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Elke donderdag
Inloopavond Wonen,
van 18.00 - 19.00 uur
in ons adviescentrum
in Velserbroek.
Kijk op www.rabobank.nl/ijmond

zie onze advertentie

Rabobank. Samen sterker.

Sportprijzen uitgereikt
IJmuiden - vorige week zijn
in het Thalia Theater de velsense sporters gehuldigd
die in 2013 een aansprekende prestatie hebben geleverd. Baanwielrenner Matthijs Büchli werd uitgeroepen
tot Sportman van het jaar, judoka Linda Bolder tot Sportvrouw, Sv Terrasvogels tot
BBN Sportploeg, tennisser
Joris Bodin tot rabo Sporttalent, atlete Simone Geel-Herlaar tot Master en olga Commandeur tot Sportcoryfee.
Sfeervol en druk. Zo gaat het
Sportgala Velsen dit jaar de boeken in. Tientallen genomineerde sporters waren met familie
en vrienden naar het prachtige
theater in Oud-IJmuiden gekomen om in spanning af te wachten wie er met het Lam Gods het beeldje dat bij de verkiezing
hoort - naar huis zou gaan. De
presentatie was net als voorgaande jaren in handen van

Studio Sport-verslaggever Frank
Snoeks en de prijzen werden
uitgereikt door burgemeester
Franc Weerwind en (demissionair) wethouder Annette Baerveldt.
De zevenkoppige jury had het in
drie categorieën relatief makkelijk. De uitverkiezing van baanwielrenner Mathijs Buchli (‘een
wereldtopper voor wie het realiseren van de Olympische droom
binnen handbereik ligt’), judoka Linda Bolder (‘behoort tot de
absolute wereldtop) en de softbalsters van Terrasvogels (‘onder moeilijke omstandigheden
Nederlands kampioen en winnaar van de Europa Cup) leverde weinig discussie op. Lastiger had de jury het met de categorie Rabo Sporttalent. ‘Wederom werd duidelijk dat in Velsen heel veel sportieve uitblinkers wonen waar we in de toekomst nog veel van gaan horen.’
Ondanks het grote aantal van 28
jonge sporttalenten koos de ju-

ry vrij overtuigend voor tennisser
Joris Bodin. Het 17-jarige tennistalent van LTC Brederode werd
in 2013 Nederlands kampioen
en speelde mee in de Davis Cup
voor jeugdteams.
Simone Geel-Herlaar werd uitgeroepen tot Master van het
Jaar, een categorie waarin ook
veel coaches waren genomineerd. De atlete uit VelsenNoord werd op diverse sprintnummers Nederlands kampioen,
zowel indoor als outdoor.
Als klap op de vuurpijl werd
oud-topatlete Olga Commandeur gehuldigd als Sportcoryfee van de gemeente Velsen. De
geboren en getogen IJmuidense nam deel aan de Olympische
Spelen in 1984 en liep als enige
Nederlandse een wereldrecord
bij de junioren.
De eerste helft van de avond
werd gevuld met spectaculaire
acts van illusioniste Sittah, die
eveneens haar roots in Velsen
heeft liggen. (foto: Karl Bannov)

Onrust door overvallen
velsen - Twee overvallen in de
buurt van Sportpark Schoonenberg hebben voor grote
onrust gezorgd in IJmuidenoost, Driehuis en velsen-Zuid.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een jongen van 19 jaar
beroofd van zijn telefoon, sleutels en portemonnee. Drie mannen met bivakmutsen trokken het
slachtoffer van zijn fiets, dwongen hem tegen de grond en renden na de overval, waarbij hij ook

nog zijn pincode moest afgeven, door de bosjes over het oude spoor richting IJmuiden. De
overval vond zondag rond 03.00
uur plaats ter hoogte van het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.
Op deze plek is in ieder geval
één keer eerder een vergelijkbare
overval gepleegd.
,,Wij denken dat onze jongens wel
‘s avonds laat alleen naar huis
kunnen fietsen over een goed
verlichte route, maar dat blijkt
dus niet zo te zijn’’, aldus een be-

zorgde ouder. ,,Als er weinig verkeer is, blijkt zelfs de Minister
van Houtenlaan een gevaarlijke
plek te zijn waar overvallers kunnen toeslaan. Dat baart ons grote zorgen.’’
De ouders zijn extra bezorgd omdat de plek van de overvallen in
de buurt ligt van scholen, sportvelden en verenigingen waar ook
‘s avonds activiteiten plaatsvinden. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden via
0900-8844.

zondag 13 april
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen De Kennemers
Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Politiek: coalitie is rond
velsen - D66Velsen-partijleider Annette Baerveldt presenteert volgende week woensdag hoogstwaarschijnlijk een
nieuw college met wethouders
van D66Velsen, LGV, VVD, PvdA
en CDA. Dat bleek maandag tijdens de tweede openbare coalitievergadering in het stadhuis.
Op 16 april wordt ook het collegeprogramma voor de periode
2014-2018 gepresenteerd. Vermoedelijk keren vier van de vijf
zittende wethouders terug in het
nieuwe college en wordt de plek
van Wim Westerman (GroenLinks) ingenomen door Floor Bal
(LGV).
Het nieuwe college zet in op
voortzetting van de Visie op Velsen 2025 en ‘kennisrijk werken’:
uitbreiding van het technisch

onderwijs en een toename van
het aantal studenten in de regio.
Velsen Lokaal, met bijna 20
procent van de stemmen achter D66Velsen de tweede partij
in Velsen, is boos over het verloop van de coalitieondehandelingen. De partij spreekt van ‘een
schijnvertoning’ en verdenkt de
zittende coalitiepartners ervan
al vóór de verkiezingen een deal
te hebben gesloten. Tijdens de
openbare coalitievergaderingen
werd duidelijk dat Velsen Lokaal
zichzelf met het HOV-standpunt
(tracé op onderdelen aanpassen) en de stem tegen de Visie
op Velsen 2025 buitenspel heeft
gezet. LGV bleek bereid om het
HOV-standpunt bij te stellen en
heeft daarmee een plek in het
college veroverd.
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Bikedag in Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 19 april
van 9.30 tot 17.00 kan de jeugd
tijdens de Bikedag kennismaken
met de wielersport in de vorm
van mountainbiken. De activiteit
is gekoppeld aan de Nationale
Sportweek van het NOC*NSF.
Bikedag is vergelijkbaar met een
reguliere techniektraining waarbij de jeugd onder begeleiding
van een KNWU-trainer over speciaal ontwikkelde hindernissen
kan fietsen. De training wordt gehouden op MTB en BMX fietsen
en de kinderen worden uitgerust met een helm en elleboogen kniebeschermers. De training
duurt ongeveer een half uur. De
lessen kennen een vast concept.
Iedere training is gericht op: kennismaken met mountainbiken.
Het gaat om plezier, niet om prestatie. Laten zien dat fietsen ook
bewegen is, en dat het leuk is.
Het verbeteren van de fietsvaardigheden van de jeugd.
Relatief weinig jeugd komt in
contact met mountainbiken. De
KNWU District Noord-Holland
wil de huidige groei in het aantal
jeugdleden op zijn minst in stand
houden. Hierdoor kan nieuw talent ontdekt worden. De Bikedag
is één van de activiteiten die georganiseerd wordt om de jeugd
in beweging te krijgen en te enthousiasmeren voor het moun-

tainbiken. De KNWU wil met deze dag ook de samenwerking
tussen onderwijs en sport verbeteren in Noord-Holland. De Bikedag richt zich op de bovenbouw
van de basisschool (groep 5, 6, 7
en 8) en voortgezet onderwijs tot
16 jaar. Betrokken partijen van de
Bikedag zijn naast de KNWU District Noord-Holland o.a. de partners: Brilservice, Oakley, Luxottica Nederland B.V., Bike Sportive
Haarlem, Durke’s Longboards.
Kinderen die echt enthousiast
worden, kunnen door de samenwerking tussen plaatselijke wielerverenigingen en eventueel de
school, verder gaan met sportieve en uitdagende fietsactiviteiten. Wielerverenigingen van de
KNWU zijn actief op het gebied
van wielrennen op de weg en op
de baan, mountainbiken, fietscrossen (BMX), aangepast sporten, kunstwielrijden en veldrijden. Uiteraard verschilt het activiteitenpakket per vereniging.
In overleg met KNWU District
Noord-Holland en / of de vereniging is er veel mogelijk! In eerste
instantie wordt er zoveel mogelijk gewerkt met verenigingen die
al jeugdbeleid hebben. Verder is
er voor scholen ook lesmateriaal
beschikbaar waarmee gymlessen
tijdens schooltijd ingevuld kunnen worden.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

IJmuiden - Hobbyfotograaf
Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft.
Ieder voorjaar ondergaan het
kleine strand tussen de pieren en een groot deel van het
grote strand ten zuiden van de
Zuidpier een ware metamorfose. Eerst worden met zwaar materieel ‘terrassen’ aangelegd tegen de duinenrij. Vervolgens rijdt
er een paar dagen lang een stoet

van trekkers met opleggers door
IJmuiden om de strandhuisjes
vanaf hun winterstallingen naar
de stranden te brengen. Een flinke logistieke onderneming en
zware klus, die met behulp van
vele handen en machtige hijskranen wordt geklaard. De foto
toont de opbouw afgelopen zaterdag op het kleine strand. Alsof
de weergoden het wisten: na een
mooie week was het tijdens de
opbouw somber, maar net nadat
zaterdagmiddag de laatste huisjes op het kleine strand geplaatst
waren brak de zon door! Dezelfde middag nog zaten de eerste
zonaanbidders al te genieten
voor of achter hun huisje.

Heropening van Wonen
Totaal IJmuiden

Westerveld, van buitenplaats tot begraafplaats
Droehuis - ‘Ontdek Westerveld’ was het motto gedurende
de open dag, afgelopen zondag,
op Begraafplaats & Crematorium
Westerveld. Maar niet alleen gedurende deze open dag is er gelegenheid om dit fraaie gedenkpark te ontdekken. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
van de begraafplaats en het
100-jarig bestaan van Crematorium Westerveld is er een wandelroute samengesteld.
Deze bijzondere route kan aan
de hand van een bij de begraafplaats verkrijgbare plattegrond
worden gelopen en geeft tevens
een beeld van de ontstaansgeschiedenis van deze voormalige
buitenplaats. Ook voert de route langs tal van monumenten en

indrukwekkende architectuur en
tevens langs de rustplaatsen van
bekende personen als Multatuli,
Anthony Fokker en Pim Fortuyn.
In april 1914, dus 100 jaar geleden, vond de crematie plaats
van de arts dr. C.J. Vaillant in het
Crematorium Westerveld. Geschiedenis werd geschreven,
want het was de éérste crematie in Nederland. Ook deze eerste, 100 jaar oude, urnentuin is
in zijn oorspronkelijke opzet nog
te bezichtigen. Mede gezien deze 100-jarige geschiedenis waren de gastvrouwen en gastheren, die de vele bezoekers op deze open dag desgewenst van de
nodige informatie konden voorzien, gekleed in fraaie, historische kledij.

IJmuiden - Ondernemers Ruud
en Marcel Schoorstra kijken terug op een fantastisch verlopen
2013. Ze openden de web-winkel jouwlaminaat.nl omdat ze de
aankopen steeds meer naar de
bouwmarkten en internetaanbieders zagen verschuiven, maar
kwamen er al snel achter dat alleen een webwinkel niet voldoende is: het miste de beleving bij de
klant. En daarom besloten de heren om aan Scheldestraat 81 in
de oude showroom van garage
Van Dongen een nieuwe winkel
te openen en deze te veranderen
in een showroom met voldoende
keuze aan laminaat, en direct uit
voorraad mee te nemen.
Ruud: ,,Na dag een van de opening zag je dat dit de perfecte
keuze is. Met een website alleen
ga je het echt niet redden met
zoveel internetaanbieders. Het
moet echt een combinatie zijn
van ‘clicks and bricks’.’’
Omdat de website jouwlaminaat.
nl zo’n succes is hebben de heren een tweede webwinkel geopend met de naam jouwzonwering.nl. Hier verkopen ze alles op
het gebied van binnen- en buitenzonwering.
Begin januari werd er een nieuw
plan gesmeed voor de winkel
aan Lange Nieuwstraat 190. Deze winkel was na alle trouwe jaren verouderd. De veranderingen op het gebied van vloer en

raam gaan razendsnel en om de
klant alles te kunnen laten zien
was een grote verbouwing nodig. Nu is de zaak voorzien van
nieuw meubilair, nieuwe vloeren
en plafond en natuurlijk energiezuinige Led verlichting. De nieuwe presentaties van de gordijnen
en raamdecoratie zijn schitterend
en ruim opgezet en alle soorten
en kleuren zijn te bewonderen.
De nieuwe inrichting draait om
transparantie en beleving. Het
nieuwe interieur slaat aan en dat
geeft iedereen een boost.
De vernieuwde winkel draait nu
om het bieden van een rijke ervaring, gekoppeld aan kundig en
vertrouwd advies. ,,En met Geels
Meubelen onder een dak hebben
wij alles in huis voor de complete
inrichting’’, zegt Marcel. De moderne klant wil transparantie in
prijs en kwaliteit en dat zorgt ervoor dat de heren niet lui achterover kunnen gaan zitten. Zij blijven dan ook creatieve nieuwe
acties, demonstraties en themadagen organiseren met experts
die nieuwe mogelijkheden laten
zien.
Klanten worden hier enthousiast van en doen ook weer ongeplande aankopen. Ruud: ,,Laatst
kwam er een mevrouw binnen
voor een fles vloerreiniger, maar
zij ging heel tevreden met nieuwe gordijnen naar huis. Dan
weet je dat je het goed doet.’’

6

10 april 2014

Donderdag
10 april

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.

Vrijdag
11 april

Kledinginzamelactie
bij
OBS De Vuurtoren, Heerenduinweg IJmuiden. Zie ook
www.bag2school.com.
Gratis workshop Uiterlijke
verzorging bij het Inloophuis
Kennemerland i.s.m. St. Loog
Good Feel Better. Van 10.00
tot 12.00 uur. Wulverderlaan
51 Santpoort-Noord.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en
volwassenen van alle leeftijden over de natuur om ons
heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Concert COV IJmuiden
Matthäus Passion in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Pianorecital Bas Verheijden
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Eigenwijs speelt ‘Ja Zuster,
Nee Zuster’. Aanvang 20.15
uur.
Film ‘Dallas Buyers Club’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Zaterdag
12 april

Snuffel- en rommelmarkt
op Plein 1945 van 09.00 tot
17.00 uur.
Expositie Nest te zien bij de
Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. De expositie is te
zien op woensdag en vrijdag
van 12.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’. De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tij-

delijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Open dag bij Sportpark
Rooswijk, Tooswijkerlaan 1
Velsen-Noord. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Evenement ‘Vaders Voor
Lezen in Bibliotheek Velsen,
Dudokplein IJmuiden. Aanvang 15.30 uur.
Team Amber God organiseert een benefietfeest bij
Villa Westend in Velserbroek
voor Stichting Alpe d’HuZes.
Aanvang 20.00 uur.
Les Moucherons brengt
Stabat Mater ten gehore in
de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 67 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Eigenwijs speelt ‘Ja Zuster,
Nee Zuster’. Aanvang 20.15
uur.

Zondag
13 april

Kofferbakmarkt
op
de
Dorpsweide van Wijk aan Zee
van 8.00 tot 16.00 uur. Info:
www.kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Rondrit met de stoomtrein
over Tata Staal bedrijf. Vertrek
10.45 uur van station Velserbosch.
Groot Spanjefeest op Landgoed Duin & Kruidberg, Duinen Kruidbergerweg Santpoort-Noord. Van 12.00 tot
20.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’.
De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk
uitgebreid met hedendaagse
designstoelen.
Koffieconcert
Kennemer
Harmoniekapel Oud Goud
en Christelijk Mannenkoor
IJmuiden in de Naaldkerk.
Aanvang 12.30 uur.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en
volwassenen van alle leeftijden over de natuur om ons
heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.
Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van

Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Amsterdamse middag bij
buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Optreden Dansgroep Marynia uit Wronki Polen bij
De Mel-Watervliet, Doelmanstraat 34 Velsen-Noord.
Bij heel mooi weer op het
plein van het Stratingsplantsoen. Aanvang 14.00 uur.
Vivezza Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Zang en gebed in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Aanvang 19.15 uur.

Maandag
14 april

Internetbankieren Rabobank. Samen met ervaren
Rabobankadviseurs
maakt
u praktijkoefeningen op de
computer. Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. 09.30 tot 11.30 uur.
Postzegelavond in Het Terras, Stationsgebouw aan de
Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord. Aanvang circa
19.00 uur.

Dinsdag
15 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Energie(k) Café in Café Middeloo, Oma’s Kamer.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Cran - Ierse folk recht uit het
hart. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
16 april

Tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en
volwassenen van alle leeftijden over de natuur om ons
heen in deze vrolijke jaargetijden. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Stadsschouwburg
Velsen: Hans Liberg met nieuwe
show ‘Attaca’. Aanvang 20.15
uur.
Film ‘Dallas Buyers Club’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Donderdag
17 april

Inloopavond bij Gospelkoor
Get Together Again in Het
Kruispunt Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The Bootleg Sixties’. Aanvang
20.15 uur.

MajorZZ in finale van
Everybody Dance Now
IJmuiden - Flavio Monteiro is
een 16-jarige jongen die al 16jaar
in IJmuiden woont. Flavio’s beste vriend Jamahl en zijn vader besloten in 2012 samen met Flavio
een dansgroep op te starten genaamd The MajorZz. Al snel kwamen de andere leden erbij waarvan vier jongens en één dame. Na
een aantal maanden trainen besloten ze om mee te doen met
battles. Dat deden zij goed, want
zij wonnen steeds de eerste of
tweede prijs.
Na het winnen van de World of
Dance titel als de beste groep
van Europa dachten ze dat het
niet beter kon. Tot ze benaderd
werden door niemand minder
dan de Amerikaanse grammy
winnaars Maclemore & Ryan Lewis om hun show van de wereldtournee in Heineken Music Hall
Amsterdam te openen.
Na dit optreden bij Maclemore &
Ryan Lewis besloten ze om nog
harder te oefenen om nog grotere
dingen te bereiken. Maar ze wisten nog niet wat, omdat het alle-

maal zo snel ging; tot ze aangemeld werden voor het programma Everybody Dance Now.
The MajorZz wisten niet wat ze
daar konden verwachten omdat
het een commerciëel progamma is en de The MajorZz hebben een Amerikaanse hiphopstijl.
Maar bij de eerste auditie bleek
al dat de jury the MajorZz helemaal te gek vond. Bij de tweede
aflevering kregen ze weer geweldige reacties en mochten ze door
naar de halve finale. Bij de halve finale kregen ze helaas niet
genoeg stemmen, maar de jury
vond dat ze wel in de finale thuis
horen en daarom kregen zij een
zogenaamde ‘greencard’ om toch
door te gaan. The MajorZz zijn nu
volop aan het trainen voor de finale die plaats vind op vrijdag 18
april om 20.30 uur op RTL4. Hier
zullen zij een spetterend optreden geven. Wie ook vindt dat The
Majorzz zouden moeten winnen,
kan mee stemmen. Dit kan door
‘Majorzz’ te sms’en naar 3131. Alvast bedankt.

Streetcornerwork helpt
jongeren in Velsen
Velsen - Vaak weten de jongeren
die in de problemen zitten zelf niet
hoe het komt dat ze zich agressief
gedragen of overmatig softdrugs
gebruiken. Heeft een jongere geen
inkomen uit werk, studiefinanciering of een uitkering dan wordt
het betalen van verzekeringspremie een probleem. De premie
wordt automatisch omgezet in een
schuld die steeds hoger wordt.
Geen of geen goede dagbesteding
vergroot de kans op contact met
politie en justitie. Zo stapelt het
ene probleem zich op het andere.
Ouders voelen zich vaak zo machteloos dat uithuisplaatsing dreigt.
Streetcornerwork Velsen helpt
juist jongeren die zo in de problemen zitten. Niet iedereen met problemen gaat uit zichzelf naar een
hulpverlener. Soms omdat hij of zij
de weg niet weet of eerder slechte ervaringen met hulpverleningsinstellingen had. Daarom gaat de
veldwerker van Streetcornerwork
Velsen in en zoekt actief naar jongeren met problemen. Soms duurt

het even voordat zij hun vertrouwen winnen. Maar als het zover
is, dan spreken zij de jongeren
op hun gedrag aan. Ze laten hen
tot de overtuiging komen aan de
slag te gaan om hun problemen
een voor een op te lossen. Veel tieners en jongeren in Velsen worden
zo door de veldwerker uit de anonimiteit gehaald en weer op het
goede spoor gezet. Ze leren nieuwe vaardigheden om zich verder te
ontwikkelen. Met begeleiding leren de jongeren zich nieuwe doelen te stellen. Op eigen kracht en
met gebruik van eigen kwaliteiten
krijgen ze dan weer grip op hun leven. Vooral die praktische aanpak
werkt. Ben je tussen de 12 en 23
jaar en ben je op zoek naar hulp
dan kun je contact opnemen met
de veldwerker, Jan Gunther via 0634490498 of J.Gunther@streetcornerwork.eu. Meer informatie:
Teamleider Joost van Hienen, 0614013706 of j.vanhienen@streetcornerwork.eu. Zie ook www.
Streetcornerwork.eu.
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Onderzoek naar
afval in spuiwater

Ichthuskerk pakt uit
op Eerste Paasdag
IJmuiden - De Ichthuskerk
opent op Eerste Paasdag haar
kerkdeuren voor een grootse
Paas Jubel. Het thema is ‘Ontzet en Opgetogen’.
Ds. Kees Lous geeft hier uitleg
over. Ook dit jaar komt de beroemde Letlandse violiste Sandra Strausa, die in ons land bij
verschillende orkesten als concertmeester fungeert, weer
naar IJmuiden . Daarnaast is
trompettiste Dieuwke Kloppenburg uit Zaandam ook van de
partij. Zij is docente en tevens

dirigent van harmonie- en fanfare-orkesten in ons land. Als
grootste verrassing komt Annika Glimmerveen zingen. Zij is
in het dagelijks leven KLM-stewardes en heeft onlangs opgetreden met het Urker Mannenkoor en het Mannenkoor Edoza uit Sneek. De muzikale leiding is in handen van de organist Dub de Vries uit Zaandam.
De Paas Jubel in de Protestantse kerk van IJmuiden begint om
10.00 uur en is voor een ieder
toegangelijk.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in
restaurant. Men betaalt, afhankelijk van de maaltijdkeuze 6,50
of 7,50 euro voor een driegangen diner. Vooraf reserveren is
niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 18 april is
er in verband met Goede Vrijdag geen open tafel. Het wijkcentrum is deze dag beperkt
geopend van 13.30 tot circa
16.30 uur.
Modeshow voorjaarscollectie door firma Meijssen Mode. Dinsdag 15 april. Aanvang
10.00 uur, aansluitend verkoop
tot circa 12.00 uur. Toegang
gratis, vrije inloop.
Verkoop onder- en nachtkleding Firma van der Vossen
op woensdag 16 april. Aanvang
circa 10.30 uur.
Paas-In op maandag 21 april.
Vanaf 12.00 uur. Optreden
Guus van den Berghe. Kaarten
kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar aan het buffet.

Ouderennieuws

www.

Sjoelen op vrijdagmiddag
van 14.30 tot 16.30 uur kan men
terecht voor spelletjes, waaronder sjoelen, een hapje uit de frituur een drankje en leuke muziek. Vrije inloop.
Expositie De Boshoek is te
bezichtigen gedurende de openingstijden van het wijkcentrum tot 2 juni.
Gym voor minder mobiele ouderen Woensdagochtend
vanaf 11.00 uur. Meer informatie: Marcel Stam, 023-5 396528.
Gebouw Waterstaete, Dokweg 27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs:
maandag- t/m vrijdagochtend van
09.00 – 13.00 uur en van 13.30
tot 17.00 uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreekuur op afspraak. Tel. 0888876900.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor
kan men bellen of langskomen
om een afspraak te maken. Tel.
088-8876900.

.nl

IJmuiden - Waar komt het plastic afval vandaan dat wij in de
Noordzee en op het strand vinden? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden is het onderzoek
Vuil-Spuien gestart. In dit onderzoek wordt gemeten hoeveel afval er in het water zit dat door de
spuisluizen in IJmuiden van het
Noordzeekanaal op de Noordzee
geloosd wordt. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door KIMO
Nederland en België in samenwerking met Waste Free Oceans,
afvalinzamelaar Bek & Verburg,
Rijkswaterstaat en het Maritiem
College Velsen.
Het speciaal voor het opvissen
van plastic afval ontwikkelde net
is begin april bevestigd voor de
spuisluizen in IJmuiden. Samen
met leerlingen van het Maritiem
College Velsen zal regelmatig
het net geleegd worden waarna al het afval nauwkeurig wordt
geanalyseerd. Op deze manier

is vorig jaar ruim 200 kilo plastic opgevist. Dit is te vergelijkbaar met 83.000 pingpong ballen. Veel van het plastic afval was
verpakkingsmateriaal van artikelen voor consumenten. Komt dit
plastic in de Noordzee terecht,
dan valt dit langzaam uiteen in
hele kleine stukjes. Dieren zoals zeevogels zien dit plastic voor
voedsel aan en kunnen sterven
als gevolg van het eten van plastic.
Met het project wordt de hoeveelheid afval dat op de Noordzee wordt geloosd gemeten. Er
blijft ook veel afval achter op
de oevers van het Noordzeekanaal. Daarom worden twee stukken oever regelmatig schoongemaakt. Dit gebeurt eveneens in
samenwerking met leerlingen
van het Maritiem College Velsen. Het afval wordt verzameld,
gedroogd, gewogen en geanalyseerd.

Bezuinigingen uitgesteld
Regio - NS zal komend jaar niet
gaan bezuinigen op de treindiensten tussen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. Dat heeft Rover van NS te horen gekregen bij
het aanbieden van een petitie tegen de plannen. NS wil met regionale overheden en consumentenorganisaties op korte termijn
in gesprek gaan met als doel tot
een gezamenlijk en breed gedragen alternatief te komen voor de
bediening van de regio. Rover is
blij dat de acties succes hebben
gehad en opgelucht dat de voornemens van NS vooralsnog van de
baan zijn.
De voornemens van NS om de intercity Alkmaar – Haarlem te degraderen tot stoptrein en de sprinter Amsterdam – Uitgeest in de
daluren te schrappen, viel bij Rover niet in goede aarde. Samen
met de andere consumentenorganisaties in het Locov bracht Rover
een negatief advies uit. Rover-af-

deling Haarlem lanceerde een petitie en kwam in actie met steun
van vele lokale politieke partijen.
De acties van Rover hebben succes gehad: de bezuinigingsplannen gaan vooralsnog niet door.
“Uw duidelijke zorgen en uiteindelijke advies nemen wij heel serieus. Daarom stelt NS dit voornemen uit en zal de huidige opzet (dienstregeling 2014) gehandhaafd worden in dienstregeling
2015, conform uw advies”, laat NS
in een schriftelijk besluit aan Rover weten. NS laat wel weten dat
indien niet tot een gezamenlijk alternatief kan worden gekomen, de
plannen alsnog op de rol staan
voor dienstregeling 2016. Rover
gaat komend jaar graag met de
betrokken partijen om tafel om tot
een meer klantvriendelijke oplossing te komen. Rover bedankt alle
reizigers die de petitie hebben ondertekend en de politieke partijen
die mede in actie kwamen.

Goede Vrijdag en Pasen
bij Baptisten Gemeente
IJmuiden - Wereldwijd vieren
ruim 3,5 miljard mensen Goede Vrijdag en Pasen. In Nederland zijn dat er de nodige miljoenen mensen. In heel veel plaatsen
vinden uitvoeringen van de Mattheus-passion plaats met koor en
orkest. Toch zijn er nog veel mensen die geen flauw idee hebben,
wat dit allemaal betekent. Die komen niet veel verder dan vrij zijn,
gezelligheid, lekker eten en drinken. Het feest van het nieuwe leven, wie was er ook al weer eerder, de kip of het ei? De Baptisten Gemeente IJmuiden (BGIJ)
wil daarom mensen uitnodigen
voor de dienst op Goede Vrijdag

18 april, aanvang 19.30 uur. Hierbij wordt het lijden en sterven van
Jezus Christus herdacht. Op Eerste Paasdag, zondag 20 april, aanvang 10.00 uur, wordt in een gezinsdienst de opstanding van Jezus gevierd. Op zaterdag 12 april
tussen 13.00 en 16.00 uur staat
de BGIJ met een marktkraam op
de Lange Nieuwstraat (tegenover
voormalige winkel van De Block).
Kinderen kunnen zich hier laten
schminken. Dus iedereen is van
harte welkom bij de Baptistengemeente, Eemstraat 28-30. Zie ook
www.baptistenijmuiden.nl. Meer
informatie mail naar info@baptistenijmuiden.nl.

Knutselen en
bakken op
Zorgvrij
Velsen-Zuid - Rond Pasen kunnen kinderen op Informatieboerderij Zorgvrij cakejes bakken en
knutselen. Vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) vindt de kinderworkshop cakejes bakken plaats. Kinderen gaan met de boer een
koe melken, eieren rapen in het
kippenhok, meel malen en dan
cakejes bakken. Natuurlijk worden de cakejes vrolijk in Paasstijl
versierd. De workshop is voor
kinderen tussen de 8 en 12 jaar
en is van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Aanmelden kan tot 13 april via
023-5202828. In het Paasweekend kunnen kinderen van vrijdag
tot maandag een kip met kuikens
van papier knutselen. De kip met
kuikens komen in wat stro met
graantjes te staan. Er kan ook
een vrolijke kip met lange poten
worden gemaakt. Op de boerderij kun je ook heerlijk binnen en
buiten spelen en bij de (jonge)
dieren kijken. Bij de buren van
Onder de Platanen kunt u terecht
voor een versnapering.

Scootmobielcursus
Velsen - In de maanden mei en
juni houdt Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) weer twee
scootmobielcursussen voor beginnende
scootmobielgebruikers. De cursus kan voor slechts
5 euro worden aangeboden mede dankzij de extra financiële
ondersteuning van de gemeente Velsen. Martin Post heeft met
zijn enthousiasme bij veel mensen de angst weggenomen om
de scootmobiel te gebruiken
met het aanleren van praktische vaardigheden. Deze mensen beleven nu veel plezier aan
hun scootmobiel en blijven mobiel. Meedoen aan een cursus
van drie middagen kan op de
cursusdagen 1, 8 en 15 mei of 4,
11 en 18 juni. Inschrijven of info via John Schoor van het GBV,
0255-523453. Geen tijd voor een
hele cursus, ga dan 22 mei naar
de scootmobieldag in VelsenNoord. Kaarten à 5 euro zijn te
koop bij: De Brulboei, De Hofstede, De Mel-Watervliet en de Vrijwilligerscentrale.
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Nieuw
parcours Pim
Mulierloop

Leon Janmaat wint
weekend BMW rijden
IJmuiden - Leon Janmaat rijdt tijdens de Pinksterdagen in de prachtige BMW 4 Serie Cabrio die de afgelopen periode regelmatig voor
de deur van Patrick van Keulen Mannenmode & Casual Jeans in
IJmuiden stond. De prijswinnaar was zichtbaar blij met de prijs. De
actie is mede mogelijk gemaakt door BMW-dealer Van Poelgeest.

Santpoort-Noord - De Pim Mulier Run2Day loop heeft een nieuw
parcours. Op zondag 25 mei gaat
de oudste loop van Nederland
door het nationaal park Zuid-Kennemerland.
Atletiekvereniging
Suomi en Natuurmonumenten
hebben de handen ineengeslagen
om het hardlopen door het schitterende bos- en duingebied mogelijk te maken. De wedstrijd start
en eindigt op de atletiekbaan van
AV Suomi. Vervolgens leidt het
afwisselende parcours door de
schitterende ‘achtertuin’ van de
atletiekvereniging met hoge duintoppen, duinmeren en kuddes
grazende oerossen. Voor de wedstrijdlopers is er een 10 kilometer.
De recreatielopers kunnen kiezen
uit een 10 Engelse mijl (16,1 kilometer), 10 kilometer en een 5 kilometer. Voor de jeugd tot en met 12
jaar is er een 1250 meter jeugdloop op en rond de atletiekbaan.
Inschrijven kan op www.inschrijven.nl. Van elk startnummer gaat
1,50 euro naar Natuurmonumenten. Zie ook www.avsuomi.nl.

Raads- en
Statenleden in
gesprek over
HOV

Ochtend Sociëteit
Velsen bestaat 25 jaar
Velsen - De geheel zelfstandige
vereniging Ochtend Sociëteit Velsen is opgericht in januari 1989.
Het doel was en is nog steeds, om
een platform te bieden aan heren, die een werkzaam leven achter de rug hebben, maar af en toe
graag in een ontspannen sfeer
met soortgenoten willen babbelen,
en daarbij ook openstaan voor het
opzuigen van nieuwe kennis en informatie. Het ledenbestand is door
de jaren heen altijd een afspiegeling geweest van de vele industriele, technische en nautische activiteiten van de regio, maar ook
een grote vertegenwoordiging van
de middenstand in al zijn facetten
heeft altijd deel uitgemaakt van de
50 tot 60 leden.
Tweemaal per maand op woensdagochtenden zijn er bijeenkomsten, waar een gevarieerd palet
van activiteiten wordt aangeboden. Deze vinden plaats in de foyer van het Odd Fellows-gebouw
aan de Stationsweg in Velsen-Zuid
, waarbij de tijd tussen 10 en 12
uur goeddeels wordt gebruikt voor
lezingen en presentaties, maar er
ook ruimte is voor een drankje.
De lezingen worden vaak verzorgd

door sprekers van buiten de vereniging. Maar ook leden worden
uitgenodigd en aangemoedigd om
iets te vertellen van hun vroegere werk, huidige hobby’s of andere activiteiten. Door de jaren heen
is hierbij een grote variëteit van
onderwerpen langs geweest, zoals walvisvaart, pensioenen, veiligheid, waterwerken, geschiedenis, reisverslagen, etc. Een keer
per jaar omvat het programma een
excursie. Er worden dan bezoeken
gebracht aan bedrijven, monumenten, culturele instellingen, waterstaatwerken en dergelijke. In dit
jubileumjaar staat een boottrip op
het programma.
Mocht u interesse hebben gekregen en denken een bijdrage
te kunnen leveren aan de gezelligheid en educatie van eenieder,
dan kunt u een mail sturen naar
osvelsen@outlook.com, waarna
een van de bestuursleden contact
met u zal opnemen. Zo gewenst
kunt u dan een afspraak maken
om vrijblijvend een bijeenkomst
bij te wonen om de sfeer te proeven. Voor een bescheiden jaarlijkse bijdrage gaat er als lid een wereld voor u open.

Velsen - Op donderdag 17 april
vindt een openbare bijeenkomst
plaats over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Tijdens de
bijeenkomst gaan Raadsleden
van de gemeente Velsen en Statenleden van de provincie NoordHolland in gesprek met vertegenwoordigers van belangengroepen
die tegen de HOV-busbaan en –
tunnel zijn. De bijeenkomst vindt
plaats in het Witte Theater van
19.00 tot 21.30 uur. De provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen ontvingen in september
2013 een petitie van de belangengroepen tegen de HOV-busbaan
en -tunnel. Deze petitie was aanleiding voor de gemeenteraad van
Velsen om de provincie NoordHolland te vragen met (vertegenwoordigers van) de aanbieders van de petitie van gedachten
te wisselen over HOV. Onder begeleiding van een gespreksleider
gaan vertegenwoordigers van de
belangengroepen, Raadsleden en
Statenleden met elkaar in gesprek
over de volgende drie thema’s: 1)
Waarom R-net en HOV Velsen, 2)
Tracékeuze en kosten en 3) Effect
van HOV Velsen op de omgeving
en het verkeer. Iedereen krijgt gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst is openbaar, maar
aanmelden is noodzakelijk. Dat
kan bij het projectbureau HOV
Velsen, Zeeweg 1 in IJmuiden), telefoon 023-514 50 05 of via hovvelsen@noord-holland.nl.

Benefietdag VV
IJmuiden groot succes
IJmuiden - De benefietdag bij
VV IJmuiden, die zaterdag 5 april
was georganiseerd om de kosten
van de koperdienstallen en inbraken te dekken, is een groot succes geworden. Zondagavond was
de tussenstand 7000 euro, maar
daar is het geld van de sponsorloop nog niet bij opgeteld.
Grote blikvanger was natuurlijk
Joël Veltman, die niet alleen zijn
wedstrijdshirt van de laatste AjaxFeyenoord beschikbaar stelde,
maar ook nog met iedereen die
het maar wilde voor 1 euro op de
foto ging en daar zichtbaar van
genoot. Het hoogste bod voor het
Ajax-shirt kwam van Metaalhandel Broersen, dat maar liefst 1100
euro over had voor dit felbegeerde tricot. De kraampjes met ver-

rukkelijke zelfgebakken taarten,
suikerspinnen, vis, hamburgers,
sieraden en nagelstyling werden gedurende de dag druk bezocht. De muzikale begeleiding
van diverse lokale artiesten zorgde, samen met het heerlijke zonnetje en de vele bezoekers, voor
een fantastische dag. Een dag die
overigens mede zo’n succes was
door de gulle giften van de lokale middenstand, die massaal prijzen voor de loterijen beschikbaar
hadden gesteld. Voorzitter Michel Spierenburg was zichtbaar
in zijn nopjes en verwoordde de
dag treffend. ,,Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen
en bedrijven betrokken zijn bij onze vereniging. VV IJmuiden is zeer
dankbaar voor alle steun.’’

Stormvogels te zwak
voor sterk De Meern

IJmuiden - In en tegen De Meern
(Utrecht) heeft Stormvogels een
grote nederlaag van maar liefst
7-1 geleden. De eerste veertig minuten van dit duel zag het er totaal
niet uit, dat Stormvogels door deze
subtopper op een grote nederlaag
getrakteerd zou worden.
Heel ongelukkig kwamen de
IJmuidenaren in de elfde minuut
op achterstand. Op links werd de
snelle Dion Gerritsen in de diepte
gestuurd en vanaf 18 meter vuurde hij een schot af, dat via een
Stormvogels-verdediger
achter
een verbouwereerde doelman Sebastiaan de Lijzer in het doel caramboleerde, 1-0.
Beide ploegen zochten hierna de
aanval op en Stormvogels ging risico nemen door achterin één op
één te gaan spelen. Nadat halverwege de eerste helft Kevin Sterling
alleen voor de De Meern-doelman
verscheen, maar miste, slaagde De
Meer er vanaf de 40ste minuut in
vier minuten, tot drie maal aan toe
tot scoren te komen.
Bij het tweede doelpunt ging Milan Berck Beelenkamp behoorlijk
in de fout door de bal zo maar bij
een tegenstander in te leveren en
de daardoor ontstane hoekschop
werd daarna door De Meern verzilverd. Het vierde doelpunt kwam

eveneens uit een corner. Ruststand 4-0.
Vijf minuten in de tweede helft
vergrootte De Meern haar voorsprong alvorens Patrick Krop twintig minuten voor tijd de eer voor
zijn ploeg kon redden, 5-1. Ook
doelman De Lijzer ging in de fout
door de bal voor de voeten van een
tegenstander te deponeren die er
dankbaar gebruik van maakte. Negen minuten voor tijd bepaalde De
Meern de eindstand op 7-1. Qua
veldspel een zeer geflatteerde nederlaag voor de IJmuidenaren.
Ondanks deze grote nederlaag
blijft Stormvogels de zesde plaats
op de ranglijst bezetten. Veilig is
het team van trainer Dick-Jan Ene
nog niet, maar zondag aanstaande
op Zeewijk tegen De Kennemers
kan eraan gewerkt worden zich
definitief veilig te wanen.
Koploper Amstelveen/Heemraad
was met 0-4 veel te sterk voor
Stormvogels zaterdag. Het team
van Patrick Engelhart heeft nog
aardig wat punten nodig om zich
eveneens veilig te kunnen stellen.
De komende vier tegenstanders
lenen zich daar goed voor, zo ook
zaterdag de uitwedstrijd tegen SV
Ouderkerk. Met een fitte selectie
zal dat voor de IJmuidenaren moeten lukken.

LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

Local Shopping in volle gang
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit! Dankzij
Local Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand
kans op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch
mee aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in december op Plein 1945 organiseren.
Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij wordt onder andere een vliegreis weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samenwerking met lokale partners samengesteld.
De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmuiden.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

Een echte IJmuidense rondvaart

Prijswinnaars maart
Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubonnen uit met een totale waarde van minimaal €500,-. Jaarlijks wordt voor ruim € 6.000,- aan prijzen weggegeven! Op deze
plek wordt de trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De trekking wordt verricht door notaris
Eric Ros van Notarishuis IJmond.
Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden
na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
Maart 2014 (trekking verricht op maandag 7 april 2014):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. e 50,-*
Winnaar: Esther Wolf
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. e 50,-*
Winnaar: Bob Wielinga
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. e 50,-*
Winnaar: A. Zwart
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. e 50,-*
Winnaar: Gitta Mors
Prijs 5: Dinercheque Chin. Special.restaurant Chi-Ling t.w.v. e 50,-*
Winnaar: Y. van Rooijen
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. e 50,-*
Winnaar: Rob Klaster
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday Inn IJmuiden (incl. koffie/thee en
parkeerkosten)
Winnaar: J.H. Stolk
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. e 50,Winnaar: A. van Zandijk
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. e 50,Winnaar: Fielmich-Pals
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. e 10,Winnaar: Lida Schuurman
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. e 10,Winnaar: Mirjam Molenaar
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. e 10,Winnaar: Boender
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. e 10,Winnaar: A. Donker
Prijs 14: 2 x rondvaart IJmuidende Rondvaart Maatschappij.
Winnaar: Heine
Prijs 15: 2 x rondvaart IJmuidende Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Monika Olivieri
Prijs 16: 2 x rondvaart IJmuidende Rondvaart Maatschappij
Winnaar: W. van Twuyver
Prijs 17: 2 x rondvaart IJmuidende Rondvaart Maatschappij
Winnaar: Claudia Jansen
* Exclusief consumpties

IJmuiden - Ook deze maand
zijn er weer gelukkigen
die dankzij Local Shopping
IJmuiden een mooie prijs
winnen. Maandelijks kunnen
sets van twee kaartjes voor
een echte IJmuidense rondvaart worden gewonnen. ,,Ik
heb waardering voor dit initiatief’’, aldus Adriaan Jumelet, eigenaar van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij. ,,De organisatie steekt er
een hoop moeite en energie
in om de kar te trekken. Mijn
aandeel is klein, maar ik doe
graag mee.’’
In het zomerseizoen kan weer
gevaren worden met de Koningin Emma. Tussen april en half
september vaart het schip twee
keer per dag uit voor een leuke rondvaart. Adriaan Jumelet
is naast ondernemer ook schipper. ,,Afhankelijk van het weer
en de mensen die wij aan boord
hebben doen wij een leuk rondje. In ieder geval even door de
Vissershaven, met een praatje
over IJmuiden en de visserij erbij. Daarna gaan wij buitengaats,
met mooi weer varen we richting Zandvoort, maar ook gaan
we regelmatig naar het windmolenpark. De passagiers raken altijd onder de indruk van die grote turbines.’’

Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
Nieuwsblad de Jutter

Naast deze rondvaarten vaart de
Emma vier keer per dag als veer
naar de overkant van het kanaal,
om zo een doorgaande route
voor wandelaars en fietsers mogelijk te maken. Maar ook een
retourtje is mogelijk.
,,Daarnaast varen wij volgens afspraak’’, aldus Adriaan Jumelet. ,,Voor een asverstrooiing op
zee worden wij door mensen uit
het hele land en zelfs Duitsland
geboekt. De aankleding is uiteraard naar wens, van simpel kopje koffie tot warm buffet van Lele & Pi. Maar ook varen wij met
bruiloftsgasten van Amsterdam
naar Timboektoe, op het strand
van Velsen-Noord. Je ziet ook

de havenbedrijven steeds meer
samenwerken. Wij gunnen elkaar klanten en dat werkt goed.
Je moet het toeristen ook niet
moeilijk maken. Ze kunnen bij
ons aan boord een kopje koffie
drinken, maar als ze liever naar
Kop van de Haven gaan, is het
ook prima. Ons belangrijkste
streven is om het mensen naar
de zin te maken. Ik vind het leuk
als mensen met een vrolijk gezicht van boord stappen na een
dagje Forteiland.’’
Voor alle informatie over de
IJmuidense Rondvaart Maatschappij kan men terecht op
www.ijmuidenserondvaart.nl of
bel 0255-511676.

HEMA
ING Bank
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
MJ Schoenen
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank Velsen en
Omstreken

IJmuider Courant
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
Maatschappij
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Strawberries Heren 1
wint opnieuw

Film ‘The
King’s Speech’
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 18 april is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts
Belang. Deze middag wordt ‘The
King’s Speech’ vertoond, een
film die het verhaal vertelt over
Koning George VI, koning van
Engeland (Colin Firth), die een
ernstig stotterprobleem heeft.
Omdat de koning ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog wel in het
openbaar moet kunnen spreken,
zoekt zijn vrouw Elizabeth Bowes-Lyon (Helena Bonham) hulp
bij de onorthodoxe logopedist
Lionel Logue (Geoffry Rush). De
climax van de film is de radiotoespraak, die de koning moet houden om de Britse troepen en het
volk te steunen en aan te moedigen, nadat Groot Brittannië in
1939 de oorlog heeft verklaard
aan Duitsland. Aanvang 14.00
uur, de toegang is gratis. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Voor postzegelliefhebbers en geïnteresseerden wordt maandag 14 april
een gezellige postzegelavond
van Postzegel Vereniging Santpoort georganiseerd. Men is
vanaf circa 19.00 uur van harte welkom in Het Terras, Stationsgebouw aan de Santpoortse
Dreef. Op deze avond is er ook
een leuke veiling. Vooraf is er
voldoende gelegenheid om de
kavels te bekijken. Er is voldoende parkeergelegenheid en de
toegang is gratis. Meer informatie: 023-5382274 (na 18.00 uur).

Slachtoffer van
poging fraude
Santpoort-Noord - Een 64-jarige man is vorige week vrijdag
slachtoffer geworden van een
babbeltruc en raakte gewond bij
een gevecht met zijn belagers. De
vrouw van het slachtoffer kreeg al
eerder in de week een mail waarin stond dat haar nieuwe bankpas was aangevraagd. Bij navragen bij haar bank bleek dit niet
te kloppen en is uit voorzorg haar
rekening geblokkeerd om fraude
te voorkomen. De man was vrijdagmiddag in zijn tuin aan het
werk toen hij verdachte personen
in zijn straat zag rijden. Een persoon kwam op hem af en vroeg
om de pinpas en rommelde in zijn
brievenbus. Deze persoon had
mogelijk te maken met de eerder
verstuurde nepmails over de pinpas. Hierop ontstond een handgemeen tussen de verdachte persoon en de 64-jarige man. Daarbij liep het slachtoffer verwondingen op aan zijn handen en benen. De politie is een onderzoek
gestart. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie (0900-8844).

Wintercompetitie
tennis afgesloten
Velserbroek - Afgelopen zondag
vond er in Tenniscentrum Velserbroek de afsluiting van de wintercompetitie plaats. De gemengd
poule 4, 5 en 6 en de heren poule
3 en 4 speelden overdag hun laatste wedstrijden. De dames zondag
poule 3 en 4 mochten ’s avonds
afsluiten.
In poule 4 was het tot de laatste
dag nog spannend wie er eerste
zou worden omdat er een koppel ook nog een inhaalwedstrijd
moest spelen. Uiteindelijk werden Anita Metten en Ruud Broekman eerste, en Caroline Pauletta
en Eric Buurman tweede.
Bij poule 5 scheelde het slechts 1
puntje met de nummer twee. Hier
won Simone Hellenberg en Gert
Jan Hoenderdos net voor Marie
en Donne Derkx.
Onder het genot van een hapje en drankje werd er natuurlijk
druk nagepraat over de ranglijst.
De gemengd poule 6 is een hele
hechte groep die al jaren samen
tennist. Maar ook hier is men altijd
weer benieuwd wie de nummer 1
wordt. Carla en Adrie de Jong gingen de laatste dag net voorbij Els

en Ed Janssen. De herenpoule 3
en 4 spelen altijd aan het eind van
de dag hun wedstrijden. Dit omdat
de helft ook nog een gemengddubbel ervoor speelt. Ton Tijssen
en Rob van Schie vielen dit jaar in
de prijzen. Zij eindigde net voor
de nieuwkomers Bert Bottelier en
Erik v.d. Neut.
Nol Nijssen en Hans Loef hielden het koppel Henk Hoogland en
Emiel Parlevliet voor zich in poule 4. Hierna ging een hele groep
gezellig met elkaar aan tafel eten.
De dames streden ondertussen
op de baan voor de laatste keer
deze winter.
De zusjes Kirsten en Leonie Metten werden met grote overmacht
eerste, terwijl de zusjes Agnes en
Joke Bettink hierachter eindigden. In poule 4 werden Grelina
van Reeuwijk en Jolanda Vis winnaar en Kitty Kremer en Marjon
Weterings volgden op de tweede
plaats.
Al met al was het een hele gezellige afsluiting van de wintercompetitie. Nu allemaal lekker naar de
buitenparken en straks in oktober
begint de nieuwe competitie weer.

Pianorecital en Vivezza
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De befaamde pianist Bas Verheijden zal op
vrijdag 11 april om 20.00 uur in
‘t Mosterdzaadje werk spelen
van Hummel, Chopin, Debussy
en Chaminade. ,,Ik ben altijd benieuwd wat voor goede en mooie
muziek er nog bestaat die op de
één of andere manier tussen wal
en schip is beland”, aldus Bas Verheijden. Zo speelt hij een pianosonate van Hummel waarin je al
Beethoven en Chopin hoort, maar
die voor hun tijd werd geschreven. Muziek van Debussy zet hij
naast dat van Cécile Chaminade
waarvan hij niet begrijpt dat deze
prachtige muziek zo weinig uitgevoerd wordt.
Het Vivezza Trio speelt op zondag 13 april om 15.00 uur het
programma ‘De Kaukasus’. In de
combinatie viool, klarinet en piano wordt muziek uitgevoerd van
Khachaturian, Shostakovich, Hin-

demith, Stravinski en Dvorak. ‘t
Mosterdzaadje,Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een half
uur voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Driehuis - Strawberries heren 1
heeft afgelopen zondag opnieuw
gewonnen. Abcoude, de nummer
tien van de ranglijst, werd met
ruime cijfers verslagen. De teller
stokte bij zes doelpunten en voor
het eerst in lange tijd werd achterin de nul gehouden.
Voorafgaand aan de wedstrijd
ging het publiek er al van uit dat
Strawberries de wedstrijd zou
winnen.
Gezien het resultaat in de heenwedstrijd (0-6 winst voor Strawberries) waren deze voorspellingen meer dan terecht. Op het veld
was ook al gauw duidelijk dat Abcoude niet veel te zoeken had in
Driehuis. Technisch en tactisch
was Strawberries een klasse te
groot voor Abcoude. Dit resulteerde in de eerste helft overigens niet
in bijzonder veel doelpunten. Alleen aanvaller Sander Joustra wist
te scoren. Hij wist de bal met zijn
backhand achter de doelman te
wippen. Alleen Joustra scoorde in
de eerste helft, onder meer door
uitstekend keeperswerk aan de

kant van Abcoude.
In de tweede helft had Strawberries het vizier iets beter op scherp
staan. Topscorer Erik van den Berg
bijvoorbeeld, hij wist drie strafcorners te benutten. Niet alleen hij
wist het net te vinden, ook aanvaller Bas van Faassen lukte dit.
Hij ramde een rebound snoeihard
in het dak van het doel en wist zo
wat frustratie van zich af te slaan.
Wie anders dan Sander Joustra
was verantwoordelijk voor het
slotakkoord. Een scherpe voorzet
van Sebas Wermenbol werd door
Joustra op bijzonder mooie wijze
het doel binnen ‘getipt’: 6-0.
Dankzij deze klinkende overwinning op het zwakke Abcoude is
het eerste herenteam van Strawberries weer een stap dichterbij promotie gekomen. De achterstand op nummer twee Naarden is geslonken tot één punt en
koploper Terriërs heeft vier punten voorsprong. Komende zondag speelt Strawberries een pittige uitwedstrijd in en tegen Purmerend. (Finn van Leeuwen)

Expositie NEST
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Vanaf zaterdag
12 april zal een bijzondere expositie te zien zijn in de Ruïne van Brederode. NEST is een expositie van
kunstenares Brecht Langhout en
fotografe Karen Winnubst uit Driehuis. Brecht Langhout: ‘De elementen aarde, water, lucht, wind
en wolken komen veel voor in mijn
werk. De vormen die ik tegen kom
in de natuur zijn een voortdurende
bron van verwondering en inspiratie. Ik werk graag met gemengde technieken zoals papier, zand,
papier-maché, klei, houtskool en
verf. Met mijn handen in de materie. Vanuit de beweging ontstaat
de vorm. Van binnen naar buiten.
In 2013 is er een bijzonder samenwerkingsverband ontstaan met fotografe Karen Winnubst, studente aan de Fotoacademie in Amsterdam. Samen werken zij onder
de naam Studio Kunst & Beeld.
De natuur is wat ons inspireert en
bindt.’
De expositie NEST bestaat uit
schilderijen, foto’s en objecten. De
opening is op 12 april om 15.30

uur door kunstenares Marleen van
den Bergh. De expositie zal tot en
met 23 mei te zien zijn op woensdag en vrijdag 12.00 tot 17.00 uur
en zaterdag en zondag 10.00 tot
17.00 uur in de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2.
Zie ook www.brechtlanghout.nl of
www.winnubstfotografie.nl.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Assistent
looptrainer

Toneelgroep De Veste
speelde Zusters in Zaken
Velserbroek - Zaterdag 29 maart
speelde Toneelvereniging De Veste in het Polderhuis te Velserbroek. Toeschouwer Cor van Egmond: ,,Het was met recht een
avondje uit, we hebben genoten.
Allereerst de aanvang een goede
vondst om twee verenigingen samen te laten optreden, te beginnen met twintig nonnen die al zingend het toneelstuk openden, geweldig.
En dan het stuk, het startte wat
lauw, maar gaande de voorstelling werd je meegenomen in de
problematiek van het klooster,
passend in deze tijd. ‘Geen nonnen dus ook geen klooster’, aldus
de op geld beluste monseigneur.
Maar ook de nonnen gaan met
hun tijd mee en wisten daar wel
raad op. Onderleiding van Moeder Overste en met tegen- en medewerking van de op drank belus-

te pastoor was het vermakelijk om
te zien hoe het een na het andere voorstel werd uit geprobeerd.
Maar dan nog, hiervan mocht de
zeer eerwaarde bisschop niets
weten en als hij dan nog op visite komt is Leiden in last. Maar het
toeval wilde dat een vrouw, die
haar toevlucht heeft gezocht tot
het klooster, bij het horen van de
naam van de monseigneur, ontdekt dat de hij haar vader is. Als
zij hem confronteert met zijn verboden seksuele uitstapje met de
huishoudster, die haar moeder is,
is alles ineens weer goed en mogen de nonnen doorgaan met
hun kloosterlijke organisatie.
Dit alles werd leuk omlijst met
zang van het koor FF Anders, ook
uit Velserbroek. Leuk en fris gespeeld onder deskundige leiding
van regisseur Chris IJzelenberg.
Chapeau!’’

Muziek bij Pieter
Vermeulen Museum
Driehuis - De zondagmiddag
stond bij het Pieter Vermeulen
Museum, tijdens de 33ste editie
van het Museumweekend, onder
meer in het teken van muziek.
Naast het feit dat de nieuwe
doe- en ontdektentoonstelling
‘Lentekriebels en zomerzon!’ bezichtigd kon worden en de mogelijkheid om de kinderen te laten schminken, was er gezorgd
voor een bijzonder muzikaal optreden.
Dit optreden werd verzorgd door
Bert van Baar uit Groet. Vanuit
zijn achtergrond als natuurjournalist en de latere muzikant die
hij is geworden wist hij op originele wijze de dieren en de natuur, zoals die in het museum
centraal staan, onder de aandacht te brengen. Tijdens zijn
beide optredens wist hij de kinderen te boeien met een veelheid aan bijzondere muziekinstrumenten, waarbij zijn aansporing om vooral ook zelf mee
te doen, enthousiast werd opgevolgd. Dit bijzondere initia-

tief voegde een geslaagde, extra dimensie toe aan dit museumweekend en aan de nieuwe
doe- en ontdektentoonstelling:
muziek!

Santpoort-Noord - Atletiekvereniging Suomi verzorgt binnenkort een cursus Assistent Looptrainer. Het doel van deze opleiding is om assistenten op te leiden die deeltaken van een trainer kunnen overnemen. Op deze
manier wordt de belasting voor
de looptrainer minder. Na het
doorlopen van de cursus ontvangt de deelnemer een officieel diploma van de Atletiekunie.
De cursus is bestemd voor zowel leden als niet leden. Maar
ook jeugdleden of ouders kunnen zich inschrijven. Enige loopervaring is wel vereist. De
cursus vindt plaats op maandag 14 april, maandag 28 april
en woensdag 14 mei van 19.00
uur tot 21.30 uur. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Mooi concert
in De Naald
Santpoort-Noord - Zondag
13 april vindt om 12.30 uur in
de Naaldkerk een koffieconcert
plaats van de Culturele Stichting
Velser Gemeenschap. De Kennemer Harmoniekapel ‘Oud Goud’
en het Christelijk Mannenkoor
IJmuiden hebben een mooi programma samengesteld. Het
Christelijk Mannenkoor IJmuiden, onder leiding van. Klaas
Koelewijn, heeft vorig jaar op
grootse wijze het 60-jarig jubileum gevierd middels een concert met diverse solisten, waarbij ook enkele delen uit de Misa Criolla van Ramirez werden
uitgevoerd. In de loop der jaren is een veelzijdig en meertalig repertoire opgebouwd. Liefde voor de muziek en plezier in
het samen musiceren is wat de
leden van de Kennemer Harmonie Kapel ‘Oud Goud’ bij elkaar
brengt. Zowel klassieke als populaire werken worden met veel
plezier en inzet onder leiding van
Wim Kleijn ten gehore gebracht.
Daartoe wordt eens in de veertien dagen, op woensdag, enthousiast geoefend in het Solimuziekcentrum. Zie ook www.
harmoniekapel-oudgoud.nl. De
toegang tot dit concert is gratis.
Na afloop wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Zang en gebed
Driehuis - Zondagavond 13
april zal de Engelmundus Cantorij uit Driehuis om 19.15 uur een
viering ‘Op weg naar Golgotha’
verzorgen in de Engelmunduskerk. Het lijdensverhaal wordt
gelezen,afgewisseld met zang
en orgelspel. Een mooie voorbereiding op het Paasfeest. De
samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren. Voorganger is
pastor T. Hekkenberg. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat
onder leiding van dirigent/organist Joop Heeremans.

Rozenbeek in diagram
Velserbroek - Vorige week
woensdag heeft basisschool De
Rozenbeek mee gedaan met de
landelijke Grote Rekendag. Dit
jaar stond de dag in het teken
van diagrammen, dus begonnen
de kinderen van de Rozenbeek
met het maken van een grote diagram buiten op het plein.
De opwarming voor deze dag
werd verzorgd door enkele kinderen van groep 8 die een dansje voordeden op muziek van Sita wat zo aanstekelijk werkte dat
al gauw de hele school stond te
swingen.
De kinderen van de hoogste
groepen hielden de bordjes met
de cijfers omhoog en de rest van

de kinderen maakten lange rijen
als antwoord op de bijvoorbeeld
de vraag: hoeveel boterhammen eet je op een dag? Daarna gingen de kinderen in hun eigen groep aan de slag met het
maken van diagrammen aan de
hand verschillende opdrachten,
ieder op hun eigen niveau. De
klas werd verdeeld in groepjes
en ieder groepje ging enthousiast aan de slag.
De lijn-, staaf- en cirkeldiagrammen hangen nu door de hele
school als resultaat van een zeer
geslaagde rekendag. Iedereen
is het er over eens: volgend jaar
doen ze het weer, want zo rekenen is het leukste dat er is!

Statiegeldwedstrijd bij
Dekamarkt Santpoort
Santpoort-Noord - Rick Zwart
(32) uit Santpoort-Noord fietst
op 5 juni mee voor het KWF op
de Alpe d’Huez in de Franse Alpen. Zwart vond in de Dekamarkt
Santpoort-Noord een sponsor. De
Santpoorter heeft zo zijn reden
om mee te fietsten.
Rick Zwart: ,,Vorig jaar is bij mijn
vader kanker geconstateerd en
dat drukt je wel met de neus op
de feiten. Het is belangrijk dat er
onderzoek naar deze vreselijke
ziekte blijft worden gedaan, en als
ik daar aan bij kan dragen, doe ik
dat. Ik heb de Dekamarkt benaderd om er een ‘collectebox’ neer
te zetten, waar de klanten de bonnetjes van het statiegeld in kunnen doen, waarmee ze mij indirect sponsoren. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ kan
de Alpe d’Huez tot zes keer toe
beklommen worden. Er zijn ook
mensen, die mij per ronde sponsoren en dat is voor mij een extra motivatie zo vaak mogelijk de
berg te beklimmen.”
Deka-bedrijfsleider G. Paardekoper juicht de actie van Zwart toe
en samen bedachten zij de ‘Grote Statiegeld-wedstrijd’. Op 14 mei
kunnen jong en oud tussen 13.00
tot 17.00 uur lege statiegeldfles-

www.

sen, kratjes of opgespaarde statiegeldbonnetjes inleveren. Wie
het meeste statiegeld bij elkaar
heeft gesprokkeld, wint. De winnaar wordt gebeld en wat de prijs
is, wordt op 16 mei om 16.00 uur
in het Deka-filiaal aan de Hagelingerweg, waar ook de prijsuitreiking is, bekendgemaakt. Uiteraard komt het statiegeld ten goede aan de actie.
Vanaf heden kunnen bij de infobalie gratis de flessenverzamelzakken gehaald worden.

.nl
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Lage inkomens worden ontzien

Jaarvergadering
Huurdersraad
Velsen - De jaarlijkse vergadering van Stichting Huurdersraad
Woningbedrijf Velsen vindt plaats
op woensdag 16 april in zalencentrum Velserduin aan het Velserduinplein in IJmuiden. Naast
het bespreken van het jaarerslag
doet de penningmeester verslag
en wordt een kascontrolecommissie gekozen. Aan het einde
van de vergadering is volop gelegenheid tot het stellen van vragen of voor het lanceren van een
constructief voorstel waarmee het
woonplezier van medehuurders
kan verbeteren. Ook heeft de heer
Damsma een toelichting over het
begrip servicekosten. De vergadering begint om 19.30 uur, maar
de zaal gaat om 19.00 uur open
voor een kopje koffie of thee.

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 12 april
wordt van 09.00 tot 17.00 uur
voor het eerst dit seizoen een gezellige snuffel- en rommelmarkt
gehouden op Plein 1945. Tijdens deze gezellige markt zal er
van alles te koop zijn op de kramen die opgesteld staan op het
plein. Wilt u deelnemen aan deze markt? Er zijn nog kramen te
huur! Bel 0255-533233 of 0255518380 voor meer informatie.

Pont Zijkanaal
C uit de vaart
Velsen-Zuid - Het Recreatieschap Spaarnwoude zet de pont
die in de zomermaanden voor
verbinding zorgde tussen de beide oevers van Zijkanaal C niet
meer in de vaart. Er maken te
weinig mensen gebruik van de
Opstapper waardoor de verbinding niet rendabel is. Fietsers
en wandelaars kunnen het water oversteken via de provinciale
brug bij het Noordzeekanaal en
via het dorp Spaarndam. In 2009
was de verwachting dat meer
fietsers en wandelaars gebruik
zouden maken van een pont over
Zijkanaal C. De provincie heeft
een subsidie verstrekt waardoor
de pont in de zomermaanden kon
varen. Er werd echter veel minder
gebruik van de pont gemaakt dan
verwacht. Hierdoor was de exploitatie van de pont veel te duur
voor het Recreatieschap dat toch
al fors moet bezuinigen. Met omliggende gemeenten is gezocht
naar een andere exploitant voor
de verbinding maar die is nog
niet gevonden. Daarom heeft
het Recreatieschap Spaarnwoude besloten om de pont voorlopig niet meer te laten varen. Dit
is een jaarlijkse bezuiniging van
38.000 euro. De provincie NoordHolland vraagt de door hen verstrekte subsidie vooralsnog niet
terug. Het Recreatieschap krijgt
drie jaar de tijd om naar een alternatieve invulling van de exploitatie van de pont te zoeken.

Huurverhoging beperkt
tot inflatiepercentage

Conflict rond hooiberg
levert petitie op
Santpoort-Zuid - Het conflict
rond de hooiberg van Peter Nijssen achter de Van Dalenlaan in
Santpoort-Zuid, waarover wij al
eerder in deze krant berichtten
(op 27/2 en 13/3), kreeg dinsdag een vervolg in de vorm van
een petitie die door wethouder
Te Beest in ontvangst werd genomen.
De initiatiefnemers van de petitie
‘Behoud beeldbepalende hooiberg’, Marijn en Gerard Joling,
hebben bij ruim zestig bewoners
van de Van Dalenlaan en de Litslaan gehoor gevonden voor hun
argumenten tegen het voorgenomen besluit tot sloop van één van
de twee hooibergen.
Alle ondertekenaars van de petitie schaarden zich dus blijkbaar
achter de hierin opgenomen argumentatie dat: 1) sloop een ernstige aantasting van het woongenot betekent en een schending
van het belang van alle betrokkenen, 2) het voorgenomen besluit samenhangt met onduidelijk
beleid rondom handhaving, 3) dit
een gevoel van onrechtvaardigheid en frustratie oproept. Waarbij tevens de wens werd geuit dat
de gemeente een oplossing bereikt voor dit gezamenlijke probleem.
Vanzelfsprekend kon wethouder Te Beest, staande de vergadering, geen enkele toezegging doen omtrent het wel of
niet doorgaan van de sloop van
de gedoogde hooiberg. ,,Als gemeente zijn wij al lange tijd in
gesprek met betrokken partijen

waarna uiteindelijk een bestemmingsplanprocedure kon worden
afgerond, vastgelegd in bestemmingsplan De Leck en De Bergen. Hierin is beslist geen sprake van onduidelijk beleid en de
gemeente handelt dan ook overeenkomstig de inhoud hiervan,
al kan dit soms anders worden
gevoeld’’, lichtte wethouder Te
Beest toe.
En hij vervolgde: ,,In het bestemmingsplan is ook het verwijderen
van één van de twee hooibergen
opgenomen en op basis van het
handhavingsverzoek dat wij hebben ontvangen is de gemeente,
ook van rechtswege, gedwongen
om uitvoering te geven aan het
betreffende handhavingsverzoek.
Om te proberen de hooiberg alsnog gelegaliseerd te krijgen staat
het eigenaar Peter Nijssen echter
vrij om alsnog een vergunningsaanvraag in te dienen voor legalisering.’’
Echter, gelet op het zeer onlangs
vastgestelde bestemmingsplan
lijkt dit uiterst onzeker en de wethouder wilde hier dan ook niet
op vooruitlopen. En of zo’n actie, gezien de nu ontstane commotie rond dit onderwerp, dé oplossing van het probleem zal zijn,
valt nog te bezien want actie lokt
waarschijnlijk weer reactie uit.
Voor geïnteresseerden is het bestemmingsplan te vinden onder:
www.velsen.nl en dan doorklikken naar: De Gemeente/Bestemmingsplannen/Archief Bestemmingsplannen/De Leck en De
Bergen.

Velsen - Woningbedrijf Velsen
kiest voor een basishuurverhoging van 2,5% voor huurders
met een inkomen tot 34.085
euro (huishoudinkomen over
het jaar 2012). Daarmee neemt
Woningbedrijf Velsen het advies van haar Huurdersraad
over af te zien van de maximale ruimte die de overheid biedt.
Voor de inkomens boven de
34.085 euro gaat de huur wel
maximaal omhoog.
Daarnaast heeft Woningbedrijf Velsen het voornemen bij
de nieuwe verhuur van sociale huurwoningen aan gezinnen
en ouderen, de huurprijs voor
deze bewoners te matigen zodat deze woningen deel blijven
uitmaken van de sociale huurvoorraad.
Woningbedrijf Velsen heeft dit
besluit genomen om te kunnen
blijven zorgen voor voldoende aanbod in de sociale sector.
Bij maximale huurverhoging
krijgen steeds meer woningen
een huurprijs hoger dan 699,48
euro en worden daardoor onbereikbaar voor de lage inkomens.
Voor de huurders met een inkomen boven de 34.085 euro maakt de corporatie wel gebruik van de maximale huurverhoging om doorstroming
van deze groep naar een woning in de vrije sector te bevorderen. Voor inkomens tot
43.602 euro wordt de huur verhoogd tot 4,5 procent. Voor hogere inkomens geldt 6,5 procent huurstijging.
De overheid belast de corporaties sinds 2013 met een verhuurdersheffing. Om te voor-

komen dat de corporaties te
weinig ruimte houden om te
investeren in onderhoud en
nieuwbouw geeft de overheid
meer ruimte voor huurverhoging. Daarnaast is het mogelijk de huurverhoging te variëren voor de verschillende inkomensgroepen. Omdat het nog
onbekend was welk effect de
verhuurdersheffing zou hebben, koos Woningbedrijf Velsen vorig jaar voor de maximale verhoging. Nu duidelijk is
dat het bedrijfsresultaat ook in
2013 goed was en de financiële positie solide is, kon het advies van de Huurdersraad gehonoreerd worden.
De primaire taak van Woningbedrijf Velsen is het bieden van
woonruimte aan mensen die
niet in aanmerking komen voor
een vrije sector woning en niet
in staat zijn een woning te kopen. Dit betreft vooral gezinnen
en senioren.
Daarom is, naast de keuze voor
een lagere huurverhoging, het
plan de huur van woningen
die qua huurprijs nu nog in
de sociale categorie vallen en
die verhuurd worden aan deze groepen te begrenzen op de
sociale huurgrens.
Woningbedrijf Velsen wil met
deze maatregelen zorgen dat
er voldoende woningen blijven
voor mensen met een laag inkomen, terwijl ook mensen met
een inkomen boven de 34.678
(huishoudinkomen gerekend
over 2014) een woning in Velsen kunnen vinden. Het gaat er
om te zorgen dat mensen met
plezier in Velsen kunnen wonen.

Zingen met Muzenhuis
Musical Pop Koor
Velserbroek - Het Muzenhuis
Musical Pop Koor Het Swingstation wat sinds vele jaren onder leiding staat van de sympathieke Amerikaanse dirigent en
musicus Bruce Skinner, gaat een
nieuwe uitdaging aan!
Omdat er veel optredens op de
agenda staan, wil het popkoor
Het Swingstation met meer zangers en zangeressen acte de
présence geven. Hierdoor kunnen vanaf heden weer nieuwe
koorleden worden geplaatst. Als
u het leuk vindt om met gezellige, goedlachse en enthousiaste
mensen samen muziek te maken
en te zingen, dan kan het koor u
heel goed gebruiken.
Houdt u niet zo van voetballen

www.

en is daardoor de woensdagavond altijd een opoffering, maar
lijkt zingen u heel erg leuk kom
dan, om dat uit te proberen en
om te zien of dit koor ook iets
voor u is, eens bij ‘t Muzenhuis
in Velserbroek langs!
Iedereen is van harte welkom op
de repetitieavond op de woensdagavond tussen 20.00 en 22.00
uur.
De eerste vier repetities zijn geheel vrijblijvend en zonder kosten. Zo kunt u zelf ervaren of u
zingen leuk vindt en of dit koor
dan ook aan uw verwachtingen
voldoet!
Muziekschool ‘t Muzenhuis, Zeilmakerstraat 50 t/o het jongerencentrum De Koe in Velserbroek.

.nl

Infopagina
10 april 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Resultaten onderzoek
naar afvalscheiding
Bijna twee derde van de Velsenaren is van mening, dat groente, tuin- en fruitafval, papier, karton, plastic en glas apart dient te
worden ingezameld. Zij dragen
het milieu een warm hart toe en
menen dat degene die meer afval
produceert ook meer moet betalen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek met het
Burgerpanel Velsen.

Fietsfeest op Plein 1945
Zaterdag 19 april is het zover! Dan
organiseren de gemeente Velsen
en de Fietsersbond een groots
fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Er zijn veel activiteiten voor
jong en oud. Tussen 13.00-16.00
uur is iedereen van harte welkom
op het plein. Er is veel te zien, te
doen en te beleven.

Zo organiseert de BMX-groep Wijkeroog workshops en geeft zij demonstraties. Verder is het mogelijk
om virtueel een fietstour te maken.
Bovendien wordt er informatie gegeven over de vele fietsroutes die Velsen rijk is. Meedoen aan een echte

fietstocht is ook mogelijk. Klokslag
14.00 uur wordt het startsein gegeven voor een rit door recreatiegebied
Spaarnwoude. Om de kleine en grote
weggebruikers veilig en gelukkig te
laten bewegen is pastor Fons Captijn
uit Santpoort aanwezig om uw fiets
in te zegenen met water en kwast.
Het feest is georganiseerd in verband met de nominatie Velsen Fietsstad 2014.Ook gemeenten Almere,
Eindhoven, Enschede en Zwolle zijn
genomineerd. Pas 8 mei 2014 wordt
bekend of onze gemeente deze eretitel toekomt. Meer info: www.velsen.
nl (foto: gemeente Velsen)

80% van de inwoners geeft aan oud
papier en karton gescheiden aan te
bieden. Plastic wordt het minst gescheiden aangeboden. Men is tevreden over de inzameling. Het meest
tevreden zijn de burgers over de inzameling van oud papier en karton
(84%). Het minst over de inzameling van plastic (53%). Opmerkelijk
is dat de Velsenaar zichzelf het cijfer 7 geeft voor het scheiden van afval, terwijl in de praktijk slechts 37%
van de afval gescheiden wordt. De
gemeente wil dat dit percentage in
2015 wordt verhoogd naar 53%.
Ook zijn de inwoners tevreden over
het gratis ophalen van het grof vuil.

Op zaterdag 5 april 2014, werd het eerste exemplaar van de eerste Nederlandse biografie over Cornelis Vreeswijk door Burgemeester Weerwind
overhandigd aan Vreeswijkkenner, -liefhebber en -vertolker Erik van Muiswinkel. De biografie werd geschreven door Rutger Vahl, die daarvoor speciaal de Zweedse taal leerde. De burgemeester overhandigde het boek tijdens
een schitterend Vreeswijkprogramma. Daarin trad onder meer de zus van
Cornelis op, Tonny Vreeswijk. De middag werd georganiseerd door het Cornelis Vreeswijk Genootschap. (foto: Ko van Leeuwen)

Afvalscheiding draagt niet alleen
bij aan een beter milieu, maar is ook
goed voor de portemonnee. Want
hoe minder koster er worden gemaakt voor de verwerking, hoe lager
de afvalstoffenheffing. De uitkomsten van dit burgerpanelonderzoek
worden nu betrokken bij het onderzoek naar welke maatregelen genomen kunnen worden om het scheiden van afval te verbeteren.
Kijk voor het complete onderzoek op
www.velsen.nl.

Goed begin BUUV IJmond
In de eerste maand van BUUV
IJmond hebben zich al ruim 100
mensen aangemeld en zijn ongeveer 30 mensen geholpen met hun
vraag. Zij maken sinds 7 maart gebruik van BUUV IJmond – de digitale marktplaats voor buurtbewoners om elkaar hulp te vragen en
aan te bieden.

Biografie Vreeswijk

Maar ook blijkt, dat er veel gebruik
wordt gemaakt van het afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg in
Velsen-zuid. Er zijn ongeveer evenveel mensen voor als tegen het mogelijk geld vragen voor het aan huis
laten ophalen van grof vuil. Vier op
de tien inwoners leveren het Klein
Chemisch Afval in bij het afvalbrengstation. Bijna een derde (32%)
levert het in bij een winkel of supermarkt. Een klein gedeelte (5%) van
de inwoners levert het Klein Chemisch Afval in bij de chemokar van
de huisvuilcentrale (HVC).

Dat kan via de website www.buuv.
nu , maar ook via een oproep op het
prikbord bij de supermarkt of het
buurthuis. Het doel is hetzelfde:
contact zoeken met buurtbewoners
en elkaar helpen. Want wat voor de
één een eenvoudig klusje is, betekent
voor de ander ontzettend veel.
In de eerste maand hebben ruim 100
BUUV’ers zich aangemeld. En ongeveer 30 keer is de match gemaakt
en hebben mensen contact met elkaar gemaakt. Een heel mooi begin!
De één vroeg of iemand zijn groene
en grijze rol-emmer wekelijks aan
de weg wil zetten, de ander bood aan

iemand te helpen met het doen van
boodschappen.
De zelfredzaamheid en versterking
van het eigen netwerk van mensen wordt de komende jaren steeds
belangrijker. BUUV is bedoeld om
mensen te helpen hun sociale netwerk te vergroten, zodat zij bij een
probleem in hun eigen omgeving tot
een oplossing kunnen komen. En
dan is het fijn als je niet steeds dezelfde buurman om hulp hoeft te
vragen. Het college van Velsen wil
haar inwoners stimuleren hun eigen krachten steeds beter te benutten en hoopt dat BUUV IJmond hier
bij helpt. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk op ijmond.buuv.nu.
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Digitaal loket 12 april dicht
Het Digitaal Loket van de gemeente Velsen op www.velsen.nl
is op zaterdag 12 april vanaf 7.00
uur gesloten. De gemeente zal er
alles aan doen om de werkzaamheden voor 18.00 uur af te ronden.

Daarna kunt u weer terecht bij uw
virtuele balie via www.velsen.nl voor
alle vragen over producten en diensten van de gemeente. Ook kunt u

hier 24 uur per dag bijvoorbeeld uw
verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen uit de GBA (Gemeentelijk Basis Administratie). Daarvoor hoeft u dus niet meer naar het
gemeentehuis. Voor sommige producten is een bezoek aan het gemeentehuis wel verplicht – zoals
voor het aanvragen en afhalen van
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Verkeersexamen groep 7
Het is weer tijd voor de verkeersexamens voor de leerlingen van
groep 7 van de basisscholen. Samen met 2 vrijwilligsters organiseert de gemeente Velsen deze
fietsexamens voor het 10e achtereenvolgende jaar.

Zo’n 800 Velsense leerlingen gaan de
weg op om hun fietsvaardigheden te
tonen. Op 15 en 16 april wordt ’s ochtends de route gereden door Santpoort-Velserbroek. Op 22 en 23 april
zijn de kinderen voor de route door
IJmuiden-Driehuis-Velsen-Zuid
aan de beurt.
Jaarlijks organiseert Veilig Verkeer
Nederland door het hele land theorie-examens. In aansluiting daarop

testen de leerlingen hun vaardigheid
in de praktijk. De VVN heeft hiervoor een handleiding geschreven. Er
zijn twee routes van 6.5 kilometer
uitgestippeld met verkeerssituaties,
die kinderen op hun (toekomstige)
dagelijkse routes naar de middelbare school of naar de sportclub tegenkomen. De praktijkexamens zijn mede mogelijk gemaakt door inzet van
zo’n 75 ouders van de deelnemende
scholen en door de inzet van 35 leerlingen van het Vellesan (VMBO-opleiding Sport, Dienstverlening en
Veiligheid).
De leerlingen krijgen volop gelegenheid de route vooraf te oefenen.
Meer informatie over de routes:
www.velsen.nl.

Bouw start eerste week mei

Overeenkomst Brede School
Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat
de Brede School in Velsen-Noord
bouwen, waar basisschool de Triangel en de welzijnsactiviteiten
van Stichting Welzijn Velsen in
komen. Woensdag 9 april ondertekenden de partners de overeenkomst daarvoor.

De Brede School in Velsen-Noord is
een bouwproject voor basisschool
de Triangel en de welzijnsactiviteiten van Stichting Welzijn in VelsenNoord. Ook wordt er een gymzaal gerealiseerd en worden de voorzieningen uitgebreid met onder andere een
consultatiebureau. Uit de aanbesteding kwam Bouwgroep Dijkstra

Draisma uit Bolsward als beste uit
de bus. Dit bedrijf heeft veel ervaring
met de bouw van Brede Scholen.
De gemeente Velsen en bouwgroep
Dijkstra Draisma ondertekenden de
overeenkomst. De werkzaamheden
starten in de eerste week van mei.
Als alles volgens plan verloopt, is
de bouw van de Brede School 1 juni
2015 gereed.
Op de foto van links naar rechts wethouder Robert te Beest, directeur
B. Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Bolsward en wethouder
Annette Baerveldt. (foto: gemeente
Velsen ).

Wateroverlast in delen
van Velsen-Noord
Tentoonstelling geopend
Demissionair wethouder Wim Westerman heeft afgelopen woensdag
2 april de tentoonstelling over de
renovatie van het gemeentehuis
geopend. Deze is tot en met juni te
zien in de Bibliotheek Velsen aan
het Dudokplein in IJmuiden.

Hier kunt u ook het boekje ‘Dudok en
de verstilling in Velsen’ kopen voor
10 euro. Het boekje, dat ter gelegenheid van de renovatie is uitgegeven,
bevat onder meer verhalen en gedichten die louter door Velsenaren

zijn geschreven. Verder is het rijk geillustreerd met foto’s van de stichting
Dudok in Velsen en fotokring Polderlicht.
Op de foto van links naar rechts ziet
u Maaike Cortlever, Inge VerhoogOckeloen, Hanneke Sanderse, Wim
Westerman, Marcel Reimer, Corine
van Luijken, Cees de Baare en Piet
Roos. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de
tentoonstelling en het boekje. (foto:
Reinder Weidijk)

Water in kruipruimtes, schimmels
in kelders en volkstuinen onder
water. Dat waren voornamelijk de
klachten van de bewoners over
grondoverlast in Velsen-Noord.
Meer dan honderd mensen woonden woensdag 2 april jl. de bewonersbijeenkomst bij die de
gemeente organiseerde. Met als
doel: naar elkaar luisteren en samen zoeken naar oplossingen.

De gemeente presenteerde de gegevens die zij heeft verzameld over
grondwaterstanden en neerslaghoeveelheden. Ook werd de bewoners verteld hoe de verantwoordelijkheden liggen bij het weren van
grondwater en/of het nemen van

maatregelen. De bewoners hebben zich deels georganiseerd in de
Actiegroep Droge Kelders VelsenNoord. Gesuggereerd werd onder
meer dat de overlast te wijten is aan
de nieuwe riolering, die twee jaar
geleden in Velsen-Noord is gekomen.
Na de presentatie van de gemeente en de pauze gingen gemeente en
bewoners met elkaar in gesprek. De
avond werd afgesloten met de toezegging van de gemeente dat in samenspraak met de bewoners opdracht wordt gegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek worden
eind 2014 met de wijk besproken.
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Bestemmingsplan HOV
De gemeente Velsen werkt samen met de provincie NoordHolland aan de totstandkoming
van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV),
een snelle busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden. Omdat
een groot gedeelte van het tracé een spoorbestemming heeft,
is de aanleg van een HOV tracé
op dit moment niet toegestaan.
Om deze bestemming te wijzigen is voor de verbinding tussen
de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg
in IJmuiden een bestemmingsplan opgesteld.

Zienswijzen
Op het ontwerp bestemmingsplan
HOV tracé HOV zijn 48 zienswijzen

ingediend, waarvan sommige door
meerdere personen zijn ondertekend. Veel van de reacties richten
zich tegen de aanleg van het HOVtracé. Naar aanleiding van de zienswijzen stelt het college de raad voor
het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is een planologische vertaling van de tracékeuze die
de gemeenteraad in 2008 heeft gemaakt. Het HOV-tracé zelf verandert niet.
Het bestemmingsplan wordt voor
besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. Op dit moment is
nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit gaat behandelen.
Meer informatie: www.velsen.nl of
www.hovvelsen.nl.

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

Vrijdag 18 april
Maandag 21 april
Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Woensdag 30 april tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Eerste paal voor De Ring
Maandag 31 maart 2014 heeft wethouder Annette Baerveldt de eerste paal
geslagen voor de bouw van de De Ring in IJmuiden. Dit project wordt uitgevoerd door Pellikaan Bouwbedrijf B.V. uit Tilburg. Het gebouw biedt
straks onderdak aan basisschool De Zandloper, Sporthal Zeewijk en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. Over enkele weken worden de contouren
zichtbaar van de nieuwbouw. Door ruimtes te schakelen en voorzieningen
te delen zijn er binnen het gebouw veel gebruiksmogelijkheden voor zowel
het onderwijs als de sport. (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

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

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

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.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
29 maart tot en met 4 april 2014
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9, realiseren 7 shortstay units (31/03/2014)
w14.000143;
Maasstraat 15, legaliseren tuinhuisje (01/04/2014) w14.000145;
Dudokplein 1, plaatsen doosletters
(02/04/2014) w14.000148;
Kastanjestraat 19, plaatsen dakopbouw (02/04/2014) w14.000147;
Rijnstraat 117, kappen boom
(03/04/2014) w14.000154.
Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 68, kappen boom
(01/04/2014) w14.000146;
Hyacinthenstraat 48, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(31/03/2014)
w14.000142.
Santpoort-Zuid
H. van der Graaflaan 39, kappen
boom (03/04/2014) w14.000149;
Brederoodseweg 93, vergroten balkon (04/04/2014) w14.000151;
Jagtlustlaan 18, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(04/04/2014)
w14.000150;
Olga van Götschlaan 21, plaatsen uitbouw en kappen boom
(31/03/2014) w14.000144.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 11 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de

website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
IJmuiden
Kanaaldijk ong., verlenging tijdelijke bouwvergunning BL-149-2007
(plaatsing bouwbord)(04/04/2014)
w13.000440.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
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 Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de

rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Bonekampstraat 13, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(08/04/2014)
w14.000069;
Zuidersluisweg 1, wijzigen gevel

(01/04/2014) w14.000062.
Driehuis
Van Maerlantlaan 12, kappen boom
(08042014) w14.000091.
Santpoort-Noord
Vlugthovenstraat 18, vergroten
eerste verdieping (04/04/2014)
w14.000055.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuisje (07/04/2014) w14.000107.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
De Zeiler 168 en 170, legaliseren afdakje (09/04/2014) w14.000059;
Zandhoornbloem 7, kappen 3 bomen
(08/04/2014) w14.000103.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen art. 2:17 APV
19 april 2014, Brilservice Oakley
(BMX)Sport Event, gedeelte van
het vestingplein voor het Polderhuis te Velserbroek (03/04/2014)
u14.003048;
19 april 2014, Muddy Mates (Obstacle run), omgeving Oosterbroekerterrein te Spaarnwoude
(07/04/2014) u14.002546.
29 mei 2014 t/m 1 juni 2014, modelvliegevenement, vliegterrein van
FMS Spaarnwoude (01/04/2014)
u14.002998;
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Raadsplein 16 april 2014

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl)
tot uiterlijk dinsdag 15 april 16.00 uur.

snel was ik het aan het lezen
en ik moet zeggen het is een
mooi, meeslepend werk. Werkelijk een schitterend boek.’’
Aansluitend interviewde Kick
van der Veer de journalist, historicus en tevens schrijver van
de Vreeswijk-biografie, Rutger
Vahl. ,,Sinds 2010 heb ik gewerkt aan deze biografie over
Cornelis Vreeswijk en heb ik
mij verdiept in het leven van
een jongetje dat op zijn dertiende van IJmuiden naar
Zweden verhuisde. Hier groeide hij uit tot de grootste singer/songwriter van zijn generatie ondanks zijn turbulente
levensstijl. En als hij af en toe
weer in IJmuiden opdook, dan
kon hij terecht bij zijn moeder
die een flatje had op de Planetenweg, waar ze een kamertje voor hem aanhield’’, vertelde Rutger Vahl.

Presentatie biografie
Cornelis Vreeswijk

Want wat gebeurt er als de ‘echte’ meest logische oplossing in
beeld komt? Dan schieten Baerveldt en kornuiten in de paniekstand, omdat de lokale politiek
dan te veel zeggenschap krijgt
en dat mag natuurlijk niet. Velsen stemt lokaal, maar mag niet
lokaal regeren.
De meest logische optie voor elk
normaal denkend mens is namelijk dat de twee grootste partijen
D66 en Velsen Lokaal samen met
de derde (niet verliezende) partij LGV een coalitie vormen aangevuld met de grootste winnaar
Forza (samen met D66) om de
meerderheid veilig te stellen.
Inderdaad staat er geen enkele verliezer in het rijtje, louter winnaars. Want zoals het in
de sport en in het normale leven normaal is, doe je een verplichte stap terug bij een nederlaag. En normaal gesproken zouden ook de PVDA en de VVD deze stap terug moeten doen. Volstrekt logisch, toch? Of toch ook
weer niet?
De Velsense logica is louter bedrog naar ons kiezers toe en wij
zullen ons met ons allen moeten afvragen of we bij de volgende ronde nog wel moeten gaan
stemmen, want de coalitie is ongeacht de uitslag al lang bepaald. En ‘degradatie’ is niet mogelijk.
Jacco Kikkert, Velsen

15 Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het project Deeltracé 1 van de HOV-verbinding te Velsen

IJmuiden - Zaterdagmiddag
vond in een volgepakte foyer van Stadsschouwburg Velsen de overhandiging plaats
van het eerste exemplaar van
de Vreeswijk biografie ‘Misschien wordt het morgen beter
– De blues tussen Stockholm
en IJmuiden’. Beschermheer
van het Cornelis Vreeswijk
Genootschap, burgemeester
Weerwind, overhandigde deze
middag onder grote belangstelling het eerste exemplaar
aan Vreeswijk-liefhebber en –
vertolker Erik van Muiswinkel.
,,Ik heb vannacht weinig geslapen’’, zo begon burgemeester Weerwind zijn toespraak. ,,Toen ik vannacht, na
het sportgala, thuis kwam lag
deze biografie op de deurmat.
Ik kon het niet nalaten om er
even in te kijken, maar dat had
ik beter niet kunnen doen. Al

Wat is het verschil tussen winnen
en verliezen? Normaal gesproken is dit een simpele vraag die
je hooguit eenmalig aan kleuters van een jaar of 5 zou stellen. Maar in Velsen is deze vraag
niet eens zo slecht gesteld, en
zelfs niet als deze aan onze politici gericht wordt.
In de sport is het zo dat wanneer
je verliest een trapje naar beneden gaat, ook wel degradatie genaamd. Met als gevolg dat je
als club in het volgende seizoen
vol aan de bak moet om weer te
promoveren. De ene club lukt dit
wel en andere clubs blijven aanmodderen of zakken nog verder weg.
Bij de Velsense politici is echter het begrip verliezen niet helemaal helder. De twee grootste
verliezers PVDA en VVD moeten weer in de coalitie. Waarom?
Omdat volgens D66 dit de meest
logische coalitie is. Annette
Baerveldt is hier zo stellig in dat
ze alle andere opties wegwuift.
Zo stellig zelfs dat je als leek het
gevoel kreeg dat deze coalitie al
ver voor de verkiezingen onder
het genot van een flinke fles wijn
was beklonken. Bizar is dat zowel de papieren media als digitale media hier klakkeloos elkaar
als papegaaien nabauwen zonder enige eigen inbreng te hebben. Ja, als de politiek zegt dat
het ‘de meest logische optie is’,
dan zal het ook wel zo zijn.’

Energie(k) Café

Presentatie biografie
Cornelis Vreeswijk

Driehuis - Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen organiseert iedere derde dinsdag van de maand een
Energie(k) Café. Het doel hiervan
is in contact te komen en te blijven met inwoners van Velsen op
het gebied van lokale duurzame
energie. Er nog steeds veel vragen over zonnenpanelen en de
inkoopacties die Energiek Velsen
daarin doet met inwoners en lokale installateurs. Bij de huidige
inkoopactie kunnen mensen nog
aanhaken tot eind juni. Voor de
avond op 15 april is er een spreker uitgenodigd van coöperatie De Windvogel uit Utrecht. De
gastspreker vertelt over windenergie en de participatie hierin. Een unieke kans hierover
meer te weten te komen. Locatie: Oma’s Kamer, Café Middeloo
Driehuis, aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.energiekvelsen.nl.

Want wat gebeurt er als de ‘echte’ meest logische oplossing in
beeld komt? Dan schieten Baerveldt en kornuiten in de paniekstand, omdat de lokale politiek
dan te veel zeggenschap krijgt
en dat mag natuurlijk niet. Velsen stemt lokaal, maar mag niet
lokaal regeren.
De meest logische optie voor elk
normaal denkend mens is namelijk dat de twee grootste partijen
D66 en Velsen Lokaal samen met
de derde (niet verliezende) partij LGV een coalitie vormen aangevuld met de grootste winnaar
Forza (samen met D66) om de
meerderheid veilig te stellen.
Inderdaad staat er geen enkele verliezer in het rijtje, louter winnaars. Want zoals het in
de sport en in het normale leven normaal is, doe je een verplichte stap terug bij een nederlaag. En normaal gesproken zouden ook de PVDA en de VVD deze stap terug moeten doen. Volstrekt logisch, toch? Of toch ook
weer niet?
De Velsense logica is louter bedrog naar ons kiezers toe en wij
zullen ons met ons allen moeten afvragen of we bij de volgende ronde nog wel moeten gaan
stemmen, want de coalitie is ongeacht de uitslag al lang bepaald. En ‘degradatie’ is niet mogelijk.
Driehuis - Waterloo G1 speelde zaterdag uit tegen Oostenhuizen G1. De eerste helft ging
goed van start, want Waterloo
maakte twee doelpunten. In de
rust vertelde trainer Willem dat
het goed ging en dat het team zo
door moest voetballen en doelpunten moest blijven maken. Het
team heeft goed geluisterd, want
de eindstand werd 4-1. Een goed
begin voor volgende week, want
dan worden er kampioenschapswedstrijden gespeeld!

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl

Waterloo wint

Jacco Kikkert, Velsen

Waterloo wint

Wat is het verschil tussen winnen
en verliezen? Normaal gesproken is dit een simpele vraag die
je hooguit eenmalig aan kleuters van een jaar of 5 zou stellen. Maar in Velsen is deze vraag
niet eens zo slecht gesteld, en
zelfs niet als deze aan onze politici gericht wordt.
In de sport is het zo dat wanneer
je verliest een trapje naar beneden gaat, ook wel degradatie genaamd. Met als gevolg dat je
als club in het volgende seizoen
vol aan de bak moet om weer te
promoveren. De ene club lukt dit
wel en andere clubs blijven aanmodderen of zakken nog verder weg.
Bij de Velsense politici is echter het begrip verliezen niet helemaal helder. De twee grootste
verliezers PVDA en VVD moeten weer in de coalitie. Waarom?
Omdat volgens D66 dit de meest
logische coalitie is. Annette
Baerveldt is hier zo stellig in dat
ze alle andere opties wegwuift.
Zo stellig zelfs dat je als leek het
gevoel kreeg dat deze coalitie al
ver voor de verkiezingen onder
het genot van een flinke fles wijn
was beklonken. Bizar is dat zowel de papieren media als digitale media hier klakkeloos elkaar
als papegaaien nabauwen zonder enige eigen inbreng te hebben. Ja, als de politiek zegt dat
het ‘de meest logische optie is’,
dan zal het ook wel zo zijn.’

Driehuis - Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen organiseert iedere derde dinsdag van de maand een
Energie(k) Café. Het doel hiervan
is in contact te komen en te blijven met inwoners van Velsen op
het gebied van lokale duurzame
energie. Er nog steeds veel vragen over zonnenpanelen en de
inkoopacties die Energiek Velsen
daarin doet met inwoners en lokale installateurs. Bij de huidige
inkoopactie kunnen mensen nog
aanhaken tot eind juni. Voor de
avond op 15 april is er een spreker uitgenodigd van coöperatie De Windvogel uit Utrecht. De
gastspreker vertelt over windenergie en de participatie hierin. Een unieke kans hierover
meer te weten te komen. Locatie: Oma’s Kamer, Café Middeloo
Driehuis, aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.energiekvelsen.nl.

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

snel was ik het aan het lezen
en ik moet zeggen het is een
mooi, meeslepend werk. Werkelijk een schitterend boek.’’
Aansluitend interviewde Kick
van der Veer de journalist, historicus en tevens schrijver van
de Vreeswijk-biografie, Rutger
Vahl. ,,Sinds 2010 heb ik gewerkt aan deze biografie over
Cornelis Vreeswijk en heb ik
mij verdiept in het leven van
een jongetje dat op zijn dertiende van IJmuiden naar
Zweden verhuisde. Hier groeide hij uit tot de grootste singer/songwriter van zijn generatie ondanks zijn turbulente
levensstijl. En als hij af en toe
weer in IJmuiden opdook, dan
kon hij terecht bij zijn moeder
die een flatje had op de Planetenweg, waar ze een kamertje voor hem aanhield’’, vertelde Rutger Vahl.

Energie(k) Café

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

IJmuiden - Zaterdagmiddag
vond in een volgepakte foyer van Stadsschouwburg Velsen de overhandiging plaats
van het eerste exemplaar van
de Vreeswijk biografie ‘Misschien wordt het morgen beter
– De blues tussen Stockholm
en IJmuiden’. Beschermheer
van het Cornelis Vreeswijk
Genootschap, burgemeester
Weerwind, overhandigde deze
middag onder grote belangstelling het eerste exemplaar
aan Vreeswijk-liefhebber en –
vertolker Erik van Muiswinkel.
,,Ik heb vannacht weinig geslapen’’, zo begon burgemeester Weerwind zijn toespraak. ,,Toen ik vannacht, na
het sportgala, thuis kwam lag
deze biografie op de deurmat.
Ik kon het niet nalaten om er
even in te kijken, maar dat had
ik beter niet kunnen doen. Al

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 maart 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Benoeming van vijf wethouders (onder voorbehoud)
6 Toelating van vijf raadsleden (onder voorbehoud)
7 Aanpassing Geluidszones Westpoort en Hoogtij
8 Subsidieverordening e-scooters IJmond 2014
9 Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot het Meerjaren
prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarrekening 2013
10 Uittreding gemeenschappelijke regeling (GR) Schadeschap luchthaven
Schiphol
11 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
12 Eerste wijziging Legesverordening 2014
13 Besteding reserve “Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee”
14 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning
voor project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord.
15 Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het project Deeltracé 1 van de HOV-verbinding te Velsen

16 Benoemingen (onder voorbehoud)

Driehuis - Waterloo G1 speelde zaterdag uit tegen Oostenhuizen G1. De eerste helft ging
goed van start, want Waterloo
maakte twee doelpunten. In de
rust vertelde trainer Willem dat
het goed ging en dat het team zo
door moest voetballen en doelpunten moest blijven maken. Het
team heeft goed geluisterd, want
de eindstand werd 4-1. Een goed
begin voor volgende week, want
dan worden er kampioenschapswedstrijden gespeeld!

Op woensdag 16 april 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om
19.30 uur.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl)
tot uiterlijk dinsdag 15 april 16.00 uur.

