; dat werk begint deze zomer. 
Voor het verkeer worden omlei-
dingsroutes ingesteld. Afronding 1e 
kwartaal 2017.

Renovatie Velsertunnel. Een 
project van Rijkswaterstaat, niet 
van de gemeente Velsen. Wel zijn 
de gevolgen groot voor de hele regio. 
Actuele informatie op www.rws.nl/
velsertunnel.

Aanleg nieuwe Zeesluis. Gestart 
in 2016. Rijkswaterstaat verwacht 
alleen korte stremmingen. Infor-
matie op rijkswaterstaat.nl/wa-
ter/projectenoverzicht/ijmuiden-
bouw-nieuwe-grote-zeesluis/in-
dex.aspx

Omwonenden worden apart geïn-
formeerd over werkzaamheden. Op 
de website van de gemeente Vel-
sen staat een schema dat doorloopt 
tot en met het tweede kwartaal van 
2019 – voor zover nu bekend.

Gevolgen sluiting Velser-
tunnel voor Wmo-vervoer
Wat betekent de sluiting van de 
Velsertunnel voor Wmo-klan-
ten in een BIOS-taxi? ‘Blijf zo-
veel mogelijk buiten de spits’ is 
wel het belangrijkste advies. De 
mensen van de BIOS-groep den-
ken met u mee over alternatie-
ven als u uw rit bestelt.

Vanaf vrijdag 15 april (21.00 uur ‘s 
avonds) gaat de Velsertunnel ne-
gen maanden dicht. Dat heeft ook 
gevolgen voor de BIOS-taxi’s die 
Wmo-klanten rondrijden. Deze 
taxi’s rijden normaal gesproken wel 
bijna honderd keer per dag door de 
Velsertunnel. Ze moeten straks een 
andere route nemen en zullen lan-
ger over een ritje doen. Ook is er 
vooral in de spits veel kans op fi le, 
met vertraging tot gevolg.  

Blijf buiten de spits
Hoe groot de overlast is, verschilt 
per route en is erg a� ankelijk van 
het moment van vertrek. De ver-
wachte hinder is het grootst in de 
spits, van 6.00 tot 10.00 uur en van 
15.00 tot 19.00 uur.  Het eerste ad-
vies voor gebruikers van de BIOS-

taxi’s is dan ook: blijf zoveel moge-
lijk buiten de spits, en houd daar 
al rekening mee als u een afspraak 
maakt waar u een taxi voor nodig 
heeft. Het tweede advies is: maak 
gebruik van het openbaar vervoer, 
als het kan. De mensen van de BI-
OS-groep denken daarover met 
u mee als u uw rit bestelt. Heeft u 
vragen over wat dit voor uw rit be-
tekent, bel dan met de BIOS-groep 
op telefoonnummer: 0900-8684 (€ 
0,10 per minuut). 

In de publiekshal van het gemeen-
tehuis van Velsen ligt voorlich-
tingsmateriaal van Rijkswaterstaat 
en Connexxion over welke alterna-
tieven er zijn om op uw plaats van 
bestemming te komen in de perio-
de dat de Velsertunnel gesloten is. 

Stemmen woensdag 6 april a.s.

Gemeentehuis ’s avonds 
open voor referendum
Het gemeentehuis van Velsen is 
open op woensdagavond 6 april 
in plaats van donderdagavond 7 
april. Normaal gesproken is het 
gemeentehuis op donderdag-
avond open, maar in deze week 
is dat verschoven naar de woens-
dag. Dat komt door het referen-
dum voor de wet tot goedkeuring 
van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oe-
kraïne.

Het stembureau in de hal van het 
gemeentehuis is open. Velsenaren 
met een stempas en een geldig le-
gitimatiebewijs kunnen tot 21.00 
uur stemmen.  De locaties van alle 
stembureaus staan op www.velsen.
nl. Voor ‘gewone’ Burgerzaken kunt 
u woensdag 6 april tussen 18.00 en 
20.00 uur – op afspraak – terecht 
bij Burgerzaken. Die afspraak moet 
u telefonisch maken via tel. 0255-
567200 of 140255.

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een 
politiek akkoord, een verdrag, tus-
sen twee of meer landen die de ban-
den willen aanhalen. De Europese 
Unie (EU) heeft meerdere van deze 
overeenkomsten gesloten, bijvoor-
beeld met Chili en Marokko. Lan-
den spreken erin af meer te gaan 
samenwerken op politiek vlak, bij-
voorbeeld voor meer democratie, 
betere mensenrechten en meer vei-
ligheid. Of om economisch meer sa-
men te werken, zodat handel en in-
vesteringen eenvoudiger of goedko-
per worden. 

De associatieovereenkomst met Oe-
kraïne gaat ook over meer politieke 
en economische samenwerking. Het 
grootste deel gaat over de handel. Al-
le feitelijke informatie over de over-
eenkomst staat op www.referen-
dum-commissie.nl.
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Digitale info en op papier in publiekshal gemeentehuis

Als de Velsertunnel negen maanden dicht is
Hoe kunt u rijden als de tunnel 
straks negen maanden dicht is 
(vanaf 15 april)? Daar is actue-
le digitale informatie over. Rijks-
waterstaat en Connexxion heb-
ben het ook op papier gezet 
voor u. De verschillende folder-
tjes liggen in de publiekshal van 
het gemeentehuis.

Rijkswaterstaat (RWS) en Con-
nexxion hebben materiaal ge-
maakt waarin staat hoe u kunt rij-
den met de auto en de bus. RWS 
noemt in het  foldertje van maart 
2016 www.IJmondverkeer.nl – een 
actueel overzicht van de drukte op 

de weg – en www.Here.com waar-
mee u uw route kunt bepalen. 

Daarnaast is er een schets op pa-
pier met maatregelen om de regio 
bereikbaar te houden (blauw); de 
achterkant laat zien wat de renova-
tie van de Velsertunnel precies in-
houdt (groen). Connexxion tot slot 
heeft een boekje gemaakt met de 
Dienstregeling met ingang van 16 
april a.s. van de bussen 73 en 573, 
74 en 574, 75, 77 en 82.

Alle papieren documentatie is te 
vinden op de leestafel in de pu-
bliekshal van het gemeentehuis.

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

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

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

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
maart 2016 tot en met 25 maart 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Edisonstraat 5, wijzigen voorge-
vel en legaliseren appartementen 
(24/03/2016) 5331-2016;
Forteiland 10, plaatsen tijdelijke 
overkapping (25/03/2016) 5358-
2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, tijde-
lijke parkeerplaats (24/03/2016) 
5304-2016;
Hoofdstraat t.o. 234, kappen boom 
(21/03/2016) 5124-2016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, wijzigen wo-
ning (intern)(22/03/2016) 5267-
2016;
Dr. Kuyperlaan 44, wijzigen voorge-
vel (23/03/2016) 5216-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13 en 
13A,samenvoegen twee woningen 
(25/03/2016) 5395-2016;
Louise de Colignylaan 36, plaatsen 
dakkapel (zijgevel)(22/03/2016) 
5173-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen zeecon-
tainers (22/03/2016) 5178-2016.

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

welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Pontweg 1 D, vervangen remming-
werken (24/03/2016) 1957-2016.

Ontwerp last onder dwangsom – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een last on-
der dwangsom op te leggen met be-
trekking tot 12 zonder omgevings-
vergunning opgerichte opstallen/
bouwwerken op het perceel Bloe-
mendaalsestraatweg 4A, kadas-
traal bekend gemeente Velsen, sec-
tie F, onder nummer 7643 en 1 zon-
der omgevingsvergunning opgerich-
te bouwwerken op het perceel aan 

de oostzijde van de spoorlijn, kadas-
traal bekend gemeente Velsen, sectie 
F, onder nummer  868. De ontwerp-
last onder dwangsom en de bijbeho-
rende stuk ligt met ingang van vrij-
dag 1 april 2016 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de websi-
te www.velsen.nl via het menu ac-
tueel / Inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinzage-
legging, kunnen belanghebbende(n) 
naar keuze mondeling of schrifte-
lijk zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerp- last onder dwangsom. 
Zienswijzen moeten worden ge-
richt aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Afde-
ling Publiekszaken, cluster Toezicht 
en Handhaving, Postbus 465, 1970 
AL  IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met 
het Cluster Toezicht en Handhaving, 
telefoon 140255.

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Zandershof 45, wijzigen bestem-
ming naar wonen (24/03/2016) 442-

2016.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI 
(missiehuis), wijzigen indeling van 2 
gebouwen voor een periode van ten 
hoogste 10 jaar (24/03/2016).

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 22, plaatsen lift-
schacht (24/03/2016) 2919-2016;
Kerkerinklaan 30, maken doorbraak 
(24/03/2016) 3939-2016.

Santpoort-Zuid 
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slo-
pen en wijzigen van een monument 
en kappen 3 bomen (29/03/2016) 
18853-2016;
Vinkenbaan 8, maken doorbraak 
(24/03/2016) 3776-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 101, plaatsen 
dakkapel voor- en achterzijde 
(24/03/2016) 3288-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Koningsdag op 27 april 2016 van 
13.00 tot 19.00 uur. Café Cheers 
Kennemerlaan te IJmuiden (tussen 
Houtmanstraat en Moerbergplant-
soen) (24/03/2016) 2109-2016.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’
Burgemeester en Wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 Be-
sluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een nieuw bestemmingsplan 

gaan opstellen voor het duingebied 
en de binnenduinrand van Velsen. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gele-

genheid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit voornemen naar 
voren te brengen. Ook wordt geen 
onafhankelijke instantie in de gele-

genheid gesteld advies uit te bren-
gen over dit voornemen. Op het 
voorontwerpbestemmingsplan is 
wel inspraak mogelijk.



Infopagina

31 maart 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer 
in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ahmedova,N. geb.26-07-1980 
Klumper,R. geb.19-02-1963

Batal,M. geb.25-08-1987 
Kroes,O. geb.07-06-1982
Beliën,J.F. geb.11-12-1969 
Krylovas,D. geb.20-04-1986
Bosman,R.H. geb.10-01-1988 
Lorenc,S.J. geb.17-07-1978
Buis,G.B. geb.15-05-1992 
Mathkor,K.H. geb.01-07-1952
Ciesielska,M.J. geb.18-07-1983 
Mienis,J. geb.20-09-1973
Czajkowski,A. geb.20-02-1980 
Mo,X. geb.26-12-1971
Dachretzis,N. geb.05-04-1993 
Mockevicius,K. geb.02-01-1982
Dachretzis,M. geb.05-03-1996 
Reynolds,J.V. geb.17-09-1959
Fryc,M.P. geb.22-06-1979 
Romkes,C. geb-03-01-1996

Gwiżdż,R.K. geb.23-01-1981 
Sarabon,T.J. geb.15-11-1972
Haliloglu,B. geb.25-12-1974 
Richter,S. geb.14-02-1978
Haliloglu,K. geb.11-04-1975 
Ruiten van,R. geb.22-04-1986
Heems van,W. geb.03-03-1990 
Sviridova,I. geb.19-11-1960
Jelloul ,E.M. geb.26-02-1992 
Timmerman,D.G.H.  geb.05-01-1968
Jelloul,N. geb.13-08-1997 
Verbeek,T.J.A. geb.21-09-1987
Ji,J. geb.28-03-1987 
Zeaiter,A. geb.05-04-1981
Kenter,E.A. geb.16-03-1971 
Zheng,X. geb.26-01-1989
Klat,K. geb.07-03-1993 
 

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Raadsvergadering 7 april 2016
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1. Opening en mededelingen*
2. Actualiteitenuurtje**
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het  project op perceel Rijksweg 116 in Velsen-Zuid
8. Afl eggen belofte van Bas de Ruig (steunfractielid D66V)
9. Sluiting 

* Laatste raadsvergadering mw. drs. A.E. Koopmanschap
De vergadering van 7 april is de laatste raadsvergadering van de gemeente 
Velsen die door mw. drs. A.E. Koopmanschap wordt voorgezeten. Tijdens de-
ze vergadering zal daar aandacht aan worden besteed.

** Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 6 april 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¥  e: 0255-567502 
of via e-mail: gri¥  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal.

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.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook worden 
enkele kleine ontwikkelingen moge-
lijk gemaakt. 

Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot 

deel van het natuurgebied Duin- 
en Kruidberg, de Heerenduinen en 
het binnenduinrandgebied tussen 
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de 
oostzijde grenzend aan de spoorlijn. 

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan 
Duingebied (idn: NL.IMRO.0453.
BP0600DUINGEBIED1-V001) ligt 
met ingang van 1 april 2016 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis, Dudok-

plein 1, IJmuiden en de centrale bi-
bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Daarnaast is het plan digitaal in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Tijdens de periode dat het vooront-
werp ter inzage ligt zal een inloop-
avond worden georganiseerd. De da-
tum en locatie hiervan worden bin-
nenkort bekend gemaakt.

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een inspraak-
reactie indienen op het vooront-
werpbestemmingsplan. Dit doet u 
door een brief te richten aan het Col-
lege van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van ‘in-
spraakreactie bestemmingsplan 
Duingebied’, of per e-mail aan ro@
velsen.nl. Vermeldt u daarbij a.u.b. 
wel uw postadres.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ (vervolg)
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