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Cruiseseizoen geopend

IJmuiden - Het cruiseseizoen 
is op eerste paasdag geopend 
door de AIDAluna, het bekende 
schip met de rode lippen op de 
boeg. De 2.100 passagiers wer-
den opgewacht door medewer-
kers van de havendienst en gast-
heer KVSA. De meeste passa-
giers gingen met georganiseerd 
busvervoer naar Amsterdam, 

een klein aantal koos voor het 
openbaar vervoer, terwijl ook de 
taxi’s heel wat klanten oppikten. 
De AIDAluna komt deze maand 
nog twee keer terug, op 9 en 13 
april. Daarna is het even rustig, 
maar vanaf medio mei worden 
nog zo’n 40 cruiseschepen ver-
wacht in IJmuiden. (foto’s: Erik 
Baalbergen Ko van Leeuwen)

Inzittenden met schrik 
vrij na zwaar ongeval

Beekvliet naar 
NK Schoolschaken

Velserbroek - Met de eerste plaats 
op het Schoolschaaktoernooi voor 
basisscholen in de gemeente Velsen, 
op 8 februari, had het team van De 
Beekvliet zich geplaatst voor de fi-
nale van het Noord-Hollands Kam-
pioenschap. Die finale werd op 28 
maart in Krommenie gespeeld, waar-
bij de 27 geplaatste teams het in 9 
ronden tegen elkaar opnamen. 
Na drie ronden waren De Beekvliet 
en de Sterrenzanger uit Oudorp nog 
ongeslagen, maar de vierde ronde 
speelden deze twee teams tegen el-
kaar en verloor De Beekvliet helaas 
met 1-3. Ronde vijf werd door De 
Beekvliet gelijk gespeeld, maar ge-
lukkig kwamen ze daarna in twee 
spannend gewonnen ronden weer 
terug op sterkte en wonnen ze ook 
de laatste twee. Deze prestatie was 
goed voor een tweede plaats en een 
plaatsing voor het Nederlands kam-
pioenschap Schoolschaken. 
Het team bestaande uit Milan ten 
Hacken, Louis ten Hacken, Pepijn 
Grijmans en Mees van Dijk gaan 
nu in juni tegen 37 andere teams 
uit heel Nederland strijden voor de 
landstitel.
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Vrijdag 10 april
20.00 uur

Telstar
-

FC Oss 

Telstar Stadion
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Spaarndam – Bij een zwaar 
verkeersongeval in Spaarndam 
zijn in de nacht van zaterdag op 
zondag drie gewonden geval-
len. Het ongeval gebeurde iets 
voor twee uur op de Noordzee-
kanaalweg bij pont Buitenhui-
zen. De automobilist kwam van-
uit de richting IJmuiden toen hij 
vlak na Zijkanaal C van de weg 
raakte, twee lantaarnpalen raak-
te, over de bosjes vloog en tien-
tallen meters verderop in de 
naastgelegen sloot tot stilstand 
kwam. De inzittenden hebben 
geluk gehad dat de wagen niet 

op zijn kop in de sloot tot stil-
stand kwam.
Diverse hulpdiensten, waaron-
der het traumateam uit Amster-
dam, kwamen ter plaatse om as-
sistentie te verlenen. De inzit-
tenden zijn met de hulp van de 
brandweer uit het voertuig ge-
haald waarna ze door ambulan-
cepersoneel zijn opgevangen 
voor behandeling. De verwon-
dingen bleken mee te vallen. 
Na de eerste zorg zijn de inzit-
tenden wel naar het ziekenhuis 
overgebracht voor nader onder-
zoek. (foto: Michel van Bergen)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
De grappen van 1 april heb-
ben we weer achter de rug en 
dat betekent dat het zomersei-
zoen is gestart en de strandhuis-
jes te voorschijn gehaald moch-
ten worden. En dat hebben de 
strandgangers geweten: tot aan 
Pasen is er met man en macht, 
shovels, trekkers, aanhangers 
en hijskranen hard gewerkt om 
de standplaatsen toeganke-
lijk te maken, te effenen en de 
strandhuisjes van hun winter-
stalling te verhuizen naar de zo-
merstalling. De lentestorm van 
eind maart en begin april dreig-
de eerst roet, zeg maar zand in 
het eten te gooien en bezorg-
de de als vanouds goed geolie-
de machine van strandhuisjes-
verhuizers een stroeve start. Zo 

waren bijvoorbeeld de trappen 
bij het Pierewaaierspad voor de 
storm zandvrij gemaakt, maar 
moest het schep- en veegwerk 
na de storm nog ’s dunnetjes 
overgedaan en het toiletgebouw 
opnieuw uitgegraven worden. 
Ook liepen er aanvankelijk trek-
kers met hun lading vast in het 
vers opgewaaide zand als ze het 
kleine strand opreden. Maar een  
IJmuider strandgenieter laat zich 
niet tegenhouden door een beet-
je zand en al spoedig liep de ma-
chine gesmeerd en verrezen bin-
nen enkele dagen keurig uitge-
lijnde rijen huisjes op de stran-
den van IJmuiden.
De grote verhuizing levert al-
tijd mooie plaatjes op. Op de-
ze foto van de strandhuisjespa-
rade op het kleine strand zien 
we vier trekkers met huisjes op 
aanhangers, elk geduldig wach-
tend op het teken om hun huis-
je bij de hijskraan af te leve-
ren. De binnenvarende King Se-
aways figureert op de achter-
grond en maakt hiermee het ty-
pisch IJmuider plaatje compleet.

Lezing Ineke Smit Uitvaart
Levenskunst bij verlies

Haarlem - Ineke Smit Uitvaart-
verzorging verzorgt samen met 
Ds. Egbert de Lint een lezingen-
cyclus met het thema Levens-
kunst bij verlies. In dat kader be-
spreekt Gerbert van Loenen dins-
dag 21 april zijn nieuwste boek 
Lof der onvolmaaktheid – waarom 
zelfbeschikking. 
Mensen maken totaal verschillen-
de keuzes als ze te maken krijgen 
met ernstige ziekte of handicaps. 
Gerbert van Loenen stelt voor niet 
alleen oog te hebben voor zelf-

beschikking, maar ook voor ver-
bondenheid tussen mensen. Ook 
is aandacht nodig voor de vraag 
of je tegenspoed kunt accepteren. 
Van Loenen  baseert zijn betoog 
op ervaringen met ziekte, handi-
cap en de (zelfgekozen) dood van 
dierbaren: ervaringen van hemzelf 
en van vele anderen.
De lezing is dinsdag 21 april om 
20.00 uur in de Oosterkerk, Zo-
merkade 165 in Haarlem. De toe-
gang bedraagt 4 euro, inclusief 
een kopje koffie.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

High voltage lokaal en 
binnenvaartsimulator
IJmuiden - Nova College Mari-
tiem heeft vorige week het nieu-
we ‘high voltage lokaal’ en de 
nieuwe binnenvaartsimulator 
geopend op de locatie in IJmui-
den. De officiële handeling werd 
verricht door onderwijswethou-
der Annette Baerveldt
In de scheepvaart wordt aan 
boord steeds meer met hoog-
spanning gewerkt. Om de toe-
komstige bemanning hier-
voor te scholen en te certifice-
ren volgens de veiligheidseisen, 
heeft Nova College Maritiem een 
hoogspanningslokaal ingericht. 
Nova Contract Maritiem verzorgt 
er ook bijscholingen, examine-
ring en certificering voor opva-

renden en offshore medewer-
kers. In Nederland zijn slechts 
enkele van dergelijke voorzie-
ningen.
Voor de binnenvaart heeft No-
va College Maritiem ook een be-
langrijke innovatie doorgevoerd. 
De nieuwe binnenvaartsimulator 
biedt studenten naast radarnavi-
gatie nu ook flatscreens met le-
vensecht omgevingsbeeld, alsof 
je vanuit de stuurhut naar buiten 
kijkt. De nieuwe binnenvaart-
simulator voldoet aan de hoog-
ste Europese richtlijnen voor bin-
nenvaartsimulatoren en is volle-
dig gecertificeerd voor het afne-
men van praktijkexamens voor 
binnenvaartschippers.

Woningbedrijf Velsen 
scoort ruim voldoende

Velsen - Elke vier jaar laat Wo-
ningbedrijf Velsen zich visiteren 
volgens de principes van goed 
toezicht en bestuur, vastgelegd 
in de Aedes Governance-code. 
De laatste visitatie betrof de pe-
riode 2010 tot en met 2013 en 
is in het najaar 2014 uitgevoerd 
door Ecorys. 
De visitatiecommissie consta-
teert dat Woningbedrijf Velsen 
ruimschoots voldoet aan de ge-
stelde eisen.
De basisvraag die aan belang-
hebbenden is gesteld, is in het 
kort: doet Woningbedrijf Velsen 
de goede dingen en doet zij die 
goed? Het gaat daarbij om: het 
investeren in woningen (nieuw-
bouw en onderhoud), waar 
wordt het geld aan uitgegeven 
en waarom, worden belangrijke 
partijen geïnformeerd en betrok-
ken en heeft de corporatie een 
visie op de lange termijn: wat is 
de bijdrage als het gaat om wo-
nen in de gemeente Velsen, waar 
werkt Woningbedrijf Velsen naar 
toe. Al deze punten worden als 
(ruim) voldoende gewaardeerd. 
Ecorys heeft gesproken met or-
ganisaties die direct met het 
werk van Woningbedrijf Vel-
sen te maken hebben. Als eer-
ste zijn dat de gemeente Velsen 

en de Huurdersraad. Maar ook 
de collega-corporaties en zorg- 
en welzijnsorganisaties die in-
houdelijk of als verhuurder een 
band met de corporatie hebben. 
Dit keer is er ook gebruik ge-
maakt van het klantenpanel. De 
huurders die deelnemen aan het 
klantenpanel konden aangeven 
of zij mee wilden doen. Ook werd 
aan hen gevraagd wat zij vinden 
van het beleid en de dienstverle-
ning van de corporatie en de wij-
ze waarop Woningbedrijf Velsen 
dat uitvoert.
Woningbedrijf Velsen is blij met 
de goede beoordeling. De con-
clusie is dat zij goed werk leve-
ren, maar dat er zeker nog za-
ken voor verbetering vatbaar 
zijn. Twee belangrijke aanbeve-
lingen die uit de visitatie naar 
voren komen zijn ‘Formuleer een 
lange termijnvisie over wonen 
in de gemeente Velsen en wel-
ke bijdrage de corporatie daar-
in levert’ en ‘Maak nog duidelij-
ker aan betrokken partijen wat 
de plannen zijn en betrek ze hier 
heel direct in’. Woningbedrijf Vel-
sen pakt deze punten op en zal 
door overleg met betrokkenen 
en de inzet van diverse media 
aan de omgeving laten weten 
waar zij voor staan. 
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Verhaallezing 
‘Frustraties de baas’

Regio - Frustraties hebben te 
maken met overdreven optimis-
tische ideeën over hoe je vindt 
dat de wereld, de mensen en de 
dingen in elkaar zouden moeten 
zitten. Hoe groot je frustratie is, 
wordt voornamelijk bepaald door 
wat je als normaal beschouwt en 
dat is voor iedereen weer anders. 
Bij een lage frustratie tolerantie 
(lft) kan je al ‘ontploffen’ als je ei 
te zacht gekookt is.
Frustraties hebben de vervelen-
de eigenschap dat ze je uit ba-
lans halen, aanzetten tot pieke-
ren en spanningen veroorzaken. 
Hoe kan je op een vriendelij-
ke manier frustraties uit de weg 
gaan? 
Over dit onderwerp wordt zon-
dagmiddag 12 april een verhaal-
lezing gehouden in het St. Rap-

haëlkerkje aan de Popellaan 1 
in Bloemendaal. De lezing duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur en de bij-
drage is 8 euro. Zie ook www.
carmendehaan.nl.

Spaarndam – Recreatieschap 
Spaarnwoude is op zoek naar een 
nieuwe partij om Fort benoorden 
Spaarndam te herontwikkelen. In 
januari liet het schap weten dat 
de onderhandelingen met de uit-
gekozen projectontwikkelaar zijn 
gestopt. Deze projectontwikkelaar 
zag geen mogelijkheden om bin-
nen de gegeven kaders en rand-
voorwaarden de exploitatie rond te 
krijgen. Het schap wil dat het fort 
wordt gerestaureerd om het toe-
gankelijk te maken voor bezoe-
kers. Ook willen zij de bestaan-
de opslagloodsen vervangen door 
vakantiehuisjes en het landschap 
om het fort heen versterken zodat 
het aantrekkelijker wordt voor be-
zoekers. Recreatie Noord-Holland 
NV krijgt nu de opdracht om de ei-
sen te herzien en te toetsen aan de 
huidige mogelijkheden. Omdat de 
erfpacht belemmeringen oproept 
voor ontwikkelaars wordt hier met 
Staatsbosbeheer over gesproken. 
Omwonenden hebben een advise-
rende stem in de ontwikkelingen 
via bestaande werkgroepen. Re-
creatieschap Spaarnwoude steekt 
27.500 euro in dit traject.

Fort 
benoorden 
Spaarndam

Rabobank IJmond
Geldautomaat 

Driehuis gaat sluiten
Driehuis - Met ingang van 30 
april sluit de geldautomaat in 
Driehuis. 
Deze geldautomaat voldoet 
niet langer aan de eisen die 
de Rabobank en de waarde-
transporteur stellen. De daaruit 
voortvloeiende investering én 
het afnemende aantal bezoe-
kers heeft de bank doen be-
sluiten deze geldautomaat in 
Driehuis te sluiten. In overleg 
met Ondernemersvereniging 
Driehuis wordt gezocht naar 
een geschikte locatie voor een 
geldautomaat in een winkel of 
openbare gelegenheid. 
Bij de meeste winkeliers in het 
dorp kunnen ook kleine aan-
kopen met de pin betaald wor-
den. De dichtstbijzijnde geld-
automaten van de Rabobank 
zijn te vinden aan de Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord en 
de Lange Nieuwstraat in IJmui-
den. Zijn deze alternatieven 

voor u ontoereikend? Neem 
dan contact op met uw Rabo-
bank via 023-5133500. Zij gaan 
dan op zoek naar een passen-
de oplossing.
Voor de Rabobank is de leef-
baarheid in dorpen als Drie-
huis heel belangrijk. De bank 
levert daar zeker ook een bij-
drage aan, bijvoorbeeld door 
sponsoring van het Dorpsfeest 
Driehuis. 
Samen met de organisato-
ren zorgen zij er voor dat con-
sumpties met muntjes betaald 
kunnen worden én dat deze 
munten per pin kunnen wor-
den aangeschaft. ,,We blijven 
betrokken en dichtbij, nu en in 
de toekomst”, aldus de bank. 
Woensdag 29 april is de laatste 
dag dat gebruik gemaakt kan 
worden van de geldautomaat 
in Driehuis. 
Zie ook www.rabobank.nl/
ijmond

Akrides heeft ‘drill-
sergeant’ op bezoek

IJmuiden - Zeg ‘Basketball-
clinic voor de jeugd’ en je zegt 
‘Henk Pieterse’. Zes keer werd 
hij kampioen van de Neder-
landse eredivisie, 101 keer 
speelde hij voor Oranje en bijna 
haalde hij zelfs de NBA. Nog 
indrukwekkender zijn de cijfers 
die hij ná zijn basketballcarriè-
re heeft ‘gescoord’. Wat dacht 
je van 1.000 tot 1.200 clinics per 
jaar? Zestigduizend kilometer 
per jaar in zijn speciale clinic-
bus, oftewel anderhalf keer de 
wereld rond? En nog een keer 
60.000, maar dan kinderen, die 
hij elk jaar met basketball in 
aanraking brengt of houdt? En 
dat nu al 10 jaar op rij?
Henk Pieterse, Nederlands be-
kendste basketball clinician, 
kwam afgelopen zaterdag op 
bezoek bij de Velsense basket-
ballclub Akrides.  Op het mo-
ment dat ‘ome’ Henk begon 
te praten met een stem die je 
verwacht van een man van 
zijn postuur, was de Akrides-
jeugd een en al oor. Zijn ope-
ningsspeech over pesten, lan-
ge slungels en geloof in jezelf 
raakte een gevoelige snaar. 
De show die volgde was min-
stens zo indrukwekkend. Twee 
uur lang regisseerde hij een 
zaal vol met beginnende bas-
ketballers, jongens en meiden, 
niet ouder dan 12 jaar. Ook de 
ouders op de tribune zaten met 
een brede glimlach op hun ge-
zicht die er twee uur lang niet 
meer vanaf wilde.
Bij een clinic van Henk Pie-
terse aanwezig mogen zijn, 
is en blijft een feest. De ma-

nier waarop hij kinderen die 
al basketballen - en kinderen 
die nog niet basketballen maar 
dat misschien wel willen gaan 
doen - steunt en inspireert met 
een magische mix van humor, 
dans, muziek, basketballspelle-
tjes en -trucjes en vooral per-
soonlijke betrokkenheid, is vol-
slagen uniek. Als ‘ome’ Henk 
op een regenachtige zaterdag-
ochtend in april weer een spet-
terende clinic heeft gegeven in 
sporthal IJmuiden-Oost weet 
je dat er 50 kinderen met een 
goed gevoel en geïnspireerd 
naar huis gaan. De drill-ser-
geant heeft de wereld weer een 
stukje mooier gemaakt!

Duin & Kruid 
Lenteloop

Santpoort-Noord - Zondag 12 
april kunnen sportievelingen voor 
de tweede keer meedoen aan 
de Duin & Kruid Lenteloop. De-
ze prestatieloop wordt georgani-
seerd door de Stichting Santpoort 
Helpt Madras. Alle inschrijfgelden 
gaan rechtstreeks naar een wees-
huis in Chennai, India. Start op het 
parkeerterrein van Duin en Kruid-
berg, tegenover de Hoeve. De af-
standen zijn 3, 6 en 12 kilometer. U 
kunt dit wandelen (start 11.00 uur) 
of hardlopen (start 12.00 uur). In-
schrijven kan tot vlak voor de start. 
U betaalt dan 5 euro (jeugd) of 10 
euro. Zie ook www.duinenkruid-
lenteloop.nl.

D66Velsen in 
gesprek met 
Velserbroek

Velserbroek - Zaterdag 11 april 
zullen er in heel het land afdelin-
gen van D66 in gesprek gaan met 
mensen over hun ideeën voor Ne-
derland. D66 Velsen is benieuwd 
naar uw mening. Vertel wat er 
goed gaat! De raadsleden zijn 
aanstaande zaterdag tussen 12.00 
en 14.00 uur te vinden in het win-
kelcentrum van Velserbroek. Grijp 
zaterdag je kans en ga in gesprek 
met de raadsleden en vrijwilligers 
van D66 Velsen. Vertel je ideeën, 
deel je initiatieven en zeg waar 
het beter kan. Of waarover je te-
vreden bent. 

Feestweek bij De 
Santpoortse Verleiding

Santpoort-Noord – Op 27 april 
bestaat De Santpoortse Verlei-
ding aan Hoofdstraat 168 vijf jaar. 
In de week van 21 tot en met 25 
april is het daarom Feestweek met 
smakelijke aanbiedingen. Boven-
dien maakt men met een ‘like’ op 
de Facebook-pagina kans op een 
superdeluxe Nivona koffiemachi-
ne, ter waarde van 949 euro. Vol-
gende week in deze krant de ad-
vertentie met alle details.
Eigenaar Sander Balvers is heel 
gelukkig met het succes van zijn 
delicatessezaak. ,,Het gaat goed,’’ 
zegt hij tevreden. Als dank wil hij 
tijdens de feestweek knallen met 
al zijn aanbiedingen. Om te be-
ginnen is er voor alle kopende 
klanten de hele week een smake-
lijke bonbon. ,,Iedereen gaat hier 
smakkend de deur uit!’’ En wie tij-
dens de feestweek van De Sant-
poortse Verleiding een koffie-
machine koopt krijgt er een gra-
tis koffiepakket ter waarde van 
maar liefst 100 euro bij cadeau. 
Op dinsdag 21 april is de Bon-
bon Stuntdag met kortingen van 
20 procent. Woensdag 22 april 
krijgt iedereen 25 procent korting 
op de losse thee. Op donderdag 
23 april is de demonstratiedag 
voor koffiemachines met de top-

merken Nivona, Quickmill en Vi-
biemme. En bij aankoop van een 
cafetière of espressopotje ont-
vangt men een half pond koffie. 
Op vrijdag en zaterdag wordt ge-
stunt met het populaire blauw-
witte Bunzlau Castle servies en 
kost een luxe set met theedoek 
en handdoek slechts 9,95 euro. 
De hele maand april wordt boven-
dien gestunt met specialty koffie: 
de Raffinato Espresso en de New 
Guinea AA Waghi Valley koffiebo-
nen. Bovendien heeft Balvers ter 
ere van het vijfjarig bestaan bij 
zijn koffiemakelaar zelf een speci-
ale koffiemelange samengesteld, 
die je zeker moet proberen.
Bij De Santpoortse Verleiding 
vindt men een prachtig assorti-
ment thee, koffie en bonbons en 
een fijn assortiment cadeau-ar-
tikelen zoals servies. Op het ge-
bied van bonbons en thee vindt 
men steeds meer bio-producten. 
Ook op het gebied van koffiema-
chines is er veel te koop, waarbij 
men kan rekenen op een uitge-
breide service.
De feestweek van De Santpoort-
se Verleiding is iets wat men ei-
genlijk niet mag missen, dus stap 
tussen 21 en 25 april even binnen 
en geniet!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

  

Donderdag 
9 april

Foto-expositie van Mireil-
le Alberda bij Bartje Bloe-
mendaal, Brederodelaan 80 
in Bloemendaal. De gehele 
maand april.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Inloophuis Kennemerland 
organiseert in samenwerking 
met Prostaatkanker Stichting 
een bijeenkomst voor men-
sen (en partner) met prostaat-
kanker. Aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden via info@inloop-
huiskennemerland.nl of 023-
8885367.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Still Alice’. 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
10 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woningge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van die-
ren in ons land.
Grote kledingbeurs bij De 
Hoeksteen, de Weid 24 Velser-
broek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Telstar tegen FC Oss. Aan-
vang 20.00 uur.
Junior Dance Company in 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Hamelen’ door Eigen-
wijs Musicalkids Velsen. 

Zaterdag 
11 april

Snuffelmarkt op Plein 1945 
van 09.00 tot 16.00 uur.
Speelgoed- en kinderkle-
dingbeurs bij De Boekanier, 
Willemsbeekweg 8 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 

via 023-5376227.
Open dag Radio Club Ken-
nemerland, Westerduinweg 9 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
In gesprek met D66 in het 
winkelcentrum Velserbroek. 
Tussen 12.00 en 14.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Bomenexcursie op Duin en 
Kruidberg. Vertrek 14.00 uur 
op Duin en Kruidbergerweg 91 
in Santpoort-Noord. Deelname 
gratis.
J.S. Bach marathon in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Musical ‘Hamelen’ door Eigen-
wijs Musicalkids Velsen. 

Zondag
12 april

Stadsschouwburg Velsen: 
Peuterparade met Hakim in het 
Kabouterbos. Aanvang 09.30 
uur.
Sneeuwdag bij Snowplanet, 
Heuvelweg 6-8 Velsen-Zuid. 
Van 10.30 tot 17.00 uur. 
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Tweede editie Duin & Kruid-
berg Lenteloop. Start 11.00 
uur (wandelen) en 12.00 uur 
(hardlopen) op het parkeerter-
rein van Duin en Kruidberg (t.o. 
De Hoeve).
Koffieconcert met Oplei-
dingsorkest van de IJmuider 
Harmonie en de Klavierschip-
pers in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woningge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van die-
ren in ons land.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 

Verhaallezing ‘Frustraties de 
baas’ bij Carmen de Haan in 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur.

Maandag
13 april

Clubavond van Postzegelver-
eniging Santpoort met een vei-
ling. Het Terras, Dinkgrevel-
aan 27 Santpoort-Noord. Vanaf 
19.00 uur is de zaal open.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nick & Simon voor het eerst 
met theaterconcert. Aanvang 
20.15 uur.

Dinsdag
14 april

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Jazzbands Spaarnetown en 
Spaarnekwartet in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Vuile Huichelaar met ‘Wij zullen 
doorgaan’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
15 april

Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woningge-
zocht!’ Over de verrassende en 
slimme woonvormen van die-
ren in ons land. 13.30 tot 15.30 
uur Lente knutselen, nestje of 
vogelhuisje, 1,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Schrijfcafé in de Centrale Bi-
bliotheek, Dudokplein Ijmui-
den. Aanvang 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Internationaal Danstheater met 
‘Crazy Blues’. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 
16 april

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Finalisten van-
het VARA Leids Cabaret Fes-
tival 2015. Aanvang 20.30 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Strak in pak, strak in de lak
Maak kans op weekend 

Ford Mustang rijden
IJmuiden - Klanten van Pa-
trick van Keulen maken tot 
eind april kans op een onver-
getelijk Pinksterweekend met 
rijden in een cabriolet én een 
hotelovernachting voor twee 
personen. De Ford Mustang is 
te winnen tijdens de voorjaars-
actie van herenmodezaak Pa-
trick van Keulen en autoscha-
debedrijf Kasius, eigenaar van 
de klassieke auto.
Klanten van het autoschadebe-
drijf in Velserbroek ontvangen 
in de actieperiode, die loopt van 
donderdag 9 april tot en met 
zaterdag 25 april, een waarde-
bon van 25 euro voor Van Keu-
len. Klanten van de modezaak 
krijgen bij iedere aankoop een 
waardebon voor een autozon-
nescherm van Kasius.
‘Met deze actie zorgen zij er-
voor dat onze klanten kreuk-
vrij en deukvrij de zomer in-
gaan’, aldus Patrick van Keulen. 
Om de samenwerking te bena-

drukken gingen de medewer-
kers van Patrick van Keulen in 
stofjas op de foto met een aan-
tal auto-onderdelen. De mede-
werkers van Kasius poseerden 
op hun beurt in een pak van 
Van Keulen.
De Ford Mustang staat op 9, 10 
en 11 april voor het eerst bij de 
modezaak voor de deur. Daar-
na volgen nog twee weeken-
den waarin de klassieke auto 
te bewonderen is in het cen-
trum van IJmuiden. De winac-
tie geldt ook voor klanten die 
een aankoop doen via de nieu-
we webshop van Patrick van 
Keulen.
Patrick van Keulen is gevestigd 
aan Lange Nieuwstraat 787-
789 in IJmuiden, telefoon 0255-
515134. Zie ook www.vankeu-
len.nl. Kasius Autoschade is 
gevestigd aan de Broekerwerf 
80 in Velserbroek, telefoon 
023-5376652. Zie ook www.au-
toschadekasius.nl.

IJmuiden - Zaterdag 11 april 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellige snuffelmarkt 
gehouden op Plein 1945. 
Er zijn weer veel kramen die vol 
liggen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 

wil verkopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor informatie of het 
huren voor een kraam, telefoon 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende snuffelmarkten zijn op 
23 mei, 20 juni, 11 juli, 8 augus-
tus en 19 september.

Snuffelmarkt Plein ‘45
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Musical ‘Hamelen’ door Eigenwijs

Velsen - Voor een musicalpro-
ductie als ‘Kunt u mij de weg 
naar Hamelen vertellen, me-
neer?’ zijn er vele mensen nodig 
die niet of bijna nooit in de spot-
lights komen.
Eigenwijs Musicalkids Velsen 
kan daarbij rekenen op een trou-
we en kundige ploeg vrijwilligers 
voor decors en kostuums, pro-
fessionele geluidstechnici en niet 
in de laatste plaats op de tech-
nische profs van Stadsschouw-
burg Velsen. Eén van hen is Pe-
ter van der Werff, de belichter 
van het ‘huis’ die met veel toewij-
ding elk jaar prachtige lichtont-
werpen maakt.

Vaak al enkele maanden voor 
de voorstellingen, maakt hij tijd 
voor de regisseur om te overleg-
gen over bijzonderheden. Wel-
ke sfeer moeten de verschillende 
scènes uitstralen? Waar en wa-
neer zijn op het toneel ‘speciaal-
tjes’ nodig? Waar ‘tops’? Eventu-
eel volgt een tweede gesprek en 
als het gezelschap in het thea-
ter neerstrijkt om de decors op 
te bouwen, heeft hij zijn ont-
werp klaar en worden als eerste 
de juiste lampen en spots op hun 
plek gehangen. De middag voor 
de generale loodst hij de regis-
seur door alle lichtstanden en zet 
hij zijn lichtcomputer op scherp, 

klaar voor de generale en twee 
mooi uitgelichte voorstellingen.
Het is mede aan hem en zijn col-
lega’s te danken dat Eigenwijs 
bekend staat om in alle opzich-
ten zeer verzorgde musicals.
De musical ‘Kunt u mij de weg 
naar Hamelen vertellen, meneer?’ 
is gebaseerd op de televisieserie 
van Harrie Geelen en Joop Stok-
kermans. Eigenwijs Musicalkids 
Velsen voert de musical op 10 en 
11 april op met speciale toestem-
ming van Albert Verlinde Enter-
tainment. Kaarten zijn voor 17,50 
euro verkrijgbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl, via 0255-
515789 of aan de kassa.

IJmondse Fietstocht

Ontdek de mooiste 
plekjes in de regio

IJmond - Op zondag 19 april vindt 
de achtste editie plaats van de 
IJmondse bourgondische & cul-
turele fietstocht. Voor deze edi-
tie, die in het teken staat van len-
tebokbier, is een unieke route uit-
gestippeld langs de mooiste plek-
jes en gezelligste horecagelegen-
heden in de regio.
De zeven deelnemende horeca-
gelegenheden zijn Grand Café Va-
lerius, Landgoed Duin & Kruid-
berg, Grand Café Vreeburg, Ca-
fé Spaarndam, Brasserie Houtrijk, 
Restaurant de Meierij en Grand 
Café La Belle. Deelnamebewijzen 
zijn voor 9,50 euro te koop bij één 
van de bovenstaande horecagele-
genheden. 
Op 19 april meldt u zich rond 
11.30 uur bij de horecagelegen-
heid waar u uw deelnamebewijs 
heeft gekocht. Hier ontvangt u een 
goodiebag met meerdere leuke 
producten en waardebonnen. In 
het stempelboekje vindt u de route 

die u zult fietsen. Bij elke tussen-
stop kunt u genieten van een ver-
schillend lentebokbiertje, wijntje 
of frisje. Daarnaast krijgt u bij elke 
tussenstop een gratis hapje geser-
veerd in de stijl van de betreffende 
horecagelegenheid en bijpassend 
bij het lentebokbiertje. 
Na het nuttigen van uw hapje en 
drankje stapt u weer op de fiets om 
uw route te vervolgen. Uiteindelijk 
zult u eindigen bij de horecagele-
genheid waar u ook de dag be-
gonnen bent. Hier zult u uw laat-
ste biertje, hapje en stempel ont-
vangen. Om de dag ook een cultu-
reel aanzien te geven, zorgen alle 
deelnemende horecagelegenhe-
den voor muzikaal vermaak en een 
cultureel aspect. Als leuk extraatje 
zullen alle deelnemers ook weer 
langs Visser Tweewielers fietsen in 
Santpoort-Noord, om door middel 
van een prijsvraag kans te maken 
op een fantastische fiets ter waar-
de van 500 euro.

Nominatie voor Tjeerd 
Meinema Coiffures 

Santpoort-Noord - Tjeerd Mei-
nema Coiffures is ook dit jaar ge-
nomineerd als Leukste Kapsalon 
van de gemeente Velsen. Daar-
om willen ze iedereen vragen om 
op ze te stemmen, dan maken 
zij kans op deze leuke titel. En u 
maakt kans op mooie prijzen zo-
als een tablet, een hotelover-

nachting of een wellness dag. 
U kunt uw stem uit brengen via 
www.kapsalonvanhetjaar.nl. Te-
vens heeft Tjeerd Meinema Coif-
fures deze maand mooie aanbie-
dingen zoals bij aanschaf van een 
Wella product 10% korting op het 
knippen. En voor Moederdag heb-
ben zij bij aanschaf van een ca-

deaubon ter waarde van 30 euro 
een Hugo Boss showergel cadeau, 
zolang de voorraad strekt. Tjeerd 
Meinema is gevestigd aan de Ter-
rasweg 26, telefoon 023-5381050. 
Zie voor meer leuke acties www.
tjeerdmeinemacoiffures.nl. Of ‘like’ 
ze op Facebook www.facebook.nl/
tjeerdmeinemacoiffures.

Inloophuis Kennemerland
Lotgenotencontact,
ook voor partners 
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland start op donder-
dagavond 16 april een groep voor 
partners van mensen die kanker 
hebben. Ook start een lotgeno-
tencontactgroep met het thema 
‘Geen genezing meer mogelijk’, op 
20 april.
Wanneer je partner kanker krijgt, 
verandert er van alles in je leven.  
In zes bijeenkomsten zullen on-
derwerpen aan de orde komen als: 
veranderingen, emoties, accepta-
tie, zorg voor jezelf en je partner 
en je staande houden. De eerste 
drie bijeenkomsten vinden plaats 
op donderdagavond 16 april, 7 mei 
en 4 juni van 19.30 tot 21.00 uur.  
De bijeenkomsten worden bege-
leid door een vrijwilliger met erva-
ring op het gebied van verlies en 
rouw.
Het lotgenotencontact ‘Als gene-

zing niet meer mogelijk is’, staat 
onder begeleiding van Wilma Ver-
meulen, oncologisch verpleegkun-
dige Zorgspecialist en Carla van 
Erp, geestelijk begeleidster en vrij-
williger van Inloophuis Kennemer-
land. Er staan vier thema-bijeen-
komsten gepland: 20 april: grip op 
je bestaan; 11 mei: afscheid ne-
men, rouwrituelen. 1 juni: dood-
gaan, euthanasie (huisarts aan-
wezig). De bijeenkomst op 22 ju-
ni is vrij in te vullen. Ook een part-
ner of dierbare is van harte wel-
kom! Bijeenkomsten zijn op maan-
dag van 11.00 tot 12.30 uur, inloop 
vanaf 10.45 uur. 
Locatie: Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan 51, Santpoort-
Noord. Aanmelden: mail naar: in-
fo@inloophuiskennemerland.nl of 
bel 023-8885367. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden.
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Santpoort-Noord - Beleef de 
bomen in hun omgeving en ont-
dek de veelzijdigheid van het 
bos tijdens een wandeling door 
het voormalig landgoed Duin en 
Kruidberg. 
Op zaterdag 11 april organiseert 
de IVN Zuid Kennemerland een 
bomenexcursie met aandacht 
voor het bepalen van de soort 
en hun specifieke eigenschap-
pen. Een beukenbos werd vroe-
ger ook wel heilige hallen ge-
noemd en een eikenboom de 
koning van de natuur. Maar hoe 
kun je een beuk onderschei-

den van een eik of een berk van 
een witte abeel die ook een wit-
te stam heeft. 
Door bijvoorbeeld te kijken naar 
het blad en de bloem, maar vaak 
zijn de knoppen of schors al vol-
doende om de soort te herken-
nen. Het oude landgoed Duin en 
Kruidberg is bij uitstek geschikt 
om bomen te ontdekken. De ex-
cursies vertrekt om 14.00 uur 
vanaf Duin en Kruidbergerweg 
91. Deelname gratis.
Aanmelden via www.np-zuid-
kennemerland.nl of 023-5411123 
(dinsdag tot en met zondag). 

Velserbroek – De Hoeksteen 
aan de Weid 24 houdt vrijdag-
avond 10 april weer haar beken-
de  kledingbeurs. Op deze avond 
wordt er kinderkleding aangebo-
den in maat 104 tot en met 176. 
Tevens aanbod van dameskleding 
en accessoires! Iedereen is tussen 
19.00 en 20.30 uur van harte wel-
kom om te komen kijken tussen 
de uitgestalde kleding. Het moet 
dan ook heel raar lopen als er niet 
iets leuks voor U of de kinderen bij 
zit! Voor meer informatie, of voor 
het verkrijgen van een verkoop-
nummer, kunt u contact opnemen 
met Nancy du Pon, telefoon 06-
22778922 of mail: kledingbeurs-
dehoeksteen@gmail.com.

Grote kleding-
beurs bij

De Hoeksteen

LEFF in Villa Westend
Velserbroek - Op zondag 19 
april a.s. verzorgt de coverband 
LEFF van 16.00 uur tot 19.00 uur 
in Villa Westend weer een optre-
den. 
LEFF is een 6-koppige cover-
band uit Velsen-Haarlem. De 
band wordt gevormd door Mi-
rella (zang), Frans (drums), Mark 
(gitaar-zang) Erik (Bas) Ed (toet-
sen en gitaar) en Willem (saxo-
foon/fluit). LEFF is ontstaan in 
2006 en heeft na een doorstart 
in maart 2014 de muzikale draad 
weer helemaal opgepakt. De be-
hoefte aan meer muzikale varia-
tie brengt de band in 2015 naar 
zijn huidige repertoire dat inmid-
dels bijna de volledige breed-
te van het (pop-) rock-spectrum 
beslaat. Stevige, opzwepende, 
swingende en bluesy nummers 
wisselen elkaar daarbij in hoog 
tempo af. De band is tussen de 
optredens door altijd bezig met 

het uitbreiden van het repertoi-
re waarbij de breedte van het 
muzikale spectrum steeds meer 
wordt verkend. Hiermee is LEFF 
hard op weg uit te groeien tot 
een veelzijdige en allround co-
verband met een repertoire dat 
een hoog herkenbaarheidsge-
halte heeft.
Een hoop ervaring, een gevari-
eerd repertoire, verrassende co-
vers, hits van toen én nu ma-
ken dat LEFF overal een leuk en 
energiek optreden neer kan zet-
ten.
Op zondag 19 april tussen 16.00 
en 19.00 bent u van harte wel-
kom bij Villa Westend voor het 
optreden van coverband LEFF. 
Toegang is gratis en neem ge-
rust je vrienden gezellig mee! 
Villa Westend, Westlaan 41, 1991 
AL Velserbroek. Navigatieadres: 
Vergierdeweg 275, Haarlem. 
(oto: Peter Weijers)

Twee middagen Bach
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Met op za-
terdagmiddag 11 april de ‘Gold-
berg-variaties’ en op zondag-
middag 12 april ‘Die Kunst der 
Fuge’ van de Johann Sebastiaan 
Bach uitgevoerd door Michael 
Tsalka, heeft ‘t Mosterdzaadje 
wel twee zeer bijzondere concer-
ten te bieden. Aanvang van bei-
de concerten zijn om 15.00 uur.
Dr. Michael Tsalka (Israel) won 
ongelooflijk veel prijzen wereld-
wijd. Hij studeerde af in elke va-
riant van de piano, van clavi-
chord, kamerorgel, pianoforte tot 
en met de moderne vleugel. Hij 
studeerde in Israël, Duitsland, 
Italië en Amerika. Hij treedt op 
in onder andere China, Brazilië. 
Rusland, Australië, Scandinavië. 
Woont en werkt thans in Stock-
holm. Tal van componisten uit 
vele windstreken dragen werk 
aan hem op. Inmiddels zijn er 12 
cd’s van hem uitgegeven. Hij gaf 
wel 70 masterclasses, veel ge-
wijd aan het werk van J.S. Bach. 
In ‘t Mosterdzaadje is dus een 
echte deskundige aan het werk!
De Goldberg variaties uit 1741 
zijn virtuoze uitdagingen van 
monumentale omvang en ook nu 
nog  de meest ambitieuze com-
positie voor toetsenbord instru-
ment. Het is een samenvatting 
van alle mogelijke barokke vari-
atie techniek. 

Die Kunst der Fuge is een formi-
dabel werk, met achttien delen, 
geschreven tijdens zijn laatste 
levensjaren. Bachs meest per-
soonlijke werk. Hij schreef er aan 
tot zijn dood in 1750. Het werd 
pas 150 jaar later voor het eerst 
uitgevoerd!
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Vijfde LBR toernooi
bij VVH/Velserbroek
Velserbroek - Op 30 mei en 31 
mei is alweer de vijfde editie van 
het LBR toernooi, georganiseerd 
door VVH/Velserbroek. Vorig jaar 
waren er al veel positieve reac-
ties. Alle jeugdteams spelen op 
zaterdag en de dames en seni-
oren op zondag.  Er is ook weer 
een loterij  met mooie prijzen de 
opbrengst gaat naar de jeugd. 
De aftrap is zaterdag om 9.00 
uur, tot ongeveer 17.00 uur wordt 
er gevoetbald, de prijzen worden 
uitgereikt rond 17.15 uur. 
Op zondag beginnen de wedstrij-
den om 10.00 uur en de laatste 
zijn om 17.00 uur. Nieuw bij het 
toernooi  zijn de 7 tegen 7 wed-

strijden, er is nog plaats om mee 
te doen. Je kan zelf een team sa-
menstellen, inschrijven op toer-
nooi-vvh@live.nl inschrijfgeld 
30 euro per team. Leeftijdsca-
tegorieën zijn: A junioren, 18 tot 
35, 35 tot 45 en dan de 45plus. 
Vanaf vijf uur wordt het toernooi  
feestelijk afgesloten. De muziek 
wordt verzorgd door de cover-
band Leff. Alle geïnteresseerden 
zijn uitgenodigd om te komen 
kijken op ons complex aan het 
van der Aartsportpark, Van der 
Aartweg 12 in Haarlem. 
Dit toernooi is mogelijk gemaakt 
door onze vaste sponsors, onze 
dank daarvoor. 

Driehuis - Zaterdag 18 april  
wordt in Woon- en Zorgcentrum 
Huis ter Hagen aan de Lodewijk 
van Deijssellaan 254 in Driehuis 
weer de jaarlijkse bazaar gehou-
den, van 12.30 tot 16.00 uur. Op 
de dag zelf zijn loten te koop, 
waarmee leuke prijzen zijn te 
winnen. U kunt ter plekke zien 
of u in de prijzen bent geval-
len. Op de bazaar is van alles te 
doen. Naast een rommelmarkt, 
boekenkraam en grootmoeders-
kraam, zijn er ook verschillende 
kramen van buiten, die hun waar 
komen aanprijzen. Zo worden er 
cadeauartikelen, kinderkamer-
spulletjes, glaskralen et cetera. 
verkocht. Daarnaast is er het rad 
van avontuur, dat de hele middag 
draait voor groot en klein. Ook 
aan de inwendige mens is ge-
dacht: wat dacht u van heerlijke 
poffertjes of een broodje haring? 
Iedereen is zaterdagmiddag 18 
april van harte welkom. Bel voor 
informatie tel: 0255-548100.

Bazaar in Huis 
ter Hagen

Santpoort-Zuid - Wegens het 
overweldigende succes van de 
afgelopen jaren geven de Spaar-
netown Jazzband en het Spaar-
nekwartet op dinsdag 14 april 
onder leiding van Wim Kooy op-
nieuw een concert in ‘t Bredero-
de Huys bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Wim Kooy zal de 
nummers op zijn bekende, kleur-
rijke wijze introduceren. Het be-
looft een prachtige, swingen-
de jazzavond te worden en ook 
Duifje Rutte gaat weer zingen. 
Het jazzconcert begint om 20.00 
uur en eindigt om 22.00 uur. Het 
adres is Bloemendaalsestraat-
weg 201, 023-5383016. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Jazzbands in 
‘t Brederode 

Huys

Driehuis - Het 34ste Strawberries Easter Tournament was weer het 
hockeyfeest waar deelnemers vooraf op hadden gehoopt. Na een grij-
ze start (op zaterdag) scheen zondag de zon en was het op de velden 
prima uit te houden. Aan het paastoernooi van Strawberries deden 
350 bont uitgedoste hockeyers uit binnen- en buitenland mee. Meer 
dan de helft daarvan kwam uit Groot-Brittannïe of Ierland. 

Geslaagd paastoernooi
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Stormvogels zaterdag 
kan twee keer juichen

IJmuiden - Binnen een half uur 
na afloop van de uitwedstrijd in en 
tegen Beverwijk kon Stormvogels 
voor de tweede keer juichen. Even 
voor de klok van vier uur wonnen 
de IJmuidenaren na een slecht ge-
speelde wedstrijd met 0-1 van Be-
verwijk. En een  half uur later ver-
loor de concurrent om de boven-
ste plaats, VSV, 75 meter verder-
op met dezelfde cijfers van Jong 
Hercules. Door dit resultaat is de 
voorsprong op VSV twee punten 
en heeft het team van coach Pa-
trick Engelhart slechts een punt 
achterstand op koploper VVH/
Velserbroek. 
De IJmuidenaren misten in de-
ze inhaalwedstrijd maar liefst ze-
ven spelers tegen middenmo-
ter Beverwijk en dat was duidelijk 
te merken aan hun slechte spel,  
vooral de eerste helft. Weinig kan-
sen werden in dat gedeelte gecre-
eerd; Beverwijk schoot een keer 
op de paal en halverwege de eer-
ste helft deed Patrick Pronk dat 

aan de andere kant. Ruststand 
derhalve 0-0. Vijf minuten in de 
tweede helft werd Ronald van 
der Lugt de matchwinner. Na een 
dieptepass op rechts rende hij het 
strafschopgebied binnen om ver-
volgens  doelman Bokma met een 
uitgekookte beweging het bos in 
te sturen, 0-1. Stormvogels bleef 
na deze openingstreffer de iets 
betere ploeg en omdat het cen-
trumverdedigersduo Tim Bink-
horst en de 18-jarige Jim Berg-
huis geen krimp meer gaven, kon 
Stormvogels na het laatste fluit-
signaal drie punten meenemen 
naar IJmuiden. Een half uur later 
stond VSV echter met lege han-
den bij Jong Hercules.
Zaterdag is in Haarlem Olympia 
in Haarlem de tegenstander en 
dan met een bijna compleet elf-
tal kunnen er weer leuke din-
gen gebeuren. Stormvogels zon-
dag speelt een dag later thuis te-
gen SC Woerden en dat wordt een 
echte zespuntenwedstrijd.

Easter Cup 2015 bij 
Stormvogels groot succes
IJmuiden - In het Paasweekend 
werd bij Stormvogels weer volop 
gestreden om de Easter Cup. Dit, 
door Expersport Haarlem georga-
niseerde toernooi, vindt al jaren-
lang plaats op Sportpark Zeewijk 
en kenmerkt zich door een rui-
me mate van belangstelling van 
teams uit binnen- en buitenland. 
Vooral uit het buitenland was de 
deelname groot: maar liefst vier 
teams uit Schotland, drie teams 
uit Engeland en een Duits team 
stonden op de deelnemerslijst. 
Aangevuld met het sterke DHC 
uit Delft, DCG uit Amsterdam, 
Olympia Haarlem, Haarlem Ken-
nemerland, Velsen en natuurlijk 
Stormvogels streden ze om een 
plek in de finaleronden. 
Op zaterdag werden de pou-
lewedstrijden afgewikkeld en 
een dag later stonden de Win-

naars- en Verliezersronden ge-
programmeerd. Met veel inzet 
en strijd werd sportief gestreden 
om de bovenste plaatsen. Vooral 
het mooie weer op zondag zorg-
de voor een gezellige sfeer bij 
Stormvogels. Aan het eind van 
het toernooi bleek dat het Schot-
se team van Drumsagard FC 2000 
het sterkst was van de Winnaars-
ronde en daarmee het toernooi 
op hun naam schreef. Na een 
boeiende finale versloegen ze 
het Delftse DHC met 3-0. Win-
naar van het Verliezerstoernooi 
werd Stormvogels dat in de fina-
le Olympia Haarlem met 2-0 de 
baas bleef. De Fairplay Cup kwam 
in handen van Velsen. Al met al 
kan gesproken worden van twee 
succesvolle Easter Cup dagen die 
volgend jaar met Pasen zeker een 
vervolg zullen krijgen.

AntiKraakBieb Velsen-
Noord sluit na 2 jaar
Velsen-Noord - Bibliotheek Vel-
sen heeft besloten om de Anti-
Kraakbieb per 15 april 2015 niet 
langer voort te zetten. In 2013 
introduceerde Bibliotheek Vel-
sen als eerste bibliotheek in Ne-
derland de AntiKraakBieb. Een 
uniek concept waarbij verbon-
denheid, uitwisseling van kennis 
en informatie en ruilhandel cen-
traal stond.
De reden dat de AntiKraakbieb 
haar deuren sluit is de komst 
van een uitleenpunt in Bre-
de school de Triangel in Velsen-
Noord. Vanaf 1 september 2015 
is er twee middagen per week 
een mobiele collectie beschik-
baar voor leden van Bibliotheek 
Velsen. De collectie is vooral ge-
richt op ouderen en kinderen van 

0 tot 4 jaar. Dit uitleenpunt wordt 
door vrijwilligers en medewer-
kers van IJmond Werkt! en Bibli-
otheek Velsen gerund.
De AntiKraakBieb vestigde zich 
tussen 2013 en 2015 als een klei-
ne bibliotheek aan de Noorder-
laan en de Schoonoortstraat in 
Velsen-Noord. De AntiKraakBieb 
diende als ontmoetingspunt voor 
buurtbewoners en bood naast 
een gratis collectie boeken el-
ke woensdag een Voorleesfeest 
voor jonge bezoekers.
De waardevolle vrijwilligers en de 
medewerkers van IJmond Werkt!, 
maakten de AntiKraakBieb mede 
mogelijk. Daarbij verzorgde Veli-
son Wonen de huisvesting waar-
door de AntiKraakBieb zich in 
Velsen-Noord kon vestigen.

Velsen-Zuid - Zondag 19 april 
om 9.45 uur is er bij s.v. Full 
Speed afdeling klootschieten het 
open Astrid van Gerven Toer-
nooi. Hier mogen teams van drie 
of vier personen het tegen el-
kaar opnemen. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden, wel zijn de 
drankjes voor eigen rekening. En 
er is een loterij met mooie prij-
zen, à 0.50 euro per lot. Voor een 
hapje wordt gezorgd. De kantine 
is aan de Tolsduinerlaan 8a tus-
sen het Telstar terrein en Gym-
nasium Felisenum, langs het 
schelpenbospad. Parkeren is 
gratis bij de benzinepomp aan 
de  Minister van Houtenlaan. In 
de kantine wordt alles uitgelegd, 
hoe het spel gaat. Veiligheid 
staat bij Full Speed op de eerste 
plaats. Bel voor inschrijven vóór 
vrijdag 17 april: Harm Jongman 
0255-514780 of Ton Boot 0255-
510085. Of e-mail naar:  snel-
boot@planet.nl. Afgelopen za-
terdag 4 april was er door de re-
gen weinig belangstelling. Tien 
spelers gingen de normale rou-
te op met abnormale aantal-
len  slootballen. Dus was er veel 
zoekwerk in Spaarnwoude. Team 
4 met Willem en Sander, werd 
eerste met 70 schoten en 32 me-
ter. Team 3 met Bertus, Jan St. en 
Raymond werd tweede met 77– 
26. Team 1 met Nico, Ton en Ger-
da werd derde met 82 –17. Team 
2 met Rob en Harm werd vierde 
met 84–17. Meer weten zie info 
boven.

Klootschieten

IJmuiden - Voor Lars Bottelier 
stond dit paasweekeinde de Swim 
Cup NK langebaan voor heren op 
het programma. Lars is volop in 
voorbereiding voor de NK 5 km in 
Amersfoort op 18 april, daar pro-
beert hij zich te kwalificeren voor 
het EJK open water zwemmen. Bij 

de Swim Cup stonden drie num-
mers op het programma. De 1.500 
meter vrije slag die hij afsloot in 
16.36,95, de 400 meter vrije slag 
in 4.12,79 P en de 200 meter vrije 
slag in 1.58,74. Dit waren keurige 
prestaties en hij zwom drie per-
soonlijke records.

Lars Bottelier scoort 
bij Swim Cup NK

IJmuiden - Een 21-jarige man 
uit IJmuiden is zondagochtend 
in zijn woning aangehouden. Hij 
wordt ervan verdacht meerde-
re mensen te hebben opgelicht 
door middel van een babbeltruc.
Hij belde afgelopen week acht 
keer aan bij mensen op leeftijd 
en vertelde hen dat hij een buur-
jongen was, dat zijn moeder ziek 
was en dat hij hiervoor geld no-
dig had. Dit gebeurde onder an-
dere op de Kruisberglaan, Satur-
nusstraat, Venusstraat en Radar-
straat. Vier keer wist hij met zijn 
verhaal mensen geld afhandig te 
maken. Afgelopen vrijdagavond 
liep de man tegen de lamp toen 
een getuige hem op de Satur-
nusstraat uit de woning van een 
hoogbejaarde vrouw zag komen. 
De politie stelde een onderzoek 
om de identiteit van de verdach-
te en kon hem zondagochtend 
aanhouden. Hij wordt aanko-
mende woensdag voorgeleid bij 
de rechter commissaris.

Aangehouden 
voor 

babbeltrucs
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Flashmob bij Hema
IJmuiden - Dinsdagmiddag te-
gen half twee stond het vol druk-
ke kinderen en giechelige ou-
ders bij Hema IJmuiden. ,,Nee, 
ik ken u niet’’, zei de ene ouder 
van de Franciscusschool bestraf-
fend tegen een andere. Geheim-
houding was immers geboden, 
want om 13.30 uur stond ineens 
de hele klas 8 van meester Jantje 
op de grote trap voor een heu-
se flashmob. Er werd beurtelings 

luidkeels en ingehouden gezon-
gen onder leiding van meester 
Jantje. Na afloop was er een luid 
applaus van de ouders die elkaar 
ineens weer allemaal herkenden. 
,,Goed gedaan’’, klonk het van al-
le kanten.
De flashmob bij Hema was er 
een van vijf die dag. Het optre-
den gebeurt in het kader van het 
schoolproject rond muziek waar-
aan alle 400 leerlingen meedoen.
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Bij Bartje Bloemendaal
Foto-expositie van 
Mireille Alberda 

Bloemendaal - De gehele maand 
april is werk van fotograaf Mireil-
le Alberda te bezichtigen bij Bart-
je Bloemendaal aan de Bredero-
delaan 80 in Bloemendaal. Mireil-
le mag graag alles wat mooi is in 
haar nabije omgeving  vastleggen. 
Het gaat haar daarbij om de be-
wustwording van schoonheid, het 
stilstaan bij details en dat met een 
ander oog bekijken: het oog van 
de camera.
Haar uitdaging is om de alledaag-
se dingen en de ‘gewone wereld’ 
op een minder gewone manier te 
benaderen, authentiek, karakte-
ristiek en spontaan. Op zoek naar 
de ziel en de fonkeling van elk on-
derwerp. Zonder nabewerking of 
Photoshop. Zij hoopt dat een ie-
der zal genieten van haar foto’s 
zoals zij geniet van het maken van 
de foto’s. Zie ook www.fotofonke-

ling.nl. U kunt haar werk nu geheel 
vrijblijvend bewonderen bij Bartje 
Bloemendaal, Brederodelaan 80. 
Bartje Bloemendaal is dagelijks 
geopend vanaf 10.00 uur.

Santpoort-Noord - Maandag 
13 april is er een clubavond 
van Postzegelvereniging Sant-
poort met een veiling. Vooraf-
gaand aan de veiling kan men 
de kavels bekijken. Vanaf circa 
19.00 uur is de zaal open. Let 
op: deze avond wordt gehou-
den in het nieuwe Terras aan 
de Dinkgrevelaan 27 in Sant-
poort-Noord. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en gratis 
toegang. Meer weten: het te-
lefoonnummer is 023-5382274 
(na 18.00 uur). Iedereen is van 
harte welkom en graag tot 
ziens op 13 april.

Postzegels

Velsen dendert naar 
finale in de beker
Driehuis - Met een 6-0 overwin-
ning op Winkel, heeft VV Velsen 
Vrouwen de finale bereikt in het 
bekertoernooi. Maar liefst 150 toe-
schouwers waren op het duel af-
gekomen op Sportpark Driehuis 
en zagen in de eerste helft een ge-
lijk opgaand duel. 
Velsen was weliswaar iets sterker, 
maar werd door het druk zettende 
Winkel opbouwend in fouten ge-
dwongen. Het leverde een rom-
melige periode op, waarbij bei-
de ploegen soms dreigend waren, 
maar zelden gevaarlijk. Na een 
half uur spelen werd de ban ge-
broken. Rona Mosterd werd niet 
zachtzinnig gevloerd in het straf-
schopgebied, waarna specialist 
Thamar Veering de terecht gege-
ven strafschop feilloos binnen-
schoot. Nog voor rust kreeg De-
nise Brinkman een grote kans 
haar ploeg op een 2-0 voorsprong 
te brengen, maar haar schot trof 
de paal. Vlak na rust was het wel 
raak. Mosterd haalde de achter-
lijn op links en bediende Mandy 
Brummelkamp, die de bal alleen 
nog maar hoefde in te tikken. Hier-
na sloeg het noodlot voor Winkel 
toe. Het had in de rust al drie wis-
sels toegepast en zag een speel-
ster, na een onschuldig ogend du-
el, met een zware enkelblessu-

re uitvallen. Winkel kon geen ver-
vanger meer inbrengen en speel-
de vanaf dat moment een verlo-
ren wedstrijd. Solange Straver leg-
de de bal panklaar op het hoofd 
van Denise Brinkman, die sterk 
de 3-0 binnenkopte. De 4-0 werd 
opnieuw met het hoofd gemaakt. 
Het was Thamar Veering die een 
hoekschop verlengd zag door Ri-
chelle Smit en hard binnenkop-
te. De 5-0 werd binnengeschoten 
door de vrouw van de wedstrijd, 
Mandy Brummelkamp die met de 
week beter gaat spelen. Zij werd 
gelanceerd door een uitsteken-
de steekpass van Denise Brink-
man en schoof de bal koelbloedig 
in rechterhoek. Het laatste doel-
punt nam Rona Mosterd, met een 
mininaal tikje, voor haar rekening, 
door geklungel van Winkel op de 
doellijn af te straffen. Na het laat-
ste fluitsignaal volgde een sponta-
ne vreugdeuitbarsting op de mid-
denstip. 
Trainer Kraaikamp was in zijn nop-
jes: ,,De eerste helft kwam het er 
nog niet helemaal uit, maar de 
tweede helft speelden we zeer 
sterk. Ik kijk uit naar de finale op 
16 mei. Ik roep iedereen op om 
ons aan te moedigen bij Legmeer-
vogels in Uithoorn, waar de finale 
zal worden gespeeld.’’

Rare snuiters bij 
vossenjacht Bosbeek

Santpoort-Noord - Vrijdagoch-
tend 3 april werd er een tweet de 
lucht in gestuurd met de tekst: 
‘Santpoorters, schrik niet! Van-
daag kunt u rare snuiters tegen-
komen in het dorp’.
De Bosbeekschool vierde het 
paasfeest weer met de traditio-
nele vossenjacht. De dag begon 
traditioneel met een paasontbijt, 
waarbij de kinderen voor elkaar 
een heerlijk ontbijtje verzorgden. 
Vanaf 9.15 uur gingen de kinde-
ren van groep 3 tot en met groep 
6 op zoek naar vossen en het 
gouden ei in het dorp. Als vossen 
stonden de kinderen van groep 8  

verspreid in het dorp en het Bur-
gemeester Rijkerspark. Zelfs de 
Paashaas was er te vinden.

Paas de Deuxwedstrijd 
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelopen 
maandag, Tweede Paasdag, was 
er een Pas de Deux wedstrijd op 
manege Kennemergaarde, voor 
de gelegenheid omgedoopt tot 
Paas de Deux. Traditie met deze 
Pas de Deux wedstrijd op Twee-
de Paasdag is dat de combinaties 
een thema verzinnen en daar de 
muziek en kleding op aanpassen.
Daar wordt altijd erg veel werk 
van gemaakt en ook dit jaar zag 
het er weer prachtig uit. Ieder jaar 
staan we versteld van de creati-
viteit van de ruiters die soms met 
hele simpele dingen een leuk the-
ma neerzetten. Iets minder sim-
pel maar echt prachtig uitgevoerd 
was het thema Titanic. Het was 
echt door de aankleding en de 
muziek terug in de tijd. Prachtig.
De wedstrijd is verdeeld in een 

lichte en een zware klasse en in 
iedere klasse is een originaliteits-
prijs te winnen. 
In de lichte klasse zijn op de 2e 
plaats geëindigd Danielle Melger 
op Anyway en Savannah Raven 
op Vino, de 1e prijs ging hier naar 
Wouter Smits op Dancing Queen 
en Anouk Willemse op Anyway. 
Zij hadden als thema Frozen uit 
de Disney film. De originaliteits-
prijs ging in deze klasse naar Ma-
ra Visser en Mila Blankenstein; zij 
waren Roodkapje en de boze wolf.
In de zware klasse was de 1e prijs 
voor Selma Weller op Beau en 
Mariska Blokdijk op Sinclair.
In deze klasse ging de originali-
teits prijs naar Dana Mengerink 
met Amazing en Sanne de Graaf 
met Acapulco. Zij waren de heks 
en sneeuwwitje. 

Velsen - De politie heeft vrijdag-
ochtend 3 april bij een bedrijf in 
Velsen drie auto’s in beslag ge-
nomen. De inbeslagname vond 
in samenwerking met het Open-
baar Ministerie (OM) plaats 
bij een 54-jarige Velsenaar. De 
Velsenaar was eerder veroor-
deeld voor het exploiteren van 
een hennepkwekerij en moet de 
daarvoor opgelegde boete van 
25.000 euro nog betalen. De Vel-
senaar heeft een bedrijf dat au-
to’s im- en exporteert. Uit poli-
tieonderzoek bleek dat de man 
in het bezit was van meerdere 
voertuigen, terwijl hij geen gere-
gistreerd vermogen heeft om de 
opgelegde boete van 25.000 eu-
ro te betalen. In overleg met het 
OM zijn de auto’s de man ont-
nomen en worden ze geveild bij 
Domeinen Roerende Zaken van 
het Ministerie van Financiën. 
Met de opbrengsten van de ver-
koop van de drie auto’s wordt de 
openstaande boete betaald.

Openstaande 
boete, drie 

auto’s in beslag 
genomen

Heggerijders: nieuw 
festival in Velserbeek

Velsen-Zuid – Het wordt zater-
dag 10 mei spannend in Park Vel-
serbeek. Dan wordt van 10.00 tot 
18.00 uur voor de allereerste keer 
het Heggerijders festival gehou-
den.
Op deze dag vol fantasy zal het 
terrein worden bevolkt door fi-
guren als Kelten, Germanen, rid-
ders, heksen, donderelfen en nog 
veel meer. Er worden drie ridder-
shows gegeven, volksdansgroep 
Vlag ende Stoot zal dansdemon-
straties houden en er wordt mid-
deleeuwse muziek gespeeld. Ook 
zal shantykoor Onstuimig Schuim 
optreden. En er is een mark-
tje met kramen vol fantasy en er 
zijn leuke workshops te volgen of 
men kan meedoen aan oud-Hol-
landse spellen. De entreeprijs be-
draagt 5 euro voor jeugd van 4 tot 
11 jaar en 7,50 euro vanaf 12 jaar. 
Voor workshops geldt een extra 

bijdrage. Er wordt gevraagd zo-
veel mogelijk per fiets te komen, 
in verband met de beperkte par-
keermogelijkheden.
Het is nog mogelijk een kraam 
te huren (25 euro) of workshops 
te geven. Zie ook www.heggerij-
ders.com. Hier kunnen ook tic-
kets worden besteld.
Stichting De Heggerijders is op-
gericht om een camping op te 
zetten in de regio waar mensen 
met een beperking of werklozen 
aan de slag kunnen. Om hier-
voor een financiële basis te heb-
ben is het Heggerijders festival 
in het leven geroepen. Ook zoekt 
men nog sponsors en donateurs. 
Zie hiervoor de genoemde web-
site. Het is ook mogelijk vanaf de 
website een flyer te printen om 
meer bekendheid te geven aan 
het festival. Zie ook de Heggerij-
ders actie op Facebook.

Santpoort-Noord - Zondag 
12 april is van 9.00 tot 17.00 
uur de tweede koopmarkt in 
de Recreatiezaal van Velser-
hooft, aan de Valckenhoeflaan, 
tegenover speeltuin Santpoort. 
Er worden allerhande leuke 
spullen verkocht. De opbrengst 
komt ten goede aan project 
Kenia van Amref/Flying Doc-
tors, voor een betere gezond-
heidszorg. De toegang tot de 
markt is gratis. Bel voor infor-
matie: 06-51511170.

Rommelmarkt 
Velserhooft
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Schaak- en damnieuws
Dammers en schakers 

knokken om eieren
IJmuiden - Eenmaal per jaar, 
kort voor Pasen, vindt in het 
denksportcentrum van het Jan 
Ligthart gebouw een toernooi 
plaats waarbij dammers en scha-
kers gezamenlijk en in teamver-
band met en tegen elkaar strij-
den om eieren. Ook nu weer 
bleek de opzet van het toernooi 
een gouden greep. 
Maar liefst een zestal teams trad 
tegen elkaar aan. De wedstrijd-
leiders, André Kunst en Jaque-
line Schouten hadden de teams 
naar gelijke sterkte ingedeeld 
zodat een spannende strijd ge-
garandeerd leek. Opnieuw bleek 
dat het versnelde tempo waar-
mee gespeeld werd onverwach-
te uitslagen te zien gaf. Onder 
grote hilariteit werd er soms ge-

blunderd en kwam de winst bij 
een onverwachte winnaar. Sta-
biel en sterk was het optreden 
van het team van dammer Cees 
van der Vlis. Verder bestond het 
team uit: Berrie Bottelier (dam-
mer) en de schakers Gregory 
van den Ende, Guido van Leen 
en Sjef Rosier (zie foto). 
Toen de rook was opgetrokken 
bleek het team van Van der Vlis 
met vier overwinningen en een 
gelijkspel de sterkste en bleef 
met negen punten de concur-
rentie ver voor. 
Maar bovenal de sfeer en de ge-
zelligheid stonden garant voor 
het succes. De besturen van 
DCIJ en Kijk Uit zijn dan ook vast 
van plan deze traditie voort te 
zetten.

DKV jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - DKV F1 speel-
de tegen Apollo F1. Apollo begon 
sterk en pakte al snel een voor-
sprong van 0-3. DKV gaf niet op 
en wist met doelpunten van Jai-
dy en Maud de stand weer gelijk 
te krijgen. De tweede helft was 
spannend en DKV en Apollo gin-
gen gelijk op. Helaas wist Apol-
lo in de laatste minuut toch nog 
te scoren waardoor DKV de wed-
strijd verloor met 5-6. 
De D1 mocht aantreden tegen 
Furore D1. In de eerste klasse is 
het niveau flink hoger dan dat 
de D1 is gewend. Ook bij Furore 
werd het een lastige middag en 
werd er jammer genoeg met 9-0 
verloren.. De C1 verloor na een 
zeer goed begin (5-1 voorsprong) 

van De Vinken C1 met 6-9. De 
B1 stond na de winst van vorige 
week bovenaan. Een goed resul-
taat bij Aurora was dus belangrijk. 
Die boodschap was niet helemaal 
aangekomen, want in de eerste 
helft werd er slordig en ongecon-
centreerd gespeeld, waardoor er 
bij rust al 6-2 op het bord stond. 
Na rust was de focus er wel en 
kon de inhaalrace beginnen. Dit 
resulteerde in een 9-6 eindstand. 
DKV A1 moest uit tegen Mad-
joe. Vroege wedstrijd om 11 uur 
‘s ochtends, daar zijn ze niet goed 
in. Madjoe bleek vanaf minuut 1 
al veel te sterk. Ruststand 3-10. 
Tweede helft maakten ze wel de 
kansen af, al werd het niet echt 
spannend. Eindstand 17-10.

Velsen-Noord - Zaterdag 18 
april is er een open dag op 
sportpark Rooswijk, van 12.00 
tot 15.00 uur HCV ’90, TC de 
Gieteling, FC Velsenoord en 
HSV Rooswijk zijn van de partij. 
Als men meedoet aan alle on-
derdelen van alle verenigingen, 

krijgt men een verrassingspak-
ket. 
Op deze dag zijn (sowieso) 
twee bekende sportinternatio-
nals aanwezig: Martijn Cappel 
(handbal), Maaike Haak en Cis-
ka Welboren (honkbal) en Dy-
anne Bito (Telstar Vrouwen).

Internationals op open 
dag Sportpark Rooswijk

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag vond het Nederlands Kam-
pioenschap voor Werkhonden 
plaats in Geldrop/Mierlo. Ma-
non Dillenius uit IJmuiden heeft 
zich samen met haar Mechel-
se herder teef Stormvogel’s In-
dia Joy gekwalificeerd voor de-
ze wedstrijd. De Mechelse her-
der met de roepnaam DJ is ruim 
7 jaar en hiermee een ‘oude rot’ 
binnen de africhtingsport. DJ is 
getraind om binnen het IPO-pro-
gramma in de wedstrijden op het 
hoogste niveau te lopen. De af-
richtingssport kent drie discipli-
nes waar op elk onderdeel 100 
punten verdiend kunnen wor-
den. Bij het speuren wordt van 
de hond verwacht een uitgelo-
pen spoor uit te werken van 600 
pas en een uur oud, waarop drie 
voorwerpen gelegd zijn die de 
hond moet kunnen verwijzen. 
Het tweede deel is het tonen van 
een aantal gehoorzaamheidsoe-
feningen, het kunnen apporte-
ren en het goed kunnen sprin-
gen over twee hindernissen. Het 
derde deel is het spectaculairste 
deel, te weten het pakwerk. Hier 
moet de hond zich verdedigen 
tijdens diverse aanvallen van een 
‘boef’ door deze krachtig te bij-
ten in de daarvoor bestemde jute 
mouw. DJ en Manon hebben een 
super wedstrijd gelopen met een 
totaal van 278 punten en heb-
ben hiermee een derde plek op 
het podium behaald. Met deze 
‘ranking’ hebben zij zich gekwa-
lificeerd voor de Wereld Kampi-
oenschappen van de FCI, die in 
september in Delemont, Zwitser-
land plaatsvinden. Zie ook www.
fciwm2015.ch/ Team Stormvo-
gel’s (dit is de kennelnaam van 
Manon Dillenius) is voor hun 
WK avontuur op zoek naar spon-
sors. Email: kennelstormvogels@
quicknet.nl

NK voor 
werkhonden

DCIJ-Pasentoernooi
Luke Zeegers de 

sterkste bij de jeugd
IJmuiden - Damclub IJmuiden 
kent in haar 90-jarig bestaan  
vele hoogtepunten. De club is 
vijf maal kampioen van Neder-
land geweest. Zij leverde talloze 
dammers die de absolute top be-
reikten. Baris Dukel, Henk Laros, 
Cees Suyk, Puk Ligthart en Henk 
de Boer hadden al voor de Twee-
de Wereldoorlog een enorme re-
putatie opgebouwd. 
Na de oorlog kwam wereldkam-
pioen Piet Roozenburg de ge-
lederen versterken. Theo Tiel-
rooij, Varno Morseld en Piet van 
den Berg vormden samen met 
de eerder genoemde sterren ja-
renlang de sterke kern van de 
club. In de zeventiger- en tachti-
ger jaren maakten de legendari-
sche wereldkampioenen Ton Sij-
brands en Harm Wiersma deel 
uit van de topclub. 
Maar bij de damclub kreeg de 
jeugd altijd volop aandacht. Om 

het voortbestaan te garande-
ren moest men wel overgaan tot 
een gedegen opleiding. Daar zal 
in de toekomst de vruchten van 
worden  geplukt. 
Op goede vrijdag trad de jeugd 
aan in twee groepen om te strij-
den om eieren en mooie prijzen. 
In groep B ging de overwinning 
naar Abel Vestering.
De eindstand in de B-groep luid-
de: 1. Abel Vestering 6 punten; 
2. Yara van Eeuwijk  5 punten; 
3. Samuel Vestering  5 punten; 
4. Paul Lous 4 punten; 5. Willem 
Lous 0 punten.
In de A-groep ging de eer-
ste plaats verrassend naar Luke 
Zeegers die in een directe con-
frontatie Martijn Vis de baas 
bleef. Eindstand A groep: 1. Luke 
Zeegers 8 punten; 2. Martijn Vis    
6 punten; 3. Lars van Eeuwijk 4 
punten; 4. Yunus Piroglu 2 pun-
ten; 5. Veysel Piroglu 0 punten.

IJmuiden - Zondag 12 april om 
12.00 uur komen de opleidingen 
van beide orkesten in de Lauren-
tiuskerk aan de Fidelishof bijeen 
voor een koffieconcert van de 
Velser Gemeenschap. Het Op-
leidingsorkest van de IJH laat u 
highlights van de film ‘Frozen’ 
horen. En de Showband speelt 
gouwe ouwe nummers als ‘Ra-
dar Love’ van de Golden Earring. 
De Klavierschippers brengen u 
een gezellige medley. De toe-
gang is gratis.

Koffieconcert

IJmuiden - Radio Club Kenne-
merland, RCK, houdt samen met 
VERON afdeling Kennemerland 
zaterdag 11 april een open dag, 
van 11.00 tot 17.00 uur aan Wes-
terduinweg 9 in IJmuiden. Op 
deze open dag zijn alle facetten 
van radio maken te bekijken en 
te beluisteren. Met diverse an-
tennemasten en moderne zend-
apparatuur is radioverbindingen 
maken over de hele wereld een 
koud kunstje. RCK is aangesloten 
bij DARES, Dutch Amateur Radio 
Emergency Service. Zij worden 
bij grootschalige incidenten, als 
internet uitvalt, ingezet voor pro-
fessionele hulpverlening. Altijd al 
eens willen kijken waar die hoge 
masten voor dienen? Bezoek dan 
de open dag. Zie ook http://www.
pi4rck.net of www.pi4kml.nl.

Open dag Radio Club
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Wijkbijdragen net zo belangrijk als voetballen

Schoffelen voor 
Telstar Streetleague
IJmuiden - Er is afgelopen week 
fl ink geschoffeld door de meiden 
en jongens uit Velserbroek die 
meedoen aan  de Telstar Street-
league. Maar dan in de goe-
de zin van het woord. Want ze 
waren ook aan het harken, ve-
gen en opruimen. De straatvoet-
balteams deden hun wijkbijdra-
gen, waarmee ze net zoveel pun-
ten kunnen verdienen als met 
het spelen van hun voorronde op 
woensdag 8 april.
De Velserbroekse jongeren lie-
ten zich van hun beste kant zien 
door hun handen uit de mou-

wen te steken bij bijvoorbeeld 
atletiekvereniging Suomi, zorg-
centrum de Boshoek en in tui-
nen van Velserbroekers die daar 
zelf niet toe in staat zijn. De wijk-
bijdrage is een belangrijk on-
derdeel van de Streetleague, die 
wordt georganiseerd door Tel-
star Thuis in de Wijk in samen-
werking met Woningbedrijf Vel-
sen, Stichting Welzijn Velsen, de 
gemeente Velsen en SportSup-
port en de spelers en medewer-
kers van Telstar. 
De deelnemende teams, die be-
staan uit meiden en jongens tus-

sen de 12 en 16 jaar, spelen de 
komende weken hun voorron-
des in de verschillende wijken 
van Velsen. Deze woensdag dus 
in Velserbroek, de komende we-
ken in Zeewijk, Velsen-Noord, 
IJmuiden en Santpoort/Haarlem. 
Vooraf dienen zij hun wijkbijdra-
gen te hebben gedaan, willen ze 
kans houden op een plek in de 
fi nale in september in het stadi-
on van Telstar. In Velserbroek is 
dit dus prima gelukt!
Zie ook www.telstarstreetleague.
nl en Facebook/TelstarStreet-
league. (foto: Ron Pichel)

Turn back time 
Groots jaren ‘80 en ‘90 
feest in Telstar Stadion
Velsen-Zuid - Op zondag 31 mei 
is het Telstar stadion een oase 
voor een ieder met een voorlief-
de voor muziek uit de jaren 80 en 
90 van de vorige eeuw. Die dag 
vindt de eerste editie van Turn 
back time plaats, een samenwer-
king tussen S&H Regiomarketing 
promotions en Telstar Horeca. 
Van 14.00 tot 22.00 kunt u reke-
nen op diverse lokale coverbands 
en DJ’s die het publiek vermaken 
en zal Telstar Horeca de inwen-
dige mens voorzien van eten en 
drinken.
,,Turn back time is voor deze re-
gio een prachtige aanwinst’’, al-
dus S&H Regiomarketing promo-
tions. ,,Samen met Telstar Hore-
ca hebben wij er alle vertrouwen 
in dat wij, op een unieke locatie, 
een prachtig feest kunnen bou-
wen. Ons doel is om mensen een 
avond te geven waar zij over een 
aantal maanden nog altijd posi-
tief aan terugdenken.’’
Kaarten zijn voor 15 euro per stuk 
verkrijgbaar bij het Telstar Stadi-
on, Maaike Tromp Driehuis, Tic-
ketscript en via de website van 

Telstar. De minimum leeftijd is 18 
jaar. Turn back time wordt mede 
mogelijk gemaakt door Folkerts 
Design & Printing, S&H Regio-
marketing promotions en Telstar 
Horeca. Hou de facebookpagina 
(turnbacktime8090) in de gaten 
of de website van Telstar Hore-
ca om op de hoogte te blijven van 
het laatste nieuws en de line up 
van dit fantastische event!

Telstarvrouwen voor 
het eerst bij laatste vier
Velsen-Zuid - Door een 0-4 
overwinning bij Jong FC Twen-
te hebben de Witte Leeuwinnen 
de halve fi nales van het beker-
toernooi weten te bereiken. Op 
zaterdag 11 april neemt Telstar 
VVNH het in eigen huis op te-
gen provinciegenoot AFC Ajax.
Deze volledig Noord-Holland-
se halve fi nale zal worden ge-
speeld op zaterdag 11 april om 
19.30 uur in het Telstar stadi-
on te Velsen-Zuid. Supporters 
zijn welkom deze bijzondere 
wedstrijd vanaf de hoofdtribu-
ne van het stadion te komen 
beleven.
Het stadion, de kassa en het 
supportershome openen deze 
avond om 18.00 uur. Bij druk-

te kunt u terecht aan de ex-
tra kassa op het voorplein. Er 
zal geen voorverkoop plaats-
hebben en op de wedstrijd-
dag is het niet mogelijk met 
PIN te betalen. Supporters 
in bezit van een seizoenkaart 
van Telstar (mannen) en een 
wedstrijdkaart Telstar-FC Oss 
(mannen) kunnen op vertoon 
van hun kaart de wedstrijd gra-
tis bezoeken. Ook de seizoen-
kaarthouders van Telstar Vrou-
wen kunnen met hun pas deze 
wedstrijd gratis bezoeken.
Groepen groter dan 10 perso-
nen hebben recht op een kor-
ting van 50 procent. Om in aan-
merking te komen voor de kor-
ting dient u zich als groep voor 

de wedstrijddag te melden via 
info@dewitteleeuwinnen.nl
Het is voor het eerst sinds de 
oprichting in 2011 dat Telstar 
VVNH toetreedt tot de laat-
ste vier. In eerdere jaargangen 
was de kwartfi nale telkens het 
eindstation van de Leeuwinnen 
uit Noord-Holland.
AFC Ajax won afgelopen sei-
zoen het KNVB bekertoernooi 
door in de fi nale in eigen huis 
PSV/FC Eindhoven te verslaan. 
De selectie van de Witte Leeu-
winnen kent ook diverse speel-
sters die de beker al eens om-
hoog mochten houden: Lors-
heyd, Mesker (bij ADO Den 
Haag), Van der Gragt, Bito (AZ) 
Bakker en Roof (AFC Ajax).

Actie voor seizoenkaarthouders
Gratis naar thuis-
wedstrijd tegen FC Oss
Velsen-Zuid - Alle seizoen-
kaarthouders van Telstar krijgen 
de mogelijkheid gratis een in-
troduce mee te nemen naar de 
thuiswedstrijd van Telstar tegen 
FC Oss van vrijdag a.s. Telstar wil 
hiermee een gebaar maken rich-
ting de meest trouwe supporters.
,,Ook dit seizoen hebben wij mo-
gen rekenen op een grote schare 
seizoenkaarthouders tijdens on-
ze thuiswedstrijden’’, licht com-
mercieel directeur Steef Ham-
merstein toe. ,,Wij zijn van me-
ning dat wij juist deze suppor-

ters moeten koesteren en zo af 
en toe in het zonnetje mogen 
zetten. Tegen FC Oss hebben wij 
weer alle steun nodig om tot een 
goed resultaat te komen
Het is vrijdag vanaf 12.00 uur 
mogelijk om op vertoon van uw 
seizoenkaart uw extra kaart op 
te halen voor het tribunegedeel-
te waar u een seizoenkaart van 
bezit. Vanaf 19.00 uur kunt u uw 
extra kaart ophalen bij de kassa-
hokjes op het voorplein bij het 
Telstar stadion. Let op: 1 extra 
kaart per seizoenkaart.
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Informatiebijeenkomst 
over HOV Velsen
Op dinsdag 21 april 2015 orga-
niseert de provincie Noord-Hol-
land een informatiebijeenkomst 
over de HOV Velsen in Sant-
poort-Noord. Dit doet zij samen 
met de  gemeente Velsen en Heij-
mans Wegen B.V.  Vanaf 19.00 uur 
staan de deuren van Café-Brasse-
rie De Wildeman, Hoofdstraat 142 
in Santpoort-Noord voor u open. 
Het programma start om 19.30 
uur.

Tijdens deze avond worden speci-

fiek de plannen rondom deelproject 
1 toegelicht. Deelproject 1 ligt tus-
sen het kruispunt Hoofdstraat/af-
rit N208 en de Broekbergenlaan 
ter hoogte van het benzinestation. 
Daarnaast wordt aannemer Heij-
mans Wegen B.V. voorgesteld, die  de 
voorlopige planning presenteert en  
uitleg geeft over de werkzaamheden. 
U bent van harte welkom. 

Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of stuur een e-mail 
naar hovvelsen@noord-holland.nl.

IJmuiden aangesloten
op wandelnetwerk
In de regio’s IJmond, Alkmaar en 
Laag Holland is gestart met de be-
wegwijzering van 1.000 km nieuw 
wandelnetwerk. Wethouder An-
nette Baerveldt plakte 2 april jl. 
vol trots de eerste routesticker in 
IJmuiden. De nieuwe routes slui-
ten aan op het bestaande netwerk 
van 500 km. Met deze uitbreidin-
gen is het binnenkort mogelijk 
om een aaneengesloten wande-
ling van maar liefst 1500 km door 
Noord-Holland te maken.

In het gebied tussen Amsterdam-
Noord, IJmuiden, Heerhugowaard 
en Oosthuizen worden enkele be-
staande routes en veel nieuwe tra-
jecten als wandelnetwerk beweg-
wijzerd. De wandelaar kiest bij een 

van de startpunten zelf de lengte en 
omgeving van de wandeling. Dat kan 
een rondwandeling zijn, maar ook 
een tocht. De app Wandelnetwerk 
Noord-Holland is ontwikkeld om 
snel en gemakkelijk routekaarten bij 
de hand te hebben. Op de foto (Sas-
kia Koning) is te zien hoe wethouder 
Anette Baerveldt de eerst sticker in 
IJmuiden plakt. 

Het wandelnetwerk is een initiatief 
van de samenwerkende gemeenten 
en terreinbeheerders in Noord-Hol-
land. De provincie Noord-Holland 
heeft het mogelijk gemaakt. Het be-
heer wordt gecoordineerd door Re-
creatie Noord-Holland. Meer infor-
matie is te vinden op www.wandel-
netwerknoordholland.nl.

Vermiste identiteits-
bewijzen voortaan 
melden bij de gemeente
Met ingang van 13 april a.s. hoeft 
u voor vermissing van een Neder-
lands paspoort, identiteitskaart 
en rijbewijs niet langer aangifte 
te doen bij de politie. Wel dient 
u melding te maken van vermis-
sing bij de gemeente, waar u bij 
hetzelfde loket direct een nieuw 
document kan aanvragen.

Als er geen vermoeden van valse 
melding is, kan de burger binnen 
één week het nieuwe document af-
halen. De nieuwe aangifteprocedu-
re is klantvriendelijker en vermin-
dert de lasten voor de burger. Deze 
kan bij één loket terecht voor ver-
missing en aanvraag van een nieuw 
document. Bovendien wordt hier-
mee de politie ontlast. De nieuwe 
werkwijze is een proef.

Diefstal
Is uw reisdocument of rijbewijs ge-
stolen, dan mag u aangifte doen 
bij de politie, maar dat is niet ver-
plicht. U kunt vanaf 13 april ook di-
rect bij de gemeente een verklaring 
van vermissing op laten maken en 
een nieuw reisdocument of rijbe-
wijs aanvragen. Als u van plan bent 
om aangifte te doen bij de politie, 
doe dit dan eerst en neem uw pro-
ces verbaal mee naar de gemeente.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng 
aangepakt. Bij vermoeden van mis-
bruik verwijst de gemeente de aan-
vrager door naar de politie voor na-
der onderzoek. Strenge controle 
is van belang. Door het zoek raken 
van identiteitsbewijzen kunnen 
vermiste documenten in handen 
vallen van criminelen, die ze ge-
bruiken om bijvoorbeeld aan straf-
vervolging te ontkomen.

Werkzaamheden bij 
Noordersluis in IJmuiden
Vanaf maandag 13 april worden 
er werkzaamheden uitgevoerd bij 
de Noordersluis in IJmuiden. De 
slijtlaag op het wegdek (roldeur 
2) moet worden hersteld. De weg 
blijft voor de helft open. Dit heeft 
tot gevolg dat er enige hinder kan 
worden ondervonden. 

Zo wordt een beperking opgelegd 
van stapvoets rijden (15 km/uur), 
terwijl fietsers/voetgangers gebruik 
moeten maken van hetzelfde wegge-
deelte.

LET OP! 
De laatste nacht wordt de weg van 
22.00 tot 06.00 afgesloten. Er kan 
dan alleen gebruik worden gemaakt 
van de weg over roldeur 1. Dit kan tot 
langere wachttijden leiden, wanneer 
een schip wordt geschut. Met be-
hulp van verkeersborden worden de 
beperkingen aangegeven. De Klerk 
Waterbouw verwacht, dat de werk-
zaamheden 6 werkdagen duren. Een 
en ander is afhankelijk van het weer. 
Zo kan ook de startdatum gaan ver-
schuiven.

PASPOORT, RIJBEWIJS 
OF IDENTITEITSKAART 

KWIJT?
  Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan. 

  U hoeft niet meer eerst naar de politie.

  Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.

ID-vermissing poster.indd   1 31-01-13   14:57
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Aanleg keerlussen rond 
Velsertunnel van start
Rijkswaterstaat is dinsdag 7 april 
jl. begonnen met de aanleg van ex-
tra keerlussen rond de Velsertunnel. 
Deze tijdelijke verbindingen zorgen 
ervoor dat het zuid-noordverkeer 
tijdens de renovatie van de Velser-
tunnel in 2016 sneller naar de Wij-
kertunnel kan. Naar verwachting 
ondervinden weggebruikers weinig 
hinder van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat legt in totaal vier 
keerlussen aan: twee op de knoop-
punten Velsen en Beverwijk, de ande-
re twee iets ten zuiden van de Velser-
tunnel. De hinder blijft beperkt tot ex-
tra bouwverkeer op de weg. Ook is op 
enkele plaatsen soms een rijstrook af-
gesloten.  

Bodem samenpersen
Tijdens de werkzaamheden brengt 
Rijkswaterstaat zand aan op de plaat-
sen waar de nieuwe keerlussen ko-
men. Het zand, dat enkele maanden 
blijft liggen, perst de bodem samen zo-
dat deze het gewicht van de nieuwe 
wegen kan dragen. Andere werkzaam-
heden, zoals asfalteren, gebeuren twee 
maanden voor de tunnelrenovatie in 
2016. Na de renovatie van de Velser-
tunnel verwijdert Rijkswaterstaat de 
keerlussen weer, omdat deze dan niet 
meer nodig zijn.

Sneller naar Wijkertunnel
In 2016 gaat de Velsertunnel negen 
maanden dicht voor renovatie. Ver-
keer wordt dan omgeleid via de Wij-
kertunnel. Dankzij de keerlussen kan 
al het verkeer vanaf de N208 - bijvoor-
beeld vanuit IJmuiden, Velsen Zuid,  
Santpoort en Velserbroek - via de A22 
en knooppunt Velsen de A9 en de Wij-
kertunnel bereiken. Weggebruikers 
die naar Beverwijk willen, nemen na 
de Wijkertunnel de keerlus op knoop-
punt Beverwijk. Omrijden via Rotte-
polderplein of Heemskerk is zo niet 
nodig. 

Noord-zuidverkeer
Voor het verkeer door de Wijker-
tunnel de andere kant op (van noord 
naar zuid), heeft Rijkswaterstaat be-
gin 2015 twee calamiteitenbogen in 
gebruik genomen. Tijdens de sluiting 
van de Velsertunnel in 2016 zijn deze 
verbindingswegen de hele tijd open. 

Op rotonde Hagelingerweg

Voorrang voor de bus
Maandag 13 april gaan de opvang-
lichten bij de rotonde Hagelin-
gerweg/SantpoortseDreef in wer-
king. Dat gebeurt alleen tijdens de 
spits. De verkeersregelinstallaties 
zorgen ervoor, dat het doorgaand 
autoverkeer tijdelijk wordt onder-
broken en de bussen (lijn 3 en lijn 
75) op de rotonde gewoon kunnen 
doorrijden.

Op de rotonde  hebben bussen voor-
rang op het autoverkeer. Vanaf 2017 
wordt lijn 75 opgenomen in het HOV-
netwerk van openbaar vervoer in de 
Randstad. Het zogeheten R-Net. De 
opvanglichten zijn tweekleurige lan-
taarns, bestaande uit een geel en rood 

licht. Op het moment dat een bus in 
aantocht is, gaat het gele licht aan. Na 
enkele seconden dooft dit en gaat ge-
lijktijdig het rode licht branden. Als 
de bus de rotonde heeft bereikt dooft 
het rode licht. De lichten gelden niet 
voor fi etsers. Buschauff eurs blijven 
op de rotonde voorrang verlenen aan 
fi etsers.

AntiKraakBieb sluit
De AntiKraakbieb gaat op 15 april 
2015 dicht. In 2013 introduceer-
de Bibliotheek Velsen als eerste 
bibliotheek in Nederland de An-
tiKraakBieb. Een uniek concept 
waarbij verbondenheid, uitwisse-
ling van kennis en informatie en 
ruilhandel centraal stond.

De reden dat de AntiKraakbieb haar 
deuren sluit is de komst van een uit-

leenpunt in de ‘Brede school de Tri-
angel’ in Velsen-Noord. Vanaf 1 sep-
tember 2015 is er 2 middagen per 
week een mobiele collectie beschik-
baar voor leden van Bibliotheek Vel-
sen. De collectie is vooral gericht op 
ouderen en kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Dit uitleenpunt wordt door vrijwil-
ligers en medewerkers van IJmond 
Werkt! en Bibliotheek Velsen ge-
rund.

Eerder dan gepland

Broekbergenlaan klaar
De werkzaamheden aan de Broek-
bergenlaan in Santpoort-Noord 
zijn afgerond. De belangrijke, 
doorgaande weg is weer in ge-
bruik. Dankzij het goede weer en 
een goede samenwerking tussen 
de gemeente Velsen en zeer ge-
motiveerde medewerkers van de 
Firma Kreeft is het werk een week 
eerder klaar. 

De werkzaamheden begonnen 9 
maart. Daarbij is de vuilwaterriole-
ring vervangen en is er hemelwater-
riool en drainage aangebracht. Het 
wegdek is opnieuw ingedeeld en ge-
asfalteerd. Opvallend is dat door de 
nieuwe afvaltverharding  het geluid 
van het doorgaande verkeer aan-
zienlijk minder is. Ook de aangeleg-
de parkeervakken en de geplante bo-
men maken deel uit van de opknap-

beurt. 

Voorafgaande aan de werkzaamhe-
den is in overleg met de hulpdien-
sten een verkeersplan opgesteld. 
Naast persoonlijke brieven aan be-
woners en overleg met onder meer 
de winkeliersvereniging, is ook ge-
communiceerd via persberichten, 
social media en omleidingsborden. 
Zo kon iedereen tijdig rekening hou-
den met de bereikbaarheid en om-
leidingsroutes. En voor wie dat niet 
deed, was er bij de werkzaamheden 
ook altijd iemand die meer informa-
tie  kon geven.

De gemeente is blij dat deze noodza-
kelijke werkzaamheden binnen een 
minimale hoeveelheid tijd op een 
kwalitatief goede manier zijn uitge-
voerd. (foto: gemeente Velsen) 
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
28 maart  2015 tot en met 3 april 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Engelmundusstraat 13, plaatsen 
dakkapel (02/04/2015) 4915-2015;
Kennemerlaan 63, wijzigen verleen-
de vergunning w14.00438 (gevels) 
(01 /04/2015) 4881-2015;
Kromhoutstraat 54 0004, plaat-

sen tussenvloer (29/03/2015) 4841-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 68, plaatsen dak-
kapel voorzijde (03/04/2015)  4973-
2015.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaat-
sen dakkapel (31/03/2015) 4844-
2015.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 47, kappen 
boom (30/03/2015) 4810-2015.

Velserbroek
Broerskamp ong., kappen 4 bomen 
(27/03/2015) 4838-2015;
Banenkamp ong., kappen 10 bomen 
(27/03/2015) 4839-2015.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 103, plaatsen over-
kapping (31/03/2015) 4843-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

Velserbroek
Floraronde 250, plaatsen rookka-
naal (08/02/2015) 1889-2015.

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

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

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

IJmuiden
Saturnusstraat 16, plaatsen erfaf-
scheiding (02/04/2015) 1181-2015;
Kastanjestraat 28, plaatsen dakop-
bouw (02/04/2015) 1542-2015;

Leonarduskade ong., plaatsen tijde-
lijke loods (02/04/2015) 2124-2015;
Kromhoutstraat 54 0023, legalise-
ren verdiepingsvloer (02/04/2015) 
1062-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 
Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Heirweg 2 B, wijziging op reeds 
verleende omgevingsvergun-
ning w13.000396 (extra lokaal)
(02/04/2015) 1390-2015.

Velserbroek
Spitsaak 15, plaatsen dakkapel ach-
terzijde (02/04/2015) 2796-2015;
De Zeiler 62, oprichten berging voor-
zijde (02/04/2015) 2663-2015.

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl9 april 2015

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn ver-
gaderingen van 26 maart 2015 
het bestemmingsplan ‘Zeezicht’ 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0100ZEE-
ZICHT1-R003) hernieuwd  heeft 
vastgesteld.

Waar ligt het plangebied?
Het hernieuwd vastgestelde gedeel-
te betreft de duinenrij en de kust-
strook  ten noorden van het Noord-
zeekanaal.

Wat is er gebeurd? 
Naar aanleiding van een uitspraak 
van de Raad van State heeft de ge-
meenteraad van Velsen een nieuw 
besluit genomen op het bestem-
mingsplan Zeezicht. Het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier heeft bepleit dat de legger 
van het hoogheemraadschap moet 
worden vertaald in het bestem-
mingsplan. 

Concreet betekent dit dat de primai-
re waterkering en de beschermings-
zone in het bestemmingsplan tus-

sen de grens met Wijk aan Zee en 
de Noordpier zijn opgenomen. Om 
te kunnen afwijken van het bestem-
mingsplan waar de primaire water-
kering ligt moet nu eerst een advies 
worden gegeven door de beheerder 
van de waterkering. Om te kunnen 
afwijken van het bestemmingsplan 
waar de beschermingszone van de 
waterkering ligt mogen burgemees-
ter en wethouders alleen een omge-
vingsvergunning afgeven als dit niet 
van invloed is op de achterliggende 
waterkering. 

In de regels van het Hoogheemraad-
schap staat dat er bij voorkeur mag 
worden gebouwd boven +4,5 meter 
NAP. Hierom is ook het begrip ‘peil’ 
aangepast in het bestemmingsplan. 

Inzage in het plan en besluiten:
Het hernieuwde vastgestelde be-
stemmingsplan Zeezicht (idn: 
N L . I M R O . 0 4 5 3 . B P 0 1 0 0 Z E E -
ZICHT1-R003) ligt met het vast-
stellingsbesluit van 9 april 2015 ge-
durende 6 weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis en 
de centrale bibliotheek. E.e.a. krach-

tens artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4, artikel 
3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht. Het digitale bestemmings-
plan met vaststellingsbesluit, aan-
wijzingsbesluit en nota van ziens-
wijzen is ook te raadplegen via de 
gemeentesite www.velsen.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoude-
lijke vragen over het bestemmings-
plan kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wo-
nen en Ruimtelijke Ontwikkelingen, 
tel. 0255-567200.
 
Beroep instellen:
In de periode van ter inzagelegging 
kan op grond van artikel 8.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep bij 
de Raad van State worden ingesteld.
Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-

hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u griffierecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl  

Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet op. Belang-
hebbenden  die beroep hebben in-
gesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien bin-
nen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Het digitale bestemmingsplan is 
hier te raadplegen. Wilt u onderde-
len van het plan of de bijlagen down-
loaden dan kan dat via het menu 
‘Downloads’ hiernaast.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 16 april 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

De Carrousel

1: raadzaal
19.30 uur – 21.00 uur
 - Van afval naar grondstof (VANG)
- Nieuwe uitvoeringsovereenkomst met HVC voor inzameling
  huishoudelijk afval en BOR (beheer openbare ruimte)-taken

De raadsvergadering begint op een later tijdstip dan gebruikelijk:

aanvang 21.15 uur 

1.  Opening en mededelingen 
2.  Actualiteitenuurtje*
     - inspreken inwoners
    - vragenhalfuurtje raadsleden 
3.   Vaststellen van de agenda
4.   Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2015
5.   Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het pro-

ject Genieweg 50 
 te Velsen-Zuid
7. Kaderstellende notitie HVC (debat gevolgd door besluitvorming)
8. Afleggen belofte steunfractielid
9. Sluiting

*Actualiteitenuurtje

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 15 april 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergaderingen uit in de week na de raadsvergadering en 
Carrousel op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op 
www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 26 maart 2015 een besluit 
genomen over één onderwerp:

•	 Bestuurlijke	Lus	Zeezicht
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Langevlak 83 in IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene Wet Bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-

ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

9 april 20159

Kindcentrum geopend
IJmond - Vorige wek is het In-
tegraal Kind Centrum IJmond 
officieel geopend door de wet-
houders Jeugd van Bever-
wijk en Velsen. Het nieuwe IKC 
IJmond is bijzonder, omdat het 
kinderen met complexe hulp-
vragen snel de juiste onder-
steuning biedt binnen de eigen 
school, de gezinssituatie of - in-
dien nodig - het IKC. Het biedt 
onderwijs & jeugdhulp op maat 
en is in de regio IJmond geves-
tigd op twee locaties: SBO De 
Zeearend in Beverwijk en SBO 
De Boekanier in IJmuiden.
De twee locaties werden mid-
dels een live-verbinding met el-
kaar verbonden. Dankzij een vi-
deoverbinding konden de ge-
nodigden via een groot scherm 
bij elkaar een kijkje nemen en 
luisteren naar elkaars toespra-
ken. Mevrouw Tijssens, direc-
teur van De Zeearend, deed 
het openingswoord in Bever-
wijk, terwijl haar collega-direc-
teur van De Boekanier, de heer 

Schol, dit in IJmuiden deed. 
Mevrouw Walstra gaf een in-
houdelijke toelichting als co-
ordinator van het Samenwer-
kingsverband Passend Onder-
wijs IJmond. 
Wethouder Van Weel van Bever-
wijk bouwde met leerling Mees 
en juf Karin een muur van zes 
blokken met een groot dak er-
op met het nieuwe logo. Op de 
Boekanier verrichtte wethouder 
Baerveldt eenzelfde openings-
handeling, maar hier met leer-
ling Daniël en juf Inge.
De zes blokken stonden sym-
bool voor de zes samenwerken-
de partijen: SBO De Zeearend, 
SBO De Boekanier, de Antoni-
usschool, De Hartekamp Groep, 
Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs IJmond en OCK 
het Spalier. Het nieuwe, frisse 
logo op het dak van het bouw-
werk zorgde voor groot applaus 
bij het publiek.
Professionals vanuit het onder-
wijs en jeugdhulp werken bin-

nen het IKC intensief samen. 
Daarmee is dit een unieke on-
derwijsplek voor kinderen met 
specifieke ondersteuningsvra-
gen. Een plek, die op dat mo-
ment meer kan bieden dan de 
eigen school dankzij een bege-
leidingstraject op maat voor elk 
kind. De tijdelijke ondersteu-
ning is licht, thuisnabij en heeft 
als uitgangspunt: één kind, 
één gezin, één plan. Wethou-
der Baerveldt gaf aan “hier heel 
trots op te zijn in haar gemeen-
te, vooral omdat dit alles nu ook 
onder één dak is.’’
Vertegenwoordigers van het 
(speciaal) basisonderwijs, spe-
ciaal onderwijs, jeugdhulpver-
lening en maatschappelijke 
dienstverlening werken het ‘in-
tegraal arrangeren’ de komen-
de tijd verder uit. Zij maken na-
dere afspraken over routing van 
kinderen en de daarbij beho-
rende verantwoordelijkheden 
van de samenwerkende part-
ners.

Velsen – De gemeente Vel-
sen is actief op Twitter en heeft 
sinds maart 2014 een Face-
book-site, maar is de gemeen-
te wel actief genoeg met social 
media? Dat vroeg LGV-raadslid 
Siege Bart zich af. Ook deed hij 
een aantal aanbevelingen om 
de Facebook-pagina meer in 
beeld te brengen. 
Burgemeester Weerwind en 
wethouder Verkaik zien Face-
book en Twitter als goede mo-
gelijkheden om in contact te 
komen met inwoners van Vel-
sen. Er wordt al onderzocht op 
welke wijze vragen over Velsen 
die via social media binnenko-
men het handigst kunnen wor-
den beantwoord. 
In de veelheid van social me-
dia, zoals ook LinkedIn, Insta-

gram en Pinterest is een moni-
torsysteem nodig om typische 
Velsense vragen te kunnen fil-
teren, voor die kunnen wor-
den beantwoord. Voor de zo-
mer zal zo’n systeem worden 
aangeschaft. De gemeente Vel-
sen heeft nog maar weinig vol-
gers op Facebook. Wel wordt 
nu ook gepraat met beheer-
ders van Facebookgroepen, zo-
als JebentIJmuidenaarals. 
Tijdens de gasstoring in Velsen-
Noord bleek via Facebook veel 
informatie te worden gedeeld. 
De gemeente Velsen is op het 
gebied van citymarketing al ac-
tief op Twitter en Facebook. De 
gemeente beseft hoe belangrijk 
social media is en volgt de mo-
gelijkheden om zich op dit ge-
bied nog meer aan te sluiten.

Velsen steeds meer online

Wmo Raad: Zorgen 
over vervoer en privacy
Velsen – De Wmo Raad heeft 
vorige week het jaarverslag over 
2014 overhandigd aan wethou-
der Te Beest. Per 1 januari 2015 
moet de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning volledig wer-
ken. Toch zijn er nog steeds 
overgangstrajecten gaande. In 
de Wmo Raad hebben nu ook 
mensen zitting die te maken 
hebben met de Jeugdwet. De 
Wmo Raad geeft aan onder de 
indruk te zijn van de inzet van 
het gemeentelijk apparaat en 
alle betrokken organisaties, be-
treffende de invoering van de 
Wmo en overige decentralisa-
ties. Toch zijn er ook zorgen.
De Wmo Raad maakt zich onder 
meer zorgen over de de com-
plexiteit van de hele operatie. 
En omdat veel partijen aan de-
zelfde (probleem)gevallen wer-
ken, is het nodig te komen tot 
een uitgewerkt privacybeleid 
voor zowel cliënten als zorgver-
leners. Ook is de vraag of bur-
gers weten waar zij terecht kun-
nen met hun problemen. Daar-
naast vindt de Wmo Raad dat er 
voor moet worden gewaakt dat 

er niet teveel gevraagd wordt 
van vrijwilligers en mantelzor-
gers. De Wmo Raad pleit ervoor 
de kwaliteit van de zorgverle-
ning te controleren door con-
tinu naar de tevredenheid van 
de cliënten te vragen. Ook ad-
viseert de Wmo Raad om cliën-
ten die een onregelmatig zorg-
behoeftepatroon hebben te la-
ten monitoren door een con-
tactpersoon, die een goede link 
heeft naar zorg.
Een ander advies van de Wmo 
Raad betreft de OV Taxi, die on-
betaalbaar dreigt te worden. 
Sinds een grotere groep men-
sen (zonder indicatie) gebruik 
kan maken van deze dienst, zijn 
de kosten erg opgelopen. Daar-
door zijn de kosten voor de ge-
bruikers zeer gestegen. De 
Wmo Raad komt nu met een 
aantal adviezen over de kosten-
beheersing en toegankelijkheid 
van dit vervoer. Het moet niet zo 
zijn dat een dienst die in het le-
ven is geroepen voor mensen 
die geen andere mogelijkheid 
van vervoer hebben, onbetaal-
baar wordt.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Langevlak 83 in IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene Wet Bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-

ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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Kindcentrum geopend
IJmond - Vorige wek is het In-
tegraal Kind Centrum IJmond 
officieel geopend door de wet-
houders Jeugd van Bever-
wijk en Velsen. Het nieuwe IKC 
IJmond is bijzonder, omdat het 
kinderen met complexe hulp-
vragen snel de juiste onder-
steuning biedt binnen de eigen 
school, de gezinssituatie of - in-
dien nodig - het IKC. Het biedt 
onderwijs & jeugdhulp op maat 
en is in de regio IJmond geves-
tigd op twee locaties: SBO De 
Zeearend in Beverwijk en SBO 
De Boekanier in IJmuiden.
De twee locaties werden mid-
dels een live-verbinding met el-
kaar verbonden. Dankzij een vi-
deoverbinding konden de ge-
nodigden via een groot scherm 
bij elkaar een kijkje nemen en 
luisteren naar elkaars toespra-
ken. Mevrouw Tijssens, direc-
teur van De Zeearend, deed 
het openingswoord in Bever-
wijk, terwijl haar collega-direc-
teur van De Boekanier, de heer 

Schol, dit in IJmuiden deed. 
Mevrouw Walstra gaf een in-
houdelijke toelichting als co-
ordinator van het Samenwer-
kingsverband Passend Onder-
wijs IJmond. 
Wethouder Van Weel van Bever-
wijk bouwde met leerling Mees 
en juf Karin een muur van zes 
blokken met een groot dak er-
op met het nieuwe logo. Op de 
Boekanier verrichtte wethouder 
Baerveldt eenzelfde openings-
handeling, maar hier met leer-
ling Daniël en juf Inge.
De zes blokken stonden sym-
bool voor de zes samenwerken-
de partijen: SBO De Zeearend, 
SBO De Boekanier, de Antoni-
usschool, De Hartekamp Groep, 
Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs IJmond en OCK 
het Spalier. Het nieuwe, frisse 
logo op het dak van het bouw-
werk zorgde voor groot applaus 
bij het publiek.
Professionals vanuit het onder-
wijs en jeugdhulp werken bin-

nen het IKC intensief samen. 
Daarmee is dit een unieke on-
derwijsplek voor kinderen met 
specifieke ondersteuningsvra-
gen. Een plek, die op dat mo-
ment meer kan bieden dan de 
eigen school dankzij een bege-
leidingstraject op maat voor elk 
kind. De tijdelijke ondersteu-
ning is licht, thuisnabij en heeft 
als uitgangspunt: één kind, 
één gezin, één plan. Wethou-
der Baerveldt gaf aan “hier heel 
trots op te zijn in haar gemeen-
te, vooral omdat dit alles nu ook 
onder één dak is.’’
Vertegenwoordigers van het 
(speciaal) basisonderwijs, spe-
ciaal onderwijs, jeugdhulpver-
lening en maatschappelijke 
dienstverlening werken het ‘in-
tegraal arrangeren’ de komen-
de tijd verder uit. Zij maken na-
dere afspraken over routing van 
kinderen en de daarbij beho-
rende verantwoordelijkheden 
van de samenwerkende part-
ners.

Velsen – De gemeente Vel-
sen is actief op Twitter en heeft 
sinds maart 2014 een Face-
book-site, maar is de gemeen-
te wel actief genoeg met social 
media? Dat vroeg LGV-raadslid 
Siege Bart zich af. Ook deed hij 
een aantal aanbevelingen om 
de Facebook-pagina meer in 
beeld te brengen. 
Burgemeester Weerwind en 
wethouder Verkaik zien Face-
book en Twitter als goede mo-
gelijkheden om in contact te 
komen met inwoners van Vel-
sen. Er wordt al onderzocht op 
welke wijze vragen over Velsen 
die via social media binnenko-
men het handigst kunnen wor-
den beantwoord. 
In de veelheid van social me-
dia, zoals ook LinkedIn, Insta-

gram en Pinterest is een moni-
torsysteem nodig om typische 
Velsense vragen te kunnen fil-
teren, voor die kunnen wor-
den beantwoord. Voor de zo-
mer zal zo’n systeem worden 
aangeschaft. De gemeente Vel-
sen heeft nog maar weinig vol-
gers op Facebook. Wel wordt 
nu ook gepraat met beheer-
ders van Facebookgroepen, zo-
als JebentIJmuidenaarals. 
Tijdens de gasstoring in Velsen-
Noord bleek via Facebook veel 
informatie te worden gedeeld. 
De gemeente Velsen is op het 
gebied van citymarketing al ac-
tief op Twitter en Facebook. De 
gemeente beseft hoe belangrijk 
social media is en volgt de mo-
gelijkheden om zich op dit ge-
bied nog meer aan te sluiten.

Velsen steeds meer online

Wmo Raad: Zorgen 
over vervoer en privacy
Velsen – De Wmo Raad heeft 
vorige week het jaarverslag over 
2014 overhandigd aan wethou-
der Te Beest. Per 1 januari 2015 
moet de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning volledig wer-
ken. Toch zijn er nog steeds 
overgangstrajecten gaande. In 
de Wmo Raad hebben nu ook 
mensen zitting die te maken 
hebben met de Jeugdwet. De 
Wmo Raad geeft aan onder de 
indruk te zijn van de inzet van 
het gemeentelijk apparaat en 
alle betrokken organisaties, be-
treffende de invoering van de 
Wmo en overige decentralisa-
ties. Toch zijn er ook zorgen.
De Wmo Raad maakt zich onder 
meer zorgen over de de com-
plexiteit van de hele operatie. 
En omdat veel partijen aan de-
zelfde (probleem)gevallen wer-
ken, is het nodig te komen tot 
een uitgewerkt privacybeleid 
voor zowel cliënten als zorgver-
leners. Ook is de vraag of bur-
gers weten waar zij terecht kun-
nen met hun problemen. Daar-
naast vindt de Wmo Raad dat er 
voor moet worden gewaakt dat 

er niet teveel gevraagd wordt 
van vrijwilligers en mantelzor-
gers. De Wmo Raad pleit ervoor 
de kwaliteit van de zorgverle-
ning te controleren door con-
tinu naar de tevredenheid van 
de cliënten te vragen. Ook ad-
viseert de Wmo Raad om cliën-
ten die een onregelmatig zorg-
behoeftepatroon hebben te la-
ten monitoren door een con-
tactpersoon, die een goede link 
heeft naar zorg.
Een ander advies van de Wmo 
Raad betreft de OV Taxi, die on-
betaalbaar dreigt te worden. 
Sinds een grotere groep men-
sen (zonder indicatie) gebruik 
kan maken van deze dienst, zijn 
de kosten erg opgelopen. Daar-
door zijn de kosten voor de ge-
bruikers zeer gestegen. De 
Wmo Raad komt nu met een 
aantal adviezen over de kosten-
beheersing en toegankelijkheid 
van dit vervoer. Het moet niet zo 
zijn dat een dienst die in het le-
ven is geroepen voor mensen 
die geen andere mogelijkheid 
van vervoer hebben, onbetaal-
baar wordt.

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