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IJmuiden - Vorige week 
vond in het Zee- en Ha-
venmuseum de onthulling 
plaats van een schroefblad 
van het Italiaanse vracht-
schip Salento. Dit schip 
strandde op 26 november 
1928 tijdens een zeer zwa-
re storm voor de kust, tus-
sen Zandvoort en IJmuiden. 

Nadat de melding van de 
stranding bij de kustwacht 
van IJmuiden was ontvan-
gen, werden de reddingsdien-
sten gealarmeerd. Hierop werd 
de roeireddingsboot ‘Edward 
Willem van Broekhuyse’ over 
het strand getrokken naar de 
strandingsplaats ter hoog-
te van paal 62. De redding-

boot uit Zandvoort was er toen 
al, maar vanwege de enor-
me golven durfde men geen 
reddingspoging te onderne-
men. De IJmuidenaren waag-
den echter wel een poging, 
maar slaagden er niet in om 
door de branding te komen en 
bij een tweede poging werd de 
reddingboot door een grond-
zee ondersteboven gegooid en 
dreef terug naar het strand.
Elf redders hebben zich aan 
de boot kunnen vastklampen 
maar op het strand trof men, 
onder de boot, de vermiste 
roeier Piet Visser aan die he-
laas bleek te zijn overleden. 
Een andere roeier, R.H. King, 
overleed enkele maanden later 
in het ziekenhuis aan de ver-

wondingen die hij had opgelo-
pen. Van de Salento heeft geen 
van de opvarenden de ramp 
overleefd.
Het schroefblad heeft de af-
gelopen 20 jaar in de tuin van 
duiker Jos van Asten gestaan 
nadat het in 1985 door een 
duikteam boven water was ge-
haald. Van Asten heeft het blad 
nu aan het Zee- en Havenmu-
seum geschonken.
Van de overleden redder Piet 
Visser waren ook enkele na-
bestaanden tijdens deze ce-
remonie aanwezig alsmede 
Jos Stierhout, directeur van 
de KNRM, die de onthulling 
van de plaquette met inscrip-
tie voor zijn rekening nam. (fo-
to: Joop Waijenberg)

Schroefblad onthuld

Nieuwe banier voor Ruïne
Santpoort-Zuid - Zelfs van de weg 
is goed zichtbaar dat het nieuwe 
seizoen van de Ruïne van Brederode 
begonnen is.  Zaterdag werd op de 
toren van de Ruïne een splinternieu-
we banier gehesen. Deze gele vlag 
met rode klauwende en recht op-
staande leeuw, symbool van kracht, 
is door deze re-enactmentgroep ge-
maakt naar het wapen van de He-
ren van Brederode. Deze heren wa-
ren de oorspronkelijke bewoners 
van wat ooit het kasteel Brederode 
was. Het nieuwe seizoen werd zon-
dag in een overvolle torenkamer ge-
opend door vocaal sextet Maat 41 
met een spetterend koffi econcert 
bij een knetterend haardvuur.  Het 
belooft een goed Brederodejaar te 
worden! Zie ook www.heerlijkheid-
brederode.nl.
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN...

 Zie advertentie 
elders in deze krant

Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

TELSTAR
Jong PSV

Vrijdag 
11 MaarT 
20.00 uur

Zaterdag 12-3 VIS Rokerij voor de zaak !

WWW.WAASDORP.NL    BEZORG SERVICE!

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796

7 dagen per week geopend

HOLLANDSE 
SCHELVIS 

FILET   
OP DE HUID 

KILO € 12.50

Noorse SKREI 
KABELJAUW 

FILET 
KILO € 17.99

SCHARREL-
VIS

3 KILO € 5.00
Gratis 

Schoongemaakt!

Beide Paasdagen GEOPEND! RIJKGEVULDE VISSALADES!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

VOORJAAR!
MOTORRIJDERS, 

KRIEBELT HET AL?
  • Motorbanden
  • Accu’s
  • Onderhoud

KOM KIJKEN VAN
14 T/M 19 MAART 2016

www.infopuntzorg.nl 

KOM KIJKEN VAN
16 T/M 21 MAART 2015

DEZE WEEK 
IN DE KRANT:

KOM KIJKEN VAN
16 T/M 21 MAART 2015

DEZE WEEK 
IN DE KRANT:

www.lijfengezondheid.nl

Volgende week in de krant
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

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

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

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

Advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland PERS BV

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

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Villa’s Culinair Wijntheater
Wijn, eten en cultuur 
aan de waterkant
Velserbroek - Het kon na-
tuurlijk niet uitblijven: Villa’s 
Culinair Wijntheater krijgt 
een vervolg. De eerste edi-
tie was zo’n groot succes 
dat direct werd besloten om 
het zinnenprikkelende eve-
nement in 2016 opnieuw te 
organiseren. Het Wijnthea-
ter vindt dit jaar plaats in het 
Pinksterweekeinde.
Het strand van Villa Westend 
in Velserbroek wordt van vrij-
dag 13 tot en met maandag 
16 mei omgetoverd tot culi-
naire oase met tenten en ter-
rassen. In het Wijntheater, de 
sfeervolle bedoeïnentent van 
Barend Havenaar en Barba-
ra Verbeek, worden dagelijks 
vanaf 14.00 uur presentaties 
en workshops gehouden. 
Bezoekers kunnen hier ook 
terecht voor een mooie se-
lectie wijnen van Hans 
Moolenaar, de vaste leve-
rancier van Villa Westend én 
partner van het evenement. 
Langs de waterkant staan 
foodtrucks en verkooppun-
ten van Pasta Casa, Gerard 
van Es, Groot Traiteurslagers, 
BBQ Fabriq en uiteraard Villa 
Westend zelf. Op het strand 

komt een pop-up restaurant 
en er zijn optredens van sin-
ger/songwriters en bands. 
De gastheren- en vrouwen 
in burlesque kleding zor-
gen samen met de vinyl-
dj’s voor een ongedwongen 
sfeer. Grote blikvanger wordt 
het drijvende theater op de 
Westbroekplas, waar bezoe-
kers met een bootje heen 
kunnen varen. Op het strand 
komt een kindertheater waar 
leuke voorstellingen plaats-
vinden. Bij mooi weer kan er 
zelfs worden gezwommen!
De eerste dag van Villa’s Cu-
linair Wijntheater, vrijdag 13 
mei, staat in het teken van 
oesters. Bezoekers kunnen 
dan voor 1 euro per stuk ge-
nieten van deze zilte schelp-
dieren. 
Aan het einde van de mid-
dag vindt de laatste voorron-
de plaats van het NK Oester-
steken 2016.
De toegang is gratis, maar 
voor parkeren wordt een 
bijdrage gevraagd. Zie ook 
www.villawestend.nl of volg 
Villa’s Culinair Wijntheater 
op Facebook. (foto: Noortje 
Dalhuijsen Fotografie)

Velsen op shortlist 
buurgemeente

Velsen - De gemeen-
te Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude heeft bekend 
gemaakt dat Velsen en Am-
sterdam zijn uitgekozen als 
mogelijke fusiepartner. Van 
de tien buurgemeenten die 
in aanmerking kwamen voor 
een fusie zijn Velsen en Am-
sterdam als enige overge-
bleven.
Op de gemeentelijke web-
site van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude werd on-
langs bekend gemaakt dat 

de gemeenten Bloemen-
daal en Haarlem geen op-
tie meer zijn. Burgemees-
ter en wethouders van Vel-
sen melden wel dat er nog 
geen expliciet besluit is ge-
nomen over een mogelijke 
fusie. Daarover zal de ge-
meenteraad zich nog moe-
ten uitspreken. Een uit-
spraak hierover zal nog voor 
het zomerreces worden ge-
nomen, indien Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude ten-
minste kiezen voor Velsen. Tunnelkwesties

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

Wat doet Rijkswaterstaat aan 
vrachtwagens die te hoog zijn?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden he-
lemaal dicht voor een flinke opknapbeurt. Wordt er bij de 
renovatie ook rekening gehouden met vrachtwagens die 
te hoog zijn? Die vraag krijgt Rijkswaterstaat regelmatig te 
horen. Op dit moment zorgen te hoge vrachtwagens name-
lijk vaak voor overlast bij de Velsertunnel: ze moeten vlak 
voor de tunnel worden weggeleid, komen klem te zitten in 
een tunnelbuis of veroorzaken schade zonder dat de chauf-
feur het door heeft.

Maximale hoogte
De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4,17 meter en een 
vrachtwagen mag volgens de wet niet hoger zijn dan 4,00 
meter. In theorie zou er dus geen probleem zijn. Maar in 
de praktijk wisselt de hoogte van een vrachtwagen. Dat 
gebeurt lang niet altijd met opzet, maar kan bijvoorbeeld 
ook komen door een bijzondere lading, een opbollend zeil 
of te hoog afgestelde luchtvering. Rijkswaterstaat grijpt de 
renovatie aan om de tunnel 12 centimeter hoger te maken. 
Daarnaast komt het laagste punt direct aan het begin van 
de tunnel te liggen, zodat de kans dat een vrachtwagen in 
het midden vast komt te zitten veel kleiner wordt.

Hoogtedetectie
Op verschillende manieren houdt Rijkswaterstaat te hoge 
vrachtwagens weg uit de tunnel. We proberen vrachtwa-
genchauffeurs bewust te maken van de risico’s. Maar als 
chauffeurs toch met een te hoge vrachtwagen (of lading) 
de tunnel in wil rijden, geeft de hoogtedetectie een signaal, 
springt het verkeerslicht vóór de tunnel op rood en kan de 
vrachtwagen naar een dienstweg worden geleid.

Op de foto
Een recente toevoeging zijn de fotoborden die Rijkswater-
staat in januari 2015 bij de Velsertunnel heeft geplaatst. 
De chauffeur van een te hoge vrachtwagen ziet daarop zijn 
eigen voertuig groot afgebeeld, met de waarschuwing – in 
het Nederlands en Engels – dat hij te hoog is en de afslag 
moet nemen. Rijdt hij dit fotobord toch voorbij, dan springt 
het verkeerslicht voor de tunnel op rood. Naar verwachting 
leveren de extra centimeters en de extra waarschuwingen 
samen aanzienlijk minder stremmingen en plafondschade 
op.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Vóór 1865 was de gemeen-
te Velsen een rustige en ge-
zapige plattelandsgemeen-
te. De toestroom van aller-
hande mensen rond de aan-
leg en na de opening van 
het Noordzeekanaal brengt 
daar verandering in. Buurt-
schappen als De Heide, de 
Hoogeberg en IJmuiden ont-
staan in het duingebied ten 
westen van het dorp Velsen.
Voor het gemeentebestuur 
van Velsen zijn de onrusti-
ge gemeenschappen een 
doorn in het oog. Velsen wil 
het liefst geen geld verspil-
len aan de ordehandhaving 
in die ruige buurtschappen. 
Maar vooral in de jaren na 
de opening van het Noord-
zeekanaal in 1876 ontwikkelt 
de samenleving van IJmui-
den zich op een onstuimige 
en ongeordende manier. Een 
dagboek uit de begintijd ver-
meldt dat het in Sodom en 
Gomorra niet veel erger kon 
zijn geweest dan in IJmuiden.
De gemeente Velsen ziet zich 
genoodzaakt om geld te ste-
ken in de ordehandhaving. 
Op 1 november 1878 wordt 
aan het Willemsplein een 
eerste politiebureau annex 
brandweerhuisje geopend 

door burgemeester Ensche-
dé van Velsen. Op de gevel 
prijkt het wapen van Velsen. 
In zijn toespraak uit de bur-
gervader zijn zorgen over het 
gedrag van de bevolking. De 
gemeente Velsen heeft dan 
slechts vier veldwachters, 
maar dat aantal zal spoedig 
groeien.
In de loop der jaren besluit 
Velsen vanwege cellentekort 
en geluidsoverlast een nieuw 
politiebureau te bouwen aan 
het Tiberiusplein. Het nieuw-
bouwcomplex wordt op 29 
februari 1940 feestelijk ge-
opend. Het politiekorps van 
Velsen beslaat dan 75 man. 
Bij de opening biedt de direc-
teur van de Nijverheidsschool 
een door leerlingen gemaak-
te zonnewijzer aan, die een 
plaats krijgt op het grasveld 
voor het gebouw. De zonne-
wijzer is al jaren verdwenen; 
de sokkel staat er al jaren on-
gebruikt bij. Het oude bureau 
aan het Willemsplein blijft in 
gebruik maar wordt tijdens 
de Tweede Wereldoorlog ge-
sloopt. In de jaren 70 wordt 
vanwege ruimtegebrek een 
noodgebouw op de binnen-
plaats neergezet. Rond 1990 
wordt het complex verbouwd 
en uitgebreid met een nieu-
we vleugel. 
Per 1 januari 1994 is ten ge-
volge van landelijke reorga-
nisatie van de politie in re-
giokorpsen het politiebureau 
niet langer het hoofdbureau 
van de gemeentepolitie Vel-
sen maar districtsbureau van 
politiekorps Kennemerland.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Maandelijks 
TrotsMarkt 

op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Ook dit 
jaar vindt op iedere der-
de zondag van de maand 
op Beeckestijn een Trots-
Markt plaats. De prach-
tige tuinen van het land-
goed maken deze loca-
tie zeer ‘Trotswaardig’ Ie-
dere maand kent de markt 
voor de helft een ande-
re samenstelling en is het 
dus een gegarandeerd af-
wisselende maandmarkt 
met tevens lokale deelne-
mers. De markt en de bui-
tenplaats zijn gratis toe-
gankelijk.
Trots heeft alles te maken 
met het delen van pas-
sie en bevlogenheid. Aan-
bieders met prachtige en 
heerlijke producten willen 
graag hun verhaal doen in 
een ongedwongen sfeer. 
Mooi gepresenteerd, de 
laatste trends en een ont-
spannen sfeer is wat Trots 
heel trots maakt. Van worst 
tot zilveren sieraden en 
van vachten tot heerlijke 
verse pastaproducten.
Het concept is ondertus-
sen al een jaar succesvol 
in Baarn bij kasteel Groe-
neveld.De grote diversi-
teit is iedere maand weer 
een goede reden de markt 
te bezoeken. Door actie-
ve participatie van Natuur-
monumenten en het res-
taurant Beeckestijn, on-
dersteund met toepasse-
lijke thema’s en heerlijke 
achtergrondmuziek, is het 
prettig  in deze sfeer iets te 
eten en te drinken van het 
brede aanbod verse en ei-
gentijdse producten. Mis-
schien zelf lekker je stuk-
je vlees BBQ-en, een heer-
lijk wit biertje of fris wijn-
tje drinken aan de biertafel 
of op een picknickleed ter-
wijl de kinderen zich ver-
maken bij één van de door 
de standhouders gegeven 
workshops.
Trots is een idee van de 
Baarnse ondernemer Ro-
gier Engels die zich bezig-
houdt met het organiseren 
van pure, eerlijke en heer-
lijke markten. Trots bij bui-
tenplaats Beeckestijn staat 
er iedere derde zondag in 
de maanden april tot en 
met november van 11.00 
tot 18.00 uur. Bezoekers uit 
de regio wordt geadviseerd 
met de fi ets of wandelend 
te komen. Voor publiek van 
verder weg zijn er bewaak-
te parkeerfaciliteiten ge-
creëerd tegen een vergoe-
ding van 2 euro. Zie  www.
Trotsmarkt.nl.

Nieuwe Griekse gerechten
Actiemaand bij Rhodos
IJmuiden – Maart is actie-
maand bij Rhodos. Dat bleek 
uit de eerdere actiebon in de-
ze krant, geldig tot en met 25 
maart, maar dat blijkt ook uit 
de winacties op Facebook. 
Grieks specialiteitenrestau-
rant Rhodos aan Plein 1945 
nummer 4 is constant bezig 
met het verbeteren van de 
kwaliteit, zowel wat het eten 
als de sfeer betreft.  
Zo is onlangs de menukaart 
aangepast en is er nu nog 
meer lekkers om van te ge-
nieten. De nieuwe Greekbur-
ger bijvoorbeeld wordt ge-
garneerd met tzatziki, tomaat 
en ui en natuurlijk wordt de 
burger vergezeld van een 
portie heerlijke frites. Wat het 
echt Grieks maakt is de toe-
voeging van gyrosvlees aan 
het gerecht. 
Bij de Griekse gerechten 
smaakt Griekse wijn natuur-
lijk het best, daarom is er nu 
ook een nieuwe wijnkaart 
met veel zonnige Griekse wij-
nen. Bier is niet echt Grieks, 
maar veel Nederlanders lus-
ten wel een biertje bij een 
gerecht als Griekse spare-
ribs of de Mixed Grill. Daar-
om gaat eigenaar Wally bin-
nenkort meer bieren aanbie-
den. Nog een reden om weer 

eens een bezoekje te bren-
gen aan Rhodos.
Heel populair zijn de Tapas 
à la Rhodos met echt Griek-
se hapjes, per ronde krijgt u 
er vier naar keuze. Elk hap-
je is een mini-versie van een 
gerecht van de kaart. En u 
kunt voor een vaste prijs zo 
veel eten als u lust. Het is een 
prachtige manier om de di-
versiteit van de Griekse keu-
ken te ervaren want er staan 
wel 50 voor- en hoofdge-
rechten als tapas op de kaart.
Bij Rhodos kan de hele fa-
milie voor een prettige prijs 
uit eten. Er zijn speciale kin-
derprijzen en kindermenu’s.  
Ook interessant is het vier-
gangenmenu, voor een vas-
te prijs en inclusief drankjes. 
Het viergangenmenu kunt 
u naar eigen smaak samen-
stellen. 
Van maandag tot en met 
donderdag kost onbeperkt 
tapas eten en het maand-
menu minder dan van op de 
drukke vrijdag, zaterdag en 
zondag. Maar let u wel even 
op de voorwaarden, zie www.
rhodosijmuiden.nl. Rhodos is 
zeven dagen per week ge-
opend. Afhalen van de heer-
lijke gerechten kan ook nog 
steeds.

Nieuwe Griekse gerechten

Koffi eochtend 
geloofsgemeenschappen
Velsen - Maandelijks or-
ganiseren de gezamenlij-
ke geloofsgemeenschap-
pen van Velsen een koffi e-
ochtend om  ontmoetingen 
in de wijk en tussen de on-
derlinge leden  mogelijk te 
maken. 
Op donderdag 17 maart zal 
het Apostolisch Genoot-
schap daarvoor zijn deuren 
openen. Een ieder is  van-
af 10.00 uur hartelijk wel-

kom voor een kopje koffi e 
of thee. 
Tevens is er gelegenheid 
een expositie  te bezichti-
gen van de geschiedenis 
van het apostolisch werk 
in Nederland, waarbij in 
de grote zaal het prachtige 
pijporgel bespeeld zal wor-
den. Het apostolisch ge-
nootschap is gevestigd aan 
de Doorneberglaan 29 in 
IJmuiden.
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Donderdag 
10 maart

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Micha Wertheim. Aanvang 
20.15 uur.

Vrijdag 
11 maart

Verkoop Israël Producten 
in de Zeeuwstraat 12 Velsen-
Noord. Van 10.30 tot 18.00 uur 
en na telefonische afspraak, 
0251-228286 of 06-27307722.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Sportgala Velsen in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur. Het officiële programma 
duurt tot 21.45 uur.
Harpduo Dyade in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
12 maart

Rommelmarkt bij buurtcen-
trum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 IJmuiden. Van 
09.00 tot 13.00 uur.
Rommelmarkt in wijk-
centrum De Stek in Velsen-
Noord. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’. Verhalenmiddag 
in het Zee- en Havenmuse-
um. Onderwerp ‘Loodsboten’. 

Aanvang 13.30 uur. 
Strandexcursie voor jong en 
oud. Vertrek om 13.30 uur bij 
eindpunt bus 82, achterin de 
jachthaven.
Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.30 uur.
Kienavond bij Full Speed in 
Velsen-Zuid. Zaal open om 
19.30 uur.
Bingo bij Volkstuinvereni-
ging Wijkeroog, Wijkermeer-
weg Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Voorjaarsconcert Soli. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘The Hate-
ful Eight’. Aanvang 20.30 uur.
Nineties Revival in Vil-
la Westend in Velserbroek. 
Van 21.00 tot 02.00 uur. Mini-
mumleeftijd is 18 jaar bij twij-
fel wordt om een legitimatie 
gevraagd.

Zondag
13 maart

Speeltuin Zeewijk, Orion-
weg 700 IJmuiden opent weer 
de deuren voor het nieuwe 
seizoen.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Koffieconcert met optre-
den van twee brassbands in 
de Laurentiuskerk, Fidelushof 
IJmuiden. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Tango Trio Escapada in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

Maandag
14 maart

Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
het Terras, Dinkgrevelaan 17 
Santpoort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.

Lezing over de wederop-
bouw van Santpoort in De 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 
227 Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur.

Dinsdag
15 maart

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Liesbeth List 
en Annemarie Oster. Aan-
vang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peter Pannekoek. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
16 maart

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. Ge-
opend van 09.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop van kleding en huis-
raad.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Opgave via car-
la_schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Tot uiterlijk dins-
dag ervoor tot 18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Trudy Labij viert toneeljubile-
um ‘Vrouwen van Later’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘The Hate-
ful Eight’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
17 maart

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Vrije och-
tend, neem uw handwerk-
je mee.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mini & Maxi. Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Cabaretier Yora 
Rienstra. Aanvang 20.30 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Het draait super lekker 
bij Da Maurizio

IJmuiden – Sinds de fami-
lie Olivieri het restaurant 
weer volledig in eigen be-
heer heeft, draait het su-
per lekker bij Italiaans spe-
cialiteiten restaurant Da 
Maurizio aan de Velser-
duinweg. Dochter Laura en 
haar vriend Cliff beheren 
de keuken, terwijl vader 
Maurizio en moeder Moni-
ca Olivieri in het familieres-
taurant de gasten verwen-
nen met hun gastvrijheid 
en de mooiste gerechten. 
Een nieuw personeelslid is 
de jonge Ricardo die zowel 
in de keuken als in het res-
taurant wordt ingezet.
Dat het goed draait is niet 
alleen een constatering 
van de Olivieri’s. Het res-
taurantblad ‘Lekker’ heeft 
Da Maurizio weer toege-
voegd aan de 500 bes-
te restaurants van Neder-
land. En van Couverts krij-
gen zij zelfs het cijfer ‘9’, 
een erg hoog cijfer op de-
ze site. Beide vermeldingen 
zijn gebaseerd op recen-
sies van gasten.
Da Maurizo is gebaseerd 
op de Toscaanse keu-
ken, met louter verse pro-
ducten. Dankzij een nieu-

we visleverancier is ook 
de vis nu dagvers. Dat lek-
ker niet duur hoeft te zijn 
bewijst Da Maurizio met 
haar viergangenmenu voor 
24,50 euro. Wil je alleen 
een heerlijke pizza of pasta 
(ook af te halen), dan word 
je dubbel verrast, door de 
kwaliteit en de prijs. En wil 
je een keer echt goed uit-
pakken voor een speciale 
gelegenheid kies dan eens 
voor het Italiaanse zesgan-
genmenu voor 39,50 euro. 
Gasten kunnen aangeven 
of zij vis, vlees of vegeta-
risch willen en krijgen zes 
keer een verrassing van 
bijzondere kwaliteit geser-
veerd. 
Bij Da Maurizio mag je de 
huisgemaakte tiramisu en 
limoncello eigenlijk niet 
missen. Proeven dus! En ui-
teraard zijn er diverse Itali-
aanse wijnen voorradig om 
de gerechten nog beter tot 
hun recht te laten komen.
Eerlijke, verse, Italiaan-
se verwennerij, beter kun 
je het niet krijgen dan bij 
Da Maurizio, Velserduin-
weg 161, IJmuiden, 0255-
532778.  Geopend van don-
derdag tot en met zondag. 

Remkes gaat voor 
tweede termijn

Regio - Provinciale Staten 
van Noord-Holland hebben 
Johan Remkes voorgedra-
gen voor een tweede ter-
mijn als commissaris van 
de Koning. 
Vorig jaar heeft de oud-mi-
nister te kennen gegeven 
dat hij zich graag beschik-
baar stelt voor een tweede 
ambtstermijn. 
Provinciale Staten hebben 
hierna een benoemings-

procedure gestart. De-
ze procedure is nu afge-
rond. In een besloten ge-
deelte van de vergadering 
van Provinciale Staten van 
maandag 7 maart  hebben 
de Staten positief geadvi-
seerd over de herbenoe-
ming. 
De tweede ambtstermijn 
van de heer Remkes als 
commissaris van de Koning 
gaat in per 1 juli 2016.
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Velsen - Stichting De Baan 
wil dat mensen met een ver-
standelijke beperking de ge-
legenheid krijgen om mooie 
ervaringen op te doen: bij ac-
tiviteiten, bij dagbesteding, 
op vakantie of tijdens uit-
stapjes. Je lang gekoester-
de droom waarmaken is ook 
zo’n mooie ervaring. Daarom 
heeft De Baan De Droom-
wolk in het leven geroepen, 
waarbij vrijwilliger Cor Speel-
man samen met zijn droom-
team al enkele jaren dromen 
van deelnemers waarmaakt.
We willen niets liever dan dat 
bezoekers die bij De Baan 
komen een eigen verhaal 
krijgen door bijzondere ont-
moetingen, ervaringen, din-
gen die ze leren en nieuwe 
plekken waar ze komen. Hoe 
meer mensen met een beper-
king hun eigen verhaal heb-
ben, hoe meer contact er mo-
gelijk is met anderen en hoe 
leuker dat contact ook wordt. 
Zo’n ervaring draagt echt bij 
aan de participatie van men-

sen met een verstandelijke 
beperking. Wat is er dus een 
betere plek om het boekje 
Droom symbolisch uit te rei-
ken dan bij de participatie-
raad? Dit gebeurde dan ook 
op 8 maart.
We hopen mensen te inspi-
reren met de 17 mooie ver-
halen van de deelnemers en 
de mensen die hebben ge-
holpen om dit alles te rea-
liseren. Wellicht stimuleert 
het ook om eigen dromen 
waar te maken of iemand 
in de omgeving aan te spo-
ren zijn droom aan te mel-
den. Het droomboekje is te 
koop voor 3 euro op een aan-
tal verkooppunten (Stichting 
De Baan, centrale post van 
OIG-IHD in IJmuiden, Hart 
Werk & Kunst aan Bakenes-
sergracht, SIG winkeltjes in 
diverse zorgcentra en winke-
liers van winkeliersvereniging 
Puur Santpoort). Meer infor-
matie is te vinden op: www.
stichtingdebaan.nl/dedroom-
wolk

Velsen - Vluchten in ver-
slavingen als gevolg van 
zijn autisme. Dat overkwam 
Gijs Horvers - inmiddels be-
kend van de reclamespot-
jes van SIRE. Hij werd ge-
pest, onderschat en over-
schat in relaties, opleiding 
en werk. Na jarenlange be-
geleiding hierbij krijgt hij 
pas op zijn 30ste de diag-
nose autisme. Nu heeft hij 
goede zelfkennis en helpt 
hij anderen met autisme. 
Hij vindt het belangrijk dat 
de maatschappij een juist 
beeld krijgt van de diversi-
teit van autisme en noemt 
zich Autisme ambassadeur. 
Zie ook www.gijshorvers.
nl. Op maandag 21 maart 
is Gijs te gast in het autis-
mecafé in Velserbroek. Hij 
gaat als ervaringsdeskun-
dige in gesprek met ge-
spreksleider Mariska Krab 
over school, werk zoeken 
en houden, relaties en het 
vaderschap. Voor wie: ou-
ders, familieleden en ande-
re belangstellenden. Aan-
vang 19.30 uur. Locatie: De 
Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek.

Autismecafé

IJmuiden - De Noordzee is 
het grootste en tevens minst 
bekende natuurgebied van 
ons land. Weinig mensen 
zijn vertrouwd met de we-
reld die schuilgaat onder 
het wateroppervlak. Het 
strand, dat kennen we goed 
als plek om te wandelen, 
uit te waaien en te zonnen 
in de zomer. Maar wat we-
ten we over de schelpdieren 
en andere organismen die 
leven op de grens van zee 
en land? Wilt u meer weten, 
kom dan zaterdag 12 maart 
naar het strand van IJmui-
den en doe mee aan deze 
leuke excursie van het IVN 
Zuid-Kennemerland voor 
jong en oud. Op het strand 
is altijd wel iets te zien of te 
vinden, zeker na een fl inke 
storm. Dan wordt de zee-
bodem omgewoeld en een 
paar dagen later vindt u 
op het strand nog levende 
dieren zoals het heremiet-
kreeftje. De grote strand-
schelp, kokkel en scheer-
mes zijn in grote aantal-
len aanwezig en wiersoor-
ten bewegen op het ritme 
van de golven. Deelname 
is gratis. Vertrek om 13.30 
uur bij de eindpunt van 
bus 82 achterin de jachtha-
ven. Duur: 1,5 uur. Aanmel-
den via www.np-zuidkenne-
merland.nl of 023-5411123. 
Warme kleding en goed 
schoeisel aanbevolen.

Strandexcursie 

Roeiclinics de Stern
IJmuiden - Altijd al eens 
kennis willen maken met de 
roeisport? Op woensdag-
avond 30 maart geven erva-
ren instructeurs van de Stern 
clinics om iedereen het ge-
voel van roeien te laten bele-
ven. Deelname is gratis.   
Onder leiding van een in-
structeur ervaar je wat het is 
om te roeien op het water van 
het Noordzeekanaal. Tijdens 
de clinics krijg je volop infor-
matie en kun je de vloot van 
de Stern bekijken, bestaan-
de uit onder andere Skiff’s in 
verschillende gewichtsklas-
sen. Je hoeft niet heel sportief 
te zijn om een clinic te volgen. 
Ga de uitdaging aan en meld 
je aan via www.rvdestern.nl. 

Aanmelden is gewenst om 
je deelname te kunnen ga-
randeren. De volgende cli-
nics staan gepland op zon-
dag 3 april (11.00-12.30 uur) 
en maandag 4 april (19.00-
20.30 uur). Roeivereniging ‘de 
Stern’ is gevestigd op het eer-
ste Sluiseiland in IJmuiden ter 
hoogte van de Middensluis. 
De vereniging viert volgend 
jaar haar 60 jarig jubileum en 
is een kleinschalige, gezellige 
vereniging waar het hele jaar 
door wordt geroeid. 
De Stern biedt een gevarieerd 
programma van korte en lan-
ge tochten, van Amsterdamse 
Grachten tot de mooiste na-
tuurgebieden. Zie ook www.
rvdestern.nl.

Velserbroek - Met de komst 
van ruim honderdtachtig kin-
deren naar Sporthal Het Polder-
huis kan gemeente Velsen don-
derdag terugkijken op een ge-
slaagde SportInstuif.
De SportInstuif wordt tweejaar-
lijks georganiseerd om de jeugd 
kennis te laten maken met di-
verse sporten. Door deel te ne-
men aan verschillende sporten 
ontdekken kinderen welke tak 
van sport uiteindelijk het bes-
te bij ze past. De dag is bedoeld 
voor leerlingen uit groep vier tot 
en met acht van het basisonder-
wijs.
Eén van de deelnemers is de 
8-jarige Daan uit Santpoort. 
,,Het is heel erg leuk”, roept hij 
enthousiast terwijl hij behen-
dig in een klimrek klautert. Veel 
tijd om te praten heeft hij ech-
ter niet: achter hem popelt de 
rest van zijn groepje om ook 
het klimrek te trotseren. De jon-
ge sporters nemen fanatiek deel 

aan de diverse clinics: naast vol-
leybal, turnen, badminton, korf-
bal en dammen doen de kinde-
ren mee met tennis, dansen en 
voetbal. Ook is er tijd voor knut-
selen en judo.
Jordy van Zaanen is blij verrast 
met het aantal kinderen. Als 
combinatiefunctionaris is Van 
Zaanen verantwoordelijk voor 
de koppeling van scholen aan 
sportverenigingen in Velser-
broek, Driehuis en Santpoort. 
,,Het belangrijkste doel is dat 
we kinderen meer in beweging 
brengen”, benadrukt Van Zaa-
nen. ,,Sporten is niet alleen leuk, 
maar ook gezond.” Hij gebaart 
even om zich heen. ,,Het is fan-
tastisch om te zien dat de kinde-
ren zoveel plezier hebben in het 
bewegen en in de interactie met 
elkaar.” De SportInstuif is initia-
tief van de gemeente Velsen in 
samenwerking met lokale sport-
vereningen. (bron: RTV Seaport/
Ton van Steijn)

Veel animo voor 
SportInstuif

IJmuiden - Een 39-jarige 
Amsterdammer is vorige 
week donderdagavond 
aangehouden omdat hij 
hennepstekken en een 
samoeraizwaard in zijn 
auto had. 

Surveillerende agenten 
kregen de man in het oog 
omdat hij te hard reed op 
de Parkweg in Velsen-
Zuid. Zijn remlicht deed 
het niet en de agenten za-
gen grote plastic zakken 
liggen waardoor de be-
stuurder verminderd zicht 

had. Op de Dokweg in 
IJmuiden werd de bestuur-
der gedwongen te stop-
pen. Navraag wees uit dat 
bij de verdachte thuis eni-
ge tijd geleden een hen-
nepkwekerij was ontman-
teld en zijn planten waren 
vernietigd.
De bestuurder vervoerde 
nu potgrond, afvoerpijpen 
en 132 stekjes. Ook deze 
zijn vernietigd. Het zwaard 
dat werd gevonden is in 
beslag genomen. De poli-
tie heeft de zaak in onder-
zoek.

Hennepstekken en 
samuraizwaard in auto

www. .nl

www. .nl
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Week Zorg en Welzijn
Van 14 tot en met 19 maart 
2016 wordt voor de vierde keer 
de Nationale Week van Zorg 
en Welzijn georganiseerd. Dit 
is een uitgelezen kans voor u 
om als buurtbewoner (vrijwil-
liger, mantelzorger, student 
etc.) kennis te maken met een 
zorg- en/of welzijnsorganisa-
tie in de buurt. Kom met eigen 
ogen zien wat zij mogelijk voor 
u kunnen betekenen!
Buurtcentrum de Dwarsligger 
organiseert tijdens deze week, 
in samenwerking met de con-
sulenten van Socius Centrum 
Mantelzorg (zie foto), op dins-
dagmiddag 15 maart een leu-
ke en interessante bijeen-
komst voor mantelzorgers. 
Heeft u de zorg voor iemand 
in uw omgeving, voor een fa-
milielid, een vriend/vriendin 
of een bekende? U doet dat 
vast graag, vindt het vanzelf-
sprekend of u ziet het als uw 
plicht. Mantelzorg kan heel fijn 
en dankbaar zijn om te doen 
maar is voor sommige mensen 

ook erg belastend. Zeker wan-
neer u dit doet in combinatie 
met de zorg voor uw gezin en/
of een betaalde baan of vrijwil-
ligerswerk.
Wat kan de mantelzorgconsu-
lente voor u betekenen, wat 
kunnen anderen voor u bete-
kenen, hoe kunnen wij elkaar 
helpen en ondersteunen? We 
gaan op een speelse manier 
met elkaar in gesprek en de 

consulenten zullen u, waar no-
dig, informeren over de moge-
lijkheden voor ondersteuning.
Iedereen is van harte welkom 
op dinsdag 15 maart van 13.30 
tot 15.30 uur in Buurtcentrum 
de Dwarsligger, Planetenweg 
338 in IJmuiden. Voor infor-
matie kunt u bellen met Jos-
je Bisschop op maandag en 
donderdag via telefoon: 0255-
512725.

De Stek - Op woensdag 16 
maart van 16.00 tot 19.30 uur 
starten er nieuwe activitei-
ten in Wijkcentrum de Stek. 
Vanaf 16.00 uur kunt u mee-
doen aan een creatieve in-
loop, zoals tekenen of schil-
deren; kaarten maken of een 
spelletje doen. Er zijn mede-
werkers die u kunnen helpen 
en adviseren. Om  17.30 uur 
kunt u mee-eten voor 4 eu-
ro per keer. Hiervoor moet u 
zich wel een dag van te vo-
ren opgeven bij De Stek. De 
maaltijden zijn geïnspireerd 
op de Wereldkeuken bijvoor-
beeld: Italiaans,  Grieks of 
Amerikaans. Na het eten kunt 
u om 18.30 uur meedoen aan 
een sportieve wandel-inloop 
waarbij Fysiotherapie Balans 
adviseert. Zij hebben de wan-
delvrijwilligers richtlijnen ge-
geven voor oefeningen, die 
gezond en verstandig bewe-
gen bevorderen. Er worden 
tijdens de wandeling eenvou-
dige oefeningen gedaan, die 
het plezier van het wandelen 
doen toenemen. De activitei-
ten zijn met name voor men-
sen met een grote afstand tot 
werk, vrijetijdsbesteding en 
sociale contacten. Voor meer 
informatie kunt u contact op 
nemen met Judith de Ruijter, 
0251-226445

Wereldse 
Woensdag

De Dwarsligger - Zaterdag 
12 maart wordt er bij Buurt-
centrum de Dwarsligger weer 
een rommelmarkt gehouden. 
U bent vanaf 9.00 uur van 
harte welkom. We eindigen 
om 13.00 uur. Wilt u een tafel-
tje reserveren, dan verzoeken 
we u na 9.30 uur te bellen met 
Gerda Broek tel: 0255-522782

Rommelmarkt

De Dwarsligger - Op maan-
dagavond 21 maart om 19.30 
uur geeft docente Corry Bak-
ker een paasworkshop in 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger in IJmuiden. 
De kosten zijn 20 euro incl. 
materiaal en een kopje koffie 

of thee met iets lekkers er-
bij. U kunt zich opgeven tot 
uiterlijk 11 maart (i.v.m. aan-
schaf materiaal) bij Hans Ak-
kerman, tel: 0255-512725, of 
bij Carrie Nupoort, tel: 06-
15379248. Haast u, er zijn 12 
plaatsen beschikbaar.

Paasworkshop

De Stek - Vanaf donder-
dag 10 maart start op don-
derdagavond (bij voldoen-
de deelnemers) een yoga-
cursus in Wijkcentrum de 
Stek. De Stek is het nieu-
we prachtige wijkcentrum 
aan de Heirweg 2 in Velsen/
Noord. De yogalessen wor-
den gegeven door Janette 
Grevelink, een ervaren do-
cente. De cursus is voor 10 
lessen gepland. Kosten: 45 
euro. Meer weten/inschrij-
ven? Bel 0251-226445 of di-
gitaal inschrijven via info@
welzijnvelsen.nl

Yogacursus

Zomipo -  Voor het Zondag-
MiddagPodium treedt op zon-
dag 20 maart het  Internatio-
naal Dansensemble Paloina 
voor u op in ’t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid. Paloina be-
staat uit ongeveer 40 jonge 
dansers en een sterk bezet live 
orkest. Al jaren staat het en-
semble bekend om haar jon-
ge en energieke dansers die 
de eindeloze diversiteit van 
traditionele, folkloristische 
dans laten zien. In haar voor-
stellingen brengt Paloina een 
aaneenschakeling van dans-
stijlen uit verschillende lan-
den. De voorstelling begint om 
14.00 uur, 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar 
bij alle ZoMiPo-locaties en op 
zondag aan de zaal.

Optreden 
Paloina

MamaMia zoekt vrijwilliger
MamaMia - Speelotheek 
MamaMia is een plaats waar 
iedereen met kinderen terecht 
kan om speelgoed te lenen. 
Er is een zeer uitgebreid as-
sortiment speelgoed voor al-
le leeftijdscategorieën. Ook is 
er aangepast speelgoed voor 
kinderen met een beperking 
(visueel, motorisch, verstan-
delijk). De speelotheek is ge-
vestigd in de Bibliotheek Vel-

serbroek. Lidmaatschap kost 
slechts 27,50 euro per jaar. De 
speelotheek wordt volledig ge-
rund door een team van en-
thousiaste vrijwilligers. Zij zijn 
dringend op zoek naar verster-
king. Vindt u het leuk om be-
zig te zijn met spelen en speel-
goed? Dan zoeken wij u! Meer 
weten? Mail: info@welzijnvel-
serbroek.nl. U kunt natuurlijk 
ook altijd even binnenlopen.

De Brulboei – Zumba Gold 
is uitermate geschikt voor 
55-plussers die jong van 
geest zijn of voor mensen 
voor wie Zumba Fitness nog 
te snel gaat. Doe mee en 
houdt lichaam en geest ac-
tief en gezond! De les is een 
work-out op dynamische La-
tin muziek boordevol unie-
ke en exotische danspas-
sen. Zumba Gold verbrandt 
calorieën, ontwikkelt spier-
kracht en verbetert je ge-
zondheid en uithoudings-
vermogen. Dans en geniet! 
Start: 8 april (bij voldoende 
deelname) Dag: Vrijdag van 
14.15 tot 15.15 uur. Kosten: 
37,50 euro voor 10 lessen. U 
kunt zich opgeven bij Buurt-
huis de Brulboei of via www.
welzijnvelsen.nl 

Zumba Gold

Het Terras – In Dorpshuis 
het Terras komen steeds 
meer activiteiten op de avon-
den. Op deze avonden zijn er 
altijd gastvrouwen of gast-
heren aanwezig die alles re-
gelen en het Dorpshuis ope-
nen en sluiten. Vanwege de 
toename van activiteiten zijn 
wij met spoed op zoek naar 
mensen die 1 x per maand of 
1 x per 14 dagen deze taak op 
zich willen nemen. Het gaat 
met name om de dinsdag en 
donderdagavond. Lijkt het u 
leuk om gastvrouw of gast-
heer te zijn bij een van de-
ze gezellige avonden in Het 
Terras, meld u dan aan. Meer 
weten? Bel 023-3031228 of 
kom even langs.

Gastvrouwen 
en gastheren

De Stek - Wijkcentrum 
de Stek organiseert vanaf 
dinsdag 15 maart een cur-
sus Peutergym voor peuters 
van 2 tot 4 jaar. De cursus 
bestaat uit 10 lessen van 
een uur en is van 9 tot 10 
uur, de kosten hiervoor be-
dragen 40 euro. Tijdens de 
gymlessen maakt uw peu-
ter op een speelse manier 
kennis met alle basisvor-
men van bewegen. Klim-
men en klauteren, lopen en 
rennen in de zaal, springen 
en balanceren. Er staan 
toestellen klaar waarop oe-
feningen te doen zijn. Ple-
zier tijdens de gymles staat 
voorop! Meer weten? Bel 
0251-226445 of digitaal in-
schrijven via info@welzijn-
velsen.nl 

Peutergym in 
Velsen-Noord Puzzelruilbeurs

De Stek - Woensdag 16 
maart van 14.00 tot 16.00 uur 
kunnen puzzelaars weer gra-
tis puzzels ruilen bij de puz-
zelruilbeurs in De 2de Kans 
het tweedehands kleding-
winkeltje in De Schulpen. De 
eerste puzzelruilbeurs was 
een succes. Puzzels kunnen 
ook aangeleverd worden in 
het winkeltje dat dinsdag t/m 

vrijdag geopend is van 10.00 
tot 14.00 uur. De puzzelruil-
beurs is  ook bedoeld als 
een gezellige middag, koffie/
thee staan klaar. Dit initiatief 
is spontaan ontstaan vanuit 
een wens van een puzzelaar. 
Heeft u als wijkbewoner ook 
een goed idee, dan gaan we 
graag met u in gesprek. Meer 
weten? Bel 0251-226445.
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DCIJ-nieuws
Fortuinlijke Koorn 
boekt belangrijke winst
IJmuiden - Bij Damclub 
IJmuiden staat deze maand  
alles in het kader van hand-
having van het eerste tiental 
in de nationale hoofdklasse. In 
een promotie -degradatiewed-
strijd tegen EDC uit Enschede 
moet in één directe confronta-
tie worden uitgemaakt wie het 
volgende seizoen uitkomt in de 
nationale hoofdklasse. 
De voorbereiding op dat tref-
fen is voor elke deelnemer ver-
schillend. Enkele spelen in de 
onderlinge competitie een pit-
tige wedstrijd om op die wijze 
zo sterk mogelijk voor de dag 
te komen. Andere prevaleren 
de studiekamer. 
In de onderlinge competitie 
kwam het in enkele partijen tot 
fraaie partijen. Willem Winter 
en Casper Remeijer maakten 
er een waar damgevecht van 
met wisselende kansen. Uit-
eindelijk trok Remeijer aan het 

langste eind en won verdiend. 
Max Doornbosch leek na een 
mooi opgezette partij regel-
recht te gaan winnen tegen 
Jan Maarten Koorn. Hij kreeg 
daar een aantal opgelegde 
kansen voor. Maar hij over-
zag een laatste truck en kwam 
pardoes verloren te staan. 
Maurice Koopmanschap, een 
belangrijke aanwinst voor de 
IJmuidenaren, werd op hard-
handige wijze door Marcel 
Doornbosch te grazen geno-
men. Na een simpele tussen-
loop was het snel gebeurd met 
de ambities van Koopman-
schap. Steven Sewsaran was 
nog een maatje te klein voor 
Jan Apeldoorn en verloor snel.
Arnold Olijfveld is van een an-
der kaliber. In het tweede tien-
tal maar ook tegen routinier 
Piet Kok liet hij niet met zich 
sollen en bereikte een mooie 
remise.

Inschrijving 
van start voor 

Gieteling Open
Velsen-Noord - Van vrijdag 
25 maart tot en met zondag 3 
april wordt het zesde Gieteling 
Open gespeeld. Dit gebeurt 
op de kunstgrastennisbanen 
van TC de Gieteling . Deze lig-
gen op het prachtige sportpark 
Rooswijk in Velsen-Noord. Het 
is de laatste echte testmoge-
lijkheid voor veel competitie-
spelers, de eerste buiten mo-
gelijkheid voor gravel- en in-
doorspelers en voor allen na-
tuurlijk het begin van de (ten-
nis)lente. Hoewel het compe-
titieve karakter uiteraard cen-
traal staat, gaat dit bij het Gie-
teling Open alleen in combina-
tie met gezelligheid en dit jaar 
een echt verjaarsfeest. Inschrij-
ven kan nog tot 17 maart via 
www.toernooi.nl in de catego-
rieën Damesdubbel en Heren-
dubbel in de categorieën 5, 6, 
6-35+, 7-17+, 7-35+ en 8-17+. 
Heb je geen partner, wellicht 
kan ons GO-bemiddelings-
bureau dan wat betekenen. 
Schrijf dan een mailtje naar tc-
degieteling@hetnet.nl. Zie ook 
www.tennisclubdegieteling.nl.

Zwembad-survival
IJmuiden - De afgelopen 
twee weken heeft zwemver-
eniging Watervrienden IJmui-
den voor diverse ledengroe-
pen een ware survival uitda-
ging op poten gezet. Op don-
derdag 25 februari organi-
seerde de vereniging voor de 
(familie)leden van de wed-
strijd- en trimzwemmers een 
obstakelrace in het zwem-
bad. Een week later moch-
ten de leszwemmers tijdens 
de pyjamasurvival een water-
hindernisbaan in hun pyjama 
afl eggen.
De Family Obstakel Swim is 
een variant op de familie-
estafette. Tijdens deze wed-
strijd probeerden de negen 
familieteams zoveel moge-
lijk baantjes te zwemmen in 
een kwartier tijd. In de baan 
lagen allerlei obstakels waar 
onderdoor of overheen ge-
zwommen moest worden. 
En natuurlijk is het leuk om 
te kijken wie in de familie het 
best kan zwemmen. Zo zei 
een van de jongere zwem-
mers: “Ik vind het heel leuk, 
maar mama zwemt wel har-
der dan papa.”

Een week later tijdens het 
pyjamasurvivallen was het 
allesbehalve slaperig in het 
zwembad, ondanks dat zowel 
de kinderen als de lesgevers 
in hun pyjama rond zwom-
men. In alle badjes was op 
het niveau van de kinderen 
een hindernisbaan uitgezet. 
Onder begeleiding van ve-
le vrijwilligers peddelden de 
kinderen met een band naar 
de overkant, liepen ze over 
de loopmat, doken ze door 
een gat en pakten ze ringen 
van de bodem. En in het re-
creatiebad konden de kinde-
ren zelfs in een opblaasdool-
hof klimmen en klauteren.
Het doel was om kinderen op 
een speelse manier met kle-
ding aan survival onderdelen 
te laten oefenen. En dit was 
gezien de vele positieve reac-
ties van kinderen én ouders 
een zeer groot succes. Ook 
de lesgevers waren zeer te-
vreden. 
Simone Klooster: ,,We za-
gen kinderen die normaal 
wat angstig zijn om een stap-
je verder te gaan nu opeens 
heel veel meer kunnen.’’ 

Roparun2016 team213 
De IJmondrunners

IJmond - Aankomend Pink-
sterweekend is het zover, een 
groep enthousiaste lopers, 
fi etsers en verzorgers van de 
IJmondrunners gaan richting 
Hamburg om daar te star-
ten aan de 25ste editie van de 
Roparun. Een tocht over 564 
km waar 8 lopers in 2 teams 
van 4 het gehele traject afl eg-
gen in estafette vorm.
De lopers wisselen elkaar om 
de 1200 meter af en doen dit 
in blokken van 55 à 60 km. De 
564 km worden afgelegd in 
een gemiddelde snelheid van 
11,85 km per uur. Hierna volgt 
een emotioneel binnenhalen 
op de Coolsingel door de am-
bassadrice van de Roparun, 
Nelli Cooman, en de duizen-
den toeschouwers. 
De Roparun heeft als doel om 
fondsen te werven voor de 

zorg voor mensen met kanker. 
Ieder team moet naast het le-
veren van deze sportieve pres-
tatie zich ook inspannen om 
zoveel mogelijk geld bij elkaar 
te krijgen voor dit doel. 
Dit jaar hebben De IJmond-
runners een aantal sponsorac-
ties op de agenda staan buiten 
de verkoop van loten om. In 
samenwerking met CCB Culi-
nair Centrum Beverwijk word 
er op 17 maart as een benefi et 
diner gemaakt door leerlingen 
onder leiding van Fred Col-
lé. Opgeven gaat via de web-
site van CCB. Uiteraard ho-
pen we op een prachtig be-
drag. Verder staat er bij de Al-
bert Hein naast de emballage 
een zuil waar je je emballage 
bon kan doneren. Alle kleine 
beetjes helpen niet waar. Zie 
ook www.deijmondrunners.nl.

Velsen-Noord – Volkstuin-
vereniging Wijkeroog houdt 
op zaterdagavond 12 maart 
een bingo in de kantine op 
het volkstuincomplex aan de 
Wijkermeerweg. De aanvang 
is om 20.00 uur. Er kunnen 
drie rondes worden meege-
speeld. Ook is er een lote-
rij met leuke prijzen. De zaal 
gaat om 19.30 uur open.

Bingo bij 
Wijkeroog

IJmuiden - De politie is op 
zoek naar de dader van een 
mishandeling die plaatsvond 
op dinsdagmiddag 1 maart 
op de Reigersbossenlaan.
Een onbekend gebleven jon-
geman op een scooter gaf 
vanuit het niets een trap in de 
rug van een 48-jarige vrouw 
uit de IJmond, die daar stond. 
Dit gebeurde op het doodlo-
pende stuk van de Reigers-
bossenlaan, tussen 17.00 en 
17.05 uur.  De vrouw liep van-
wege dit zinloze geweld en-
kele gekneusde ribben op.

De daders is een jongen in 
de leeftijd van 16-18 jaar met 
een donkergetint uiterlijk en 
zwart haar. Hij droeg geen 
helm en reed op een zwarte 
scooter
Heeft u informatie die kan 
leiden tot de identiteit van de 
dader of heeft u andere infor-
matie die de politie kan hel-
pen? Belt u dan met de po-
litie in IJmuiden via 0900-
8844. 
Liever anoniem? Belt u dan 
met Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000.

Velsen-Noord - Dinsdag-
ochtend vond een kleine ket-
tingbotsing plaats op de Vel-
sertraverse. Er waren geen 
gewonden. Omdat een van 
de voertuigen niet kon wor-
den verplaatst moest worden 
gewacht op de berger. Een 
van de rijbanen vanaf Vel-
se-Noord richting Velsertun-
nel werd daarom afgesloten. 
Dit zorgde voor vertraging 
en fi le. Het merendeel van 
de bestuurders sloot keurig 
aan. Een aantal bestuurders 
was echter minder geduldig 
en reed de fi le voorbij via de 
strook voor rechtdoor waar-
na toch nog rechts werd af-
geslagen. Deze bestuurders 
krijgen op basis van hun ken-
teken binnenkort een bekeu-
ring toegestuurd. 

Asociaal gedrag
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Driehuis - Op donderdag 
17 maart houdt de Onder-
nemersvereniging Driehuis 
en Omstreken om 19.30 uur 
haar Algemene Ledenverga-
dering in Oma’s Kamer (Ca-
fé Middeloo). Vanaf 20.30 uur 
is er een spreker van het  co-
operatief De BroodfondsMa-
kers. Een Broodfonds is een 
fonds samengesteld door 20 
tot 50 ondernemers die de 
fi nanciële risico’s van een 
eventueel langdurige ziek-
te onderling willen afdekken. 
Maandelijks storten zij een 
premie op een eigen bankre-
kening en betalen een contri-
butie. Bij ziekte ontvangen zij 
maximaal 2 jaar een uitkering 
waarvan de hoogte afhanke-
lijk is van de betaalde premie. 
Uitgangspunt van dit princi-
pe is een ondersteuning op 
een vrijwillige en gelijkwaar-
dige basis  door onderling 
bekende ondernemers die 
elkaar vertrouwen. Deze op-
lossing is prettiger en goed-
koper dan een reguliere AOV 
verzekering. Op dit moment 
telt het coöperatief 170 groe-
pen met meer dan 7000 le-
den. Bij voldoende animo (bij 
aanvang 20 ondernemers) 
zullen wij in deze regio een 
Broodfonds starten. Ben je 
langer dan een jaar zelfstan-
dig ondernemer in deze regio 
en heb je interesse om deze 
informatieavond bij te wonen 
of wil je lid worden van de 
vereniging? Meld jezelf dan 
aan via info@ondernemend-
3huis.nl. Zie ook www.brood-
fonds.nl.

Lokaal Brood-
fonds in 

oprichting

‘t Mosterdzaadje
Harpduo Dyade en

Trio Escapada
Santpoort-Noord - Wat 
is er mooier dan één harp? 
Twee harpen dus. Zoals het 
Duo Dyade dat op vrijdag 11 
maart om 20.00 uur te gast 
is in ‘t Mosterdzaadje. Het 
zijn Colet Nierop en Emilie 
Bastens die het publiek de 
grootsheid van de harp wil-
len laten horen in muziek 
van Schubert, Bach, Debus-
sy, Fischer en Salzedo. 
Het gloedvolle TangoTrio Es-
capada bestaat uit drie top-
musici die op zondag 13 
maart om 15.00 uur een 
ode brengen aan de tango-
grootmeester Astor Piazzol-

la. Violiste Emma Breedveld, 
cellist Bence Huszar en pi-
anist Sebastiaan van Delft 
spelen het programma ‘In 
volle vlucht’ waarin muziek 
vol liefde en jaloezie, vreug-
de en melancholie. Tan-
go, improvisatie en nieuwe 
composities. Een homma-
ge aan het leven. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, telefoon 
023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wen-
selijk.
Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Voorjaarsconcert Soli
Santpoort-Noord - Zater-
dag 12 maart verwelkomen 
de jongste leden van Mu-
ziekvereniging Soli de be-
zoekers van het voorjaars-
concert in de foyer van 
Stadsschouwburg Velsen. 
Voor velen is dit hun aller-
eerst optreden sinds zij in 
september 2015 zijn gestart 
met muzieklessen.
Met jongste leden wordt niet 
per se de leeftijd bedoeld. 
Want behalve de Opstap-
klas bestaande uit drie kin-
deren is het voor leden van 
de Startklas volwassenen 
(negen leden) ook hun eer-
ste optreden. 
Beide groepen worden 
door Elwin Smit voorbereid 
op hun allereerste perfor-
mance. Daarnaast heeft Mu-
ziekvereniging Soli nog een 
trommelklas met drie en-
thousiaste trommelaars. Bea 
Schadé bereidt hen voor op 
hun primeur.
De leden van de Samenspel-
klas (zes jongens) zijn al iets 
meer ervaren. Zij zijn dit sei-
zoen doorgestroomd vanuit 
de Opstapklas en oefenen 
nu onder leiding van Ineke 

Wentink voor hun optreden. 
Ook zij zullen in de foyer hun 
beste beentje voorzetten.
Om kwart over acht bijt het 
Opleidingsorkest op het gro-
te podium het spits af. On-
der leiding van Henk Veldt 
introduceren zij het thema 
van de avond ‘ceremonië-
le muziek’. Zij spelen onder 
andere de Funeral March. 
Daarna neemt het Klein Or-
kest het stokje over. Zij spe-
len onder meer het stuk 
Chariots on fi re dat gebruikt 
is bij de Olympische spelen 
van 2012.
Na de pauze neemt het Har-
monieorkest van Soli plaats 
op het podium onder leiding 
van Vincent van den Bij-
laard. Verrassend is het stuk 
Seventh night of July waarin 
een Japanse lampionnence-
remonie muzikaal wordt ver-
beeld. Aan het eind van de 
avond zullen alle orkesten 
gezamenlijk het voorjaars-
concert afsluiten.
Kaarten à 15 euro zijn ver-
krijgbaar bij de kassa van 
schouwburg Velsen en bij 
Muziekhandel Molenaar in 
Santpoort-Noord.

Nieuw seizoen voor 
De Hofgeestruiters

Velserbroek - De Hofgeest-
ruiters zijn afgelopen zon-
dag met het wedstrijdsei-
zoen gestart. De eerste wed-
strijd was voor de springrui-
ters. Een volle startlijst en 
goed weer zorgden voor een 
sportieve wedstrijd. 
De verschillende rubrieken 
werden gesponsord door 
Spaanderman Diervoeders. 
In de komende maanden 
worden er weer verschillen-
de wedstrijden en activitei-
ten bij de vereniging aan ’t 
Speijk in Velserbroek geor-
ganiseerd. Informatie staat 
op de facebookpagina Hof-
geestruiters. Leden maar 

ook niet leden van de ver-
eniging zijn van harte wel-
kom. En voor het publiek 
staat er altijd een kop kof-
fi e klaar.
De uitslag van zondag: Ru-
briek 20 – 40 centimeter: 1 
Lucette Vink met Lana. Eer-
ste ronde rubriek 40-60 cm: 
1 Daisy van der Westen met 
Shakira, 2 Jaira Menzel met 
Chello. Tweede ronde ru-
briek 40-60 cm: 1 Liselotte 
Wakkers met Sunny; 2 Fleur 
Dokter met Little Benditt; 3 
Tessa van der Vlis met Luna; 
4 Fleur de Groot met Wobbe. 
Rubriek 60-80 cm: 1 Merel 
Panneman met Nimble.

IJmuiden - Dinsdagavond 
was een gedenkwaardi-
ge avond voor Anneke Stal-
koort. Al 40 jaar sport zij met 
veel plezier bij Turnvereni-
ging Santpoort (TVS). Tijdens 
haar wekelijkse sportuurtje 
op dinsdagavond in de Wa-
terloozaal in IJmuiden werd 
zij door TVS onverwachts 

in het zonnetje gezet. Me-
vrouw Stalkoort bereikte vori-
ge week de eerbiedwaardige 
leeftijd van 90 jaar maar sport 
nog steeds.
Het werd een extra gezellige 
sportles voor de damesgroep. 
Op de foto mevrouw Stalkoort 
met juf Monique Schriever en 
Jos van Berkel van TVS. 

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Vrijdag 18 maart en vrij-
dag 25 maart is het Wijk-
centrum gesloten!
Open tafel. Vrijdag 1 april: 
salade van vis, goulash, witte 
rijst, doperwtjes en bavaroise 
met slagroom. Kosten 6,50. 
Aanvang 12.30 uur. Reserve-
ren dinsdag 29 maart tussen 
11-12 uur.
Paas In op maandag 28 
maart met muzikale omlijs-
ting van Hans Baaij. Kaartjes 
zijn verkrijgbaar aan het buf-
fet en kosten 7,50. Aanvang 
12.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Vierde plaatsen voor 
dansers Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zaterdagavond deden voor danscen-
trum ter Horst mee aan een Krivada wedstrijd in Heerhugo-
waard: Pascal de Vries met Netanja Hillege en Rob Krom met 
Dorenda Phillipo (open klasse, voor paren die langer dan 5 
jaar dansen). Beide paren kwamen via de herkansing in de fi-
nale terecht en beide paren werden in de finale vierde. We-
derom dus een goed resultaat voor de paren van Danscen-
trum Ter Horst.

Publieksprijs Terpen Tijn
Driehuis - De jaarlijkse ten-
toonstelling van de amateur 
teken- en schil dervereniging 
Terpen Tijn in zorgcentrum 
Huis ter Hagen te Driehuis 
werd zaterdag 20 februari af-
gesloten met de bekendma-
king van de publieksprijs.
Alle bezoekers van de ten-
toonstelling konden de af-
gelopen drie maanden hun 
stem uitbrengen. De mees-
te stemmen gingen naar het 
schilderij Haven I van Sam de 

Wolff uit IJmuiden. Na loting 
ontving Marry Rietkerk uit 
IJmuiden het schilderij. 
De leden van Terpen Tijn 
schilderen/tekenen in het 
dorpscentrum Het Terras aan 
de Dinkgrevelaan te Sant-
poort Noord. De club staat 
open voor nieuwe leden. Ie-
dereen die graag tekent of 
schildert kan eens komen 
kijken of vrijblijvend een paar 
keer meedoen. Meer weten? 
Bel 023-5322196.

IJmuiden - Vrijdagavond  1 
april van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdagochtend 2 april 
van 9.00 tot 12.00 uur  houdt 
SBO De Boekanier aan de 
Willemsbeekweg 80 een kin-
derkleding- (maat 50 t/m 
176) en speelgoedbeurs. De 
beurs is gratis toeganke-
lijk voor iedereen. Op deze 
avond en ochtend is het al-
leen mogelijk om contant te 
betalen. U kunt ook zelf kle-
ding en speelgoed hiervoor 
inbrengen, 75% van de op-
brengst is voor uzelf en 25% 
is voor een goed doel voor 
de school. Geïnteresseer-
den kunnen zich tot en met 
25 maart aanmelden via kle-
ding-speelgoedbeurs@boe-
kanier-sbo.nl, waarna u alle 
informatie krijgt toegestuurd.

Beurs bij 
De Boekanier

Palmpasenstokken maken 
in Oud-Katholieke kerk
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 
19 maart zijn kinderen van har-
te welkom om palmpasenstok-
ken te komen maken in ver-
enigingsgebouw De Bolder. Op 
zondagmorgen 20 maart (Palm-
zondag) kunnen de kinderen 
meedoen aan de palmproces-
sie in de oudkatholieke kerk, 
waar de stokken feestelijk door 
de kerk zullen worden rondge-
dragen.
Een palmpasenstok is een hou-
ten kruis dat met gekleurd 
crêpepapier en snoepjes ver-
sierd wordt. Bovenop het kruis 
wordt een haantje van brood 
geprikt. Tijdens de viering van 
Palmzondag wordt het kruis 
meegedragen in een feestelijke 
processie door de kerk en wordt 
er een palmtak aan bevestigd. 
Het knutselen aan de palmpas-

enstokken begint op zaterdag-
middag om 15.00 uur in vereni-
gingsgebouw De Bolder aan de 
Bloemstraat 124 in Oud-IJmui-
den. Opgave bij fam.munch@
planet.nl of bertennanda@zig-
go.nl. De dienst van Palmzon-
dag begint op zondag 10.00 uur 
in de oudkatholieke kerk aan de 
Koningin Wilhelminakade 119. 
Ook wie geen stok heeft ge-
maakt is van harte welkom in 
deze viering.
Met de viering van Palmzondag 
gedenken christenen de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Het is 
het begin van de Goede Week, 
de week voor Pasen, waar-
in Jezus’ lijden en sterven wor-
den herdacht. Met Pasen, het 
belangrijkste christelijke feest, 
wordt Jezus’ verrijzenis uit de 
dood gevierd.

IJmuiden – Op zondag 13 
maart gaat speeltuin Zee-
wijk aan Orionweg 700 weer 
open. Die eerste zondag kun-
nen de kinderen weer prach-
tig geschminkt worden en is 
er ook een loterij. Tante Suus 
en oom Bert hebben aange-
kondigd dat het voor hen als 
beheerders het laatste sei-
zoen wordt in de speeltuin. 
Het plan is daarom er een fijn 
en goed seizoen van te ma-
ken. De entree bedraagt 0,50 
euro per persoon. Een abon-
nement kost 20 euro per sei-
zoen.

Speeltuin 
Zeewijk 

weer open

Velsen-Noord – Vrijdag 18 
maart is er weer paaskienen 
in wijkcentrum De Stek aan 
Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Er is een middagkien om 
14.00 uur en een avondkien 
vanaf 19.00 uur. De kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij me-
vrouw Jopie Hanssen in de 
Schulpen en in De Stek of 
via 0251-833833 en aan de 
zaal. De kosten zijn 4 eu-
ro per dagdeel, inclusief een 
kopje koffie of thee. Natuur-
lijk wordt er ook weer een lo-
terij gehouden, waarvan de 
kosten 2,50 euro per vijf loot-
jes zijn. Zoals u gewend bent, 
belooft het weer een gezel-
lige gebeurtenis te worden 
waarbij iedereen welkom is.

Paaskienen
in De Stek

Handballers naar Italië

Velsen-Noord - De A-jeugd 
van handbalvereniging HCV 
‘90 uit Velsen-Noord gaat in 
het Paasweekend (24 tot en 
met 28 maart) een internati-
onaal handbaltoernooi spe-
len in Rovereto, Italië. Op 14 
maart zijn ze te gast bij Pim 
Geurts van Seaport FM en 
zullen zij tussen 19.00 uur en 
20.00 uur aan de luisteraars 
toelichten wat er allemaal te 
gebeuren staat.
Voor de meiden wordt het 
toernooi één grote beleve-
nis, want wanneer ben je nou 
in de gelegenheid om tegen 
teams uit de hele wereld te 
spelen? Het toernooi wordt 
al meer dan 25 jaar georga-

niseerd, samen met een voet-
baltoernooi. Buiten de toer-
nooien om worden er tal van 
andere activiteiten georgani-
seerd. Donderdagavond 24 
maart vertrekt de groep van-
af de Kinheimhal in Bever-
wijk met de bus en ook dat 
belooft al een groot feest te 
worden. De wedstrijden wor-
den in het weekend gespeeld 
en op zondagavond wordt de 
terugreis ingezet.
De meiden hebben diverse 
sponsors weten te strikken. 
Van het sponsorgeld worden 
shirts gekocht, die de meiden 
tijdens het toernooi dragen 
en daarna nog een jaar lang 
bij elke wedstrijd. 

Ik wil door middel van dit 
stukje reageren op wat hier in 
Zeewijk allemaal gebeur tmet 
kleine honden en katten. 
Er is op het Snippenbos al 
een pootje van een hond-
je afgebeten, Orionweg een 
kat doodgebeten, mijn hond-
je aangevallen, nog net kun-
nen redden door middel van 
een operatie bij de dierenarts.
Sprak iemand die met een 
mes in zijn zak loopt om 
eventueel zijn hondje te be-

schermen. Het moet toch niet 
erger worden hier! En dat al-
lemaal door Pittbull-achtige 
rassen. Wordt het geen tijd 
voor een algehele muilkorf-
verplichting? Misschien komt 
de dierenpolitie eens in ac-
tie, want aangifte doen heeft 
geen zin waardoor de men-
sen dit ook niet doen. 
Misschien vraag ik maar een 
wapenvergunning aan...

Naam bekend bij de redactie



















 
28   10 maart 2016

‘In Beverwijk meer dan 100 retail-vacatures’

Luba Uitzendbureau begint markt 
voor ontslagen winkelpersoneel

Beverwijk - Uitzendorgani-
satie Luba in Beverwijk aan 
de Breestraat 2B organiseert 
op 17 maart vanaf 13.30 uur 
in samenwerking met zuster-
bedrijf Ascento, gespeciali-
seerd in outplacement, een 
dag voor ontslagen winkel-
personeel. Alle regionale re-
tail-banen worden die dag 
gepresenteerd en de werk-
zoekenden die net bij V&D, 
Manfield, Perry Sport en an-
dere ketens hun baan zijn 
kwijt geraakt kunnen sollici-
tatietips krijgen en zich direct 
inschrijven voor een sollicita-
tietraining.
 
Jeroen Moreels, vestigings-
manager van Luba in Bever-
wijk: ,,De afgelopen maanden 

zijn veel winkelketens als wa-
re het dominostenen omge-
vallen: schoenenwinkels, kle-
dingwinkels en als laatste de 
faillissementen van V&D en 
de sportwinkels. Bijna 10.000 
mensen moeten een andere 
werkkring zoeken. En hoewel 
het lastig is zijn er wel dege-
lijk kansen. Want een beet-
je oplettend winkelend pu-
bliek ziet dat er in veel win-
kels een briefje in de etala-
ge hangt met daarop de op-
roep om te solliciteren. Veel-
al voor een parttimejob, maar 
twee parttimebanen maken 
één hele… Maar zelf zijn we 
ook per direct op zoek naar 
25 medewerkers voor de zo-
genaamde Schiphol-winkels. 
En hebben we ook veel men-

sen nodig die in heel Neder-
land als gastvrouw/-heer wil-
len optreden in winkels. In 
totaal zijn er in Nederland op 
dit moment ruim 7500 func-
ties in de Retail sector vacant 
waaronder 101 in Beverwijk.’’
Moreels vervolgt: ,,Het is 
niet zozeer dat we voor ie-
dere ontslagen ex V&D 
medewerk(st)er een nieuwe 
baan hebben. Maar op ba-
sis van competenties, kwali-
teiten en ervaringen waar de 
mensen in de retail mee op-
gegroeid zijn is er een hoop 
mogelijk. Zo zijn er op dit mo-
ment internetwinkels die juist 
‘stenen-winkels’ openen. 
Maar er zijn met de goede 
kwaliteiten ook kansen in an-
dere branches of sectoren.’’

Wijnhuis Zeewijck 
steunt De Heideberg

Velsen - Dinsdagochtend 
vond bij Hospice De Heide-
berg, het vroegere Bijna Thuis 
Huis Velsen, aan de Wulver-
derlaan 1 in Santpoort-Noord 
de feestelijke overhandiging 
plaats van een cheque met 
een waarde van duizend eu-
ro. Slijterij & Wijnhuis Zeewij-
ck is vorig jaar, mede vanwe-
ge hun 10-jarig bestaan, ge-
start met een speciale ac-
tie ter ondersteuning van De 
Heideberg. Voor liefhebbers 
van klassieke Italiaanse wijn, 
een Corterosso of een Corte-
bianco, heeft het wijnhuis de-
ze actie opgezet waarbij voor 
iedere verkochte fles één eu-
ro gedoneerd is ten bate van 
het Hospice.
Hoofdcoördinator van het 
Hospice, Annemiek de Win-
ter, toonde zich zeer ver-
heugd over deze bijdrage: 
,,We hadden een heel gro-

te wens, namelijk een nieu-
we koel-/vriescombinatie in 
de keuken.
Die aanschaf hebben we met 
deze donatie inmiddels kun-
nen realiseren. En ook op de 
eerste etage zouden we nog 
graag zo’n combinatie willen 
hebben en misschien lukt dat 
wel want er is nog een be-
dragje over.”
,,Dan heb ik goed nieuws”, 
vervolgt Richard Blesgraaf 
van Wijnhuis Zeewijck. ,,We 
zijn van plan om de actie nog 
een tijdje door te laten lopen 
dus daarmee komt dan hope-
lijk ook die tweede koelkast 
in beeld.”
Meer informatie over Hospice 
De Heideberg is te vinden op 
de website www.bijnathuis-
huisvelsen.nl 
en ook Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck heeft een uitgebrei-
de website: www.zeewijck.nl.

Vertelbijeenkomst over 
historie Velsen-Noord
Velsen-Noord - Oudere in-
woners van Velsen Noord, of 
mensen die vroeger in Velsen 
Noord hebben gewoond, zijn 
van harte welkom op de ver-
telbijeenkomst over de ge-
schiedenis van Velsen-Noord 
op 16 maart.
In de 19de eeuw stond het 
landhuis Wijkeroog op de 
plek waar nu een groen-
strook is, midden in het dorp. 
Wat is er sinds die tijd alle-
maal veranderd? Wie kwa-
men er in Velsen-Noord wo-
nen en hoe was de sfeer?  
De komst van papaierfa-
briek Van Gelder heeft een 
groot stempel op het dorp 
gedrukt en later ook de uit-
breidingen van Hoogovens. 
Men hoort graag uw verha-
len hierover. Misschien weet 
u ook nog iets over het En-
gelse dorp, het muziekleven 

in Velsen-Noord, de oorlog 
en wat al niet meer van het 
verleden van dit dorp. Neem 
foto’s mee en ga vertellen en 
geniet van de verhalen van 
anderen.
Deze vertelbijeenkomst 
wordt gehouden in het ka-
der van het maken van de 
film ‘Graven naar het ver-
leden van het Noordzeeka-
naal’ door Stichting KIST. Zij 
gebruiken deze vertelbijeen-
komsten als vooronderzoek 
voor de film. De uiteindelij-
ke film zal vanaf 1 november 
in de IJmond op diverse plek-
ken vertoond worden.
De bijeenkomst is op 16 
maart om half twee in wijk-
centrum De Stek in Velsen 
Noord, Heirweg 2. U kunt 
zich aanmelden via het wijk-
centrum: 0251–226445. Of 
via info@stichtingkist.nl.

Pastoor Peter de Jong doet oproep
Regio – Pastoor Peter de 
Jong doet met medeweten 
van de Staf van het RK Bis-
dom Paramaribo een oproep 
voor hulp. Sinds novem-
ber 2014 is hij als pastoor 
werkzaam in de drie paro-
chies van Heilige Familie, 
Onze Lieve Vrouw van Fati-
ma en Barmhartige Samari-
taan in Paramaribo. Tot die 
tijd was hij pastoraal werk-
zaam in onder andere IJmui-
den, Driehuis, Haarlemmer-
liede, Spaarndam en Haar-
lem-Noord.
Pastoor de Jong: ,,Enkele 
maanden geleden kwam ik 
in contact met een gezin in 
ernstige nood. De vader bel-
de aan en vroeg om hulp. 
Het begon met het samen-
stellen van een groot voed-
selpakket. Bij het wegbren-
gen van het pakket trof ik 
een krot aan, waar vader en 
moeder met zes kinderen 
woonden. Het gezin is door 
omstandigheden weggezakt 
in ellende, hetgeen ieder 
mens kan overkomen. Bin-
nen enkele seconden was 
mijn besluit genomen. Mijn 
eerste indruk van een brave 
huisvader werd de volgen-
de maanden bevestigd. Ook 
had ik direct contact met 
zijn kinderen. Mijn besluit 
was de bouw van een huisje 
te plannen. Dit huisje staat 
er inmiddels en is door mij 
bekostigd (5000 euro). Voor 
het verder afbouwen is nog 
16.000 euro nodig en voor 
de inrichting 3.500 euro. 
Nu ik bijna anderhalf jaar 
in Suriname ben, heb ik 

weet van de sociaal-eco-
nomische nood waarin ve-
le mensen hier te lande ver-
keren. Er zijn 40.000 gezin-
nen in woningnood. Hoewel 
een druppel op de gloeiende 
plaat wil ik mijn project af-
maken. Tussen het gezin en 
mij is een band van vriend-
schap gegroeid, waardoor 
ook mijn leven immens is 
verrijkt. 
Vorige week vertrouwde de 
vader me toe veel geleden te 
hebben de afgelopen perio-
de. Maar het tij is gekeerd. 
Sinds 15 februari heeft hij 
een baan. De nieuwe start 
die hij gemaakt heeft was 
onmogelijk geweest vanuit 
een krot-situatie. Hij is heel 
dankbaar en ziet dit als pu-
re genade van Godswege. Ik 
heb een substantiële bijdra-
ge mogen leveren, maar ben 
niet meer dan een instru-

ment. De kinderen zijn blij 
en lachen en spelen weer 
en hebben vooral lekker te 
eten en te drinken. Mag ik u 
om een bijdrage vragen zo-
dat het project helemaal af-
gemaakt kan worden? Wan-
neer u bereid bent te done-
ren, maak dan gebruik van 
mijn rekening bij de ING 
Bank: NL 46 INGB 0004 
6534 46.
Dankbaar ben ik voor de 
periode die ik mocht door-
brengen in het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam, dank-
baar ook voor de Bisschop, 
Mgr. J.M. Punt. Moge het u 
allen goed gaan en indien u 
nog met de kerk verbonden 
ben, wens ik u nu al vast een 
Zalig Paasfeest toe en Gods 
Zegen. Met hoogachting en 
vriendelijke groet en voor-
al veel dank’’, Peter de Jong, 
pastoor in Paramaribo.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: vrijdag 11 maart 20.00 uur Telstar - Jong PSV

De sportclub met aandacht voor jou, 
dat is Work Out.
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Businesspartnermodel creëert kansen, maar alleen als iedereen ervoor gaat

‘Het hele verhaal moet kloppen’
Velsen-Zuid - Telstar heeft 
met MPM International Oil 
Company een ambitieu-
ze shirtsponsor binnenge-
haald die de club wil hel-
pen met het realiseren van 
het vijfjarenplan Wij creë-
ren kansen. ,,Bij Telstar lo-
pen te veel mensen rond 
die emotioneel bij de club 
betrokken zijn. Dat moe-
ten we doorbreken, anders 
kom je niet verder.’’

Door Friso Huizinga

Michiel van Wilgen, voorma-
lig medewerker van Shell die 
in 1995 voor zichzelf begon, 
kwam afgelopen zomer via 
een bevriende zakenrelatie in 
contact met Telstar. Hij stap-
te een nieuwe wereld binnen, 
want tot die tijd was MPM 
vooral actief in de autosport. 
Logisch, want het bedrijf is 
marktleider in de automo-
tive aftermarket. ,,Wij zoch-
ten een nieuw platform om 
een ander publiek te berei-
ken’’, aldus Van Wilgen. ,,De 
autosport is een klein we-
reldje. Daarnaast zijn niet al 
onze klanten gek van auto-
sport. De shirtsponsoring bij 
Telstar is voor ons een middel 
om meer landelijke bekend-
heid te krijgen, maar de Ju-
piler League is vanwege de 
wedstrijden op locaties door 
het hele land ook een goed 
platform om onze relaties lo-
kaal uit te nodigen.’’
Voor Steef Hammerstein was 
het meteen duidelijk dat hij 
geen gewone sponsor bin-
nenhaalde. ,,Michiel is niet 
het type dat vanaf de zij-
lijn toekijkt. Hij zit vol goede 
ideeën om een positieve wind 
te laten waaien. Hij is in kor-
te tijd één van onze dragen-
de sponsors geworden. Dat 

nieuwe bloed hebben we no-
dig om de grote stappen te 
zetten die nodig zijn om ver-
der te komen.’’ 
Net als bij andere betaald 
voetbalclubs is daar geld 
voor nodig. Structureel, en 
het liefst veel. Daarom inves-
teert Telstar veel tijd in het 
businesspartnermodel, waar-
bij de club meeprofiteert van 
zakelijke deals die sponsors 
met elkaar sluiten. De com-
merciële afdeling van Tel-
star functioneert daarbij als 
smeerolie. ,,Voor ons is dit 
een kanteling in de bena-
dering van sponsoring’’, al-
dus Hammerstein. ,,Het kost 
energie, want de inspan-
ningsverplichting van onze 
afdeling is fors toegenomen. 
We moeten actief de boer 
op om bruggen te slaan tus-
sen onze sponsors. De eer-
ste successen zijn al behaald, 
maar dat moeten er nog veel 
meer worden.’’
MPM is één van de eer-
ste businesspartners van 
de Witte Leeuwen. ,,Als wij 
smeermiddelen verkopen 
aan sponsors van de club, 
dan gaat de profit naar Tel-
star’’, legt Van Wilgen uit. ,,Bij 
een hoog volume ontstaat 
er een heel andere financië-
le dekking dan nu het geval 
is. Als die motor blijft draai-
en, dan werken we met el-
kaar aan continuïteit. Dat ge-
voel moet onderdeel worden 
van de cultuur, maar zover is 
het nog niet.’’
De sponsors zorgen er sa-
men voor dat Telstar de doel-
stellingen uit het beleidsplan 
kan realiseren, waarbij de 
Witte Leeuwen en de busi-
nesspartners voor net dat 
beetje extra moeten zorgen. 
,,Meer geld zorgt voor beter 
voetbal’’, zegt Hammerstein. 

,,We willen ieder jaar in de 
top 6 van de Jupiler League 
eindigen. Dat hebben we al 
eens eerder geroepen, maar 
nu ligt er een breed gedra-
gen plan aan ten grondslag. 
We willen ook stappen zetten 
om het stadion door te ont-
wikkelen en het centrum van 
de IJmond te worden. En ver-
geet niet dat we dit seizoen 
al veel doelstellingen hebben 
gerealiseerd, zoals de aan-
leg van het kunstgrasveld en 
een extra investering in de 
spelersgroep. Dat is ons me-
de dankzij betrokken spon-
sors als Michiel gelukt. Hij 
behoort tot het nieuwe bloed 
waar onze club dringend be-
hoefte aan heeft.’’
Van Wilgen: ,,Ik heb geen 
verstand van voetbal en ben 
daardoor in staat om er zake-
lijk naar te kijken. Bij Telstar 

lopen te veel mensen rond 
die emotioneel bij de club 
betrokken zijn. Dat moeten 
we doorbreken, want anders 
kom je niet verder. De gela-
tenheid moet weg.’’ Dat geldt 
ook voor de interne organisa-
tie, vindt commercieel direc-
teur Hammerstein. ,,De club 
moet zichzelf serieus nemen. 
Mensen die hier op de pay-
roll staan moeten begrijpen 
dat we met elkaar meer kwa-
liteit moeten nastreven. Dat 
begint op maandagochtend 
als iemand een kaartje komt 
kopen en eindigt op vrijdag-
avond laat als onze gasten 
hier hopelijk met een goed 
gevoel de deur uit lopen. Het 
hele verhaal moet kloppen. 
Zolang ik de energie heb, zal 
ik daarvoor blijven vechten. 
Want ik vind dat deze club 
het waard is.’’

MPM International Oil 
Company is een toonaan-
gevende leverancier van 
smeermiddelen in Neder-
land. Het bedrijf verwerft 
een steeds grotere posi-
tionering op de interna-
tionale markt. Met een 
complete productlijn van 
meer dan 350 verschillen-
de smeermiddelen kan 99 
procent van het wereld-
wijde wagenpark worden 
onderhouden. Het hoofd-
kantoor en de fabriek van 
MPM staan  in Delft. Van 
hieruit wordt de verkoop, 
marketing en distributie 
van de MPM-productlijn 
gecoördineerd naar inmid-
dels 46 landen.

Over MPM
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Belangrijke zege
IJmuiden - Stormvogels 
heeft in Uitgeest een belang-
rijke 2-3-overwinning ge-
boekt. Belangrijk, omdat het 
gat tussen de nummers 3 en 
4 (LSVV en FC Uitgeest) is 
gereduceerd tot twee pun-
ten en het de eerste wedstrijd 
was van de derde periode.
Binnen acht minuten nam 
het team van trainer Jeroen 
Kroes reeds de leiding. Na 
een vrije schop van Danny 
Blok kwam de bal via de voe-
ten van doelman Out terug 
in het veld en in de rebound 
stond Etkin Zivkara klaar om 
het leder keihard in het nette 
schieten, 0-1 (foto).
Na een kwartier was de stand 
weer gelijk; doelman Danny 
Adrichem, die opnieuw een 
goede wedstrijd keepte, had 
geen antwoord op een af-
standsschot van Kick Smit, 
1-1. Echter, binnen een mi-
nuut kopte Dennis Verwer 
een verre pass van Danny 
Blok door voor de voeten van 
de snelle Giano Bonam die 
heel beheerst de stand tot 
1-2 kon tillen.

Na dit doelpunt werd het 
een open strijd met kansen 
over en weer. Halverwege 
de eerste helft stortte doel-
man Adrichem zich met alle 
risico’s van dien voor de voe-
ten van Ruud Koedijk waar-
door de ruststand 1-2 werd. 
Reeds in de zesde minuut 
van de tweede helft vergroot-
te Stormvogels haar voor-
sprong. Via vele schijven be-
landde de bal voor de voeten 
van Zivkara, die vervolgens 
een tegenstander op het ver-
keerde been zette om ver-
volgens het leder via de kor-
te hoek in het net te depo-
neren, 1-3. Omdat Stormvo-
gels daarna het spel niet voor 
de 100 procent controleerde, 
kreeg FC Uitgeest aardig wat 
kansen, maar bij vele spe-
lers stond het vizier niet op 
scherp. Halverwege de twee-
de helft kwam Stormvogels 
goed weg toen invaller Tim 
uit de  Bogaard keihard de 
paal raakte. Ook verdediger 
Mart Willemse moest hande-
lend optreden door tien mi-
nuten voor tijd de bal van de 

lijn te halen. Te laat scoorde 
FC Uitgeest, want een minuut 
in blessuretijd zorgde Kick 
Smit, opnieuw van afstand, 
voor een doelpunt, 3-2. Een 
minuut later verlieten de Vo-
gels uitgelaten het veld en zij 
zijn reeds bezig met de vol-
gende wedstrijd die zondag 
in Enkhuizen tegen
West-Frisia gespeeld zal 
worden. Stormvogels-zater-
dag leed tegen rode-lant-
aardrager CTO’70 in Duiven-
drecht een heel smadelij-
ke nederlaag van maar liefst 
8-2. Na 60 minuten leek er 
nog geen vuiltje aan de lucht, 
maar in een half uur tijd lie-
pen de Amsterdammers uit 
van 2-2 naar maar liefst 8-2. 
Bij de Amsterdammers was 
de 18-jarige Shairon Da Li-
ma met vier doelpunten en 
twee assists de absolute uit-
blinker. Zaterdag a.s. komt 
De Brug naar sportpark Zee-
wijk. De Haarlemmers, die 
aan hun laatste seizoen bezig 
zijn, staan een paar plaatsen 
boven de IJmuidenaren. (fo-
to: Hans Willemse)

VSV naar AZ, rood ontmoet rood
Velserbroek – Zondag 6 
maart gingen bijna 100 VSV-
spelertjes en trainers rich-
ting Alkmaar, in het kader 
van de in rood/wit spelende 
VSV ontmoet het eveneens in 
rood wit spelende AZ. 
VSV kreeg zijn eigen thuis-
vak bij AZ, direct naast de 
vaste kernsupporters van AZ. 

De sfeer was dan ook top en 
de wedstrijd werd daarmee 
een feestje voor alle VSV-ers, 
want AZ was beduidend ster-
ker en won overtuigend met 
2-0 van Excelsior, waar een 
5-0 ook niet had misstaan. 
Prachtig was ook te verne-
men, dat de VSV Zondag He-
ren 1 tegelijkertijd wisten te 

winnen met 2-1 in de derby 
tegen DEM. Daarmee pas-
seerde VSV zijn directe te-
genstander in de stand in de 
1e klasse. Beide rode teams 
namen dus drie belangrijke 
punten mee naar huis en de 
jeugdspelers van VSV had-
den een prachtige voetbaler-
varing.

Overwinning RKVV Velsen
Driehuis - Om in het spoor 
van Assendelft te blijven 
moest Velsen vandaag de 
punten zien te pakken van 
ZAP dat het eerste half uur 
de bovenliggende partij was. 
De ploeg uit Breezand voet-
balde verzorgd en met over-
tuiging terwijl Velsen moei-
te had  overeind te blijven. 
Voorlopig gebeurde er overi-
gens weinig voor beide doe-
len. Velsen nam na onge-
veer een half uur het initia-
tief over en dat leidde tot een 
grote kans voor Rens Gre-
veling. Na een voorzet van 
Martin Wal verzuimde Rens 
vrij voor ZAP doelman Mar-
cel van Veen raak te koppen. 
Nog twee maal kon Velsen 
op voorsprong komen, maar 
zowel Patrick Castricum als 
Erik Metgod hadden het vi-
zier niet op scherp staan. Ook 
ZAP had enkele mogelijkhe-
den overigens met hetzelfde 
resultaat. Al met al was het 
geen beste eerste helft. Ook 
het publiek kon er niet warm 
van worden en spoedde zich 
na 45 minuten richting war-
me kantine. 
Na de thee het zelfde spel-
beeld tot ZAP na tien mi-
nuten de score opende. 

Een prachtige voorzet van-
af rechts werd feilloos bin-
nengekopt door Kalvin Ro-
bert: 0-1. Waarschijnlijk had 
Velsen dit nodig en stroop-
te de mouwen op. De wed-
strijd werd leuker en span-
nender: ZAP moest achter-
uit. Bij diverse vrije trappen 
en corners mocht ZAP van 
geluk spreken dat de gelijk-
maker niet viel. Zo zag Don-
ny Koning zijn schot geblokt 
na een voorzet van Tim Groe-
newoud waarna de rebound 
van Patrick Castricum tot 
corner werd verwerkt. Toch 
moest ZAP buigen voor een 
prima kopbal van Steef van 
Wees na een nieuwe hoek-
schop van Martin Wal. 1-1. 
Velsen zette nog eens aan en 
ZAP beperkte zich tot knap 
verdedigen. Ver in de blessu-
retijd kreeg Patrick Castricum 
zijn voet tegen de bal na een 
doorgekopte inworp van Jes-
per Gutteling. De grabbelen-
de doelman kon niet voorko-
men dat de bal binnen rolde: 
2-1. Een zeer gelukkige over-
winning na een slechte wed-
strijd. Deze keer zat het mee 
voor Velsen. Volgende week 
de kraker met koploper As-
sendelft. 
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Inloopavond op dinsdag 22 maart

Bijeenkomst Velsertunnel
Hoe houden we de IJmond be-
reikbaar tijdens de sluiting 
van de Velsertunnel? Op dins-
dag 22 maart vanaf 17.00 uur is 
daar in het gemeentehuis van 
Velsen een inloopbijeenkomst 
over met tekst, uitleg en beel-
den. Iedereen is welkom, aan-
melding is niet nodig. 

Wat verandert er in de tunnel? 
Wat doen we om de IJmond be-
reikbaar te houden? Welke bus-
sen zetten Connexxion en de Pro-

vincie Noord-Holland in? Met al 
hun vragen kunnen bezoekers te-
recht op de bijeenkomst. Mensen 
van Rijkswaterstaat, Connexxi-
on, Provincie Noord-Holland en 
de gemeente Velsen zijn aanwe-
zig om tekst en uitleg te geven. Er 
is een video van de omleidings-
route IJmuiden-Beverwijk, een 
3D-tafel en er zijn animaties. 

De bijeenkomst is in de burger-
zaal, de entree is aan Plein 1945 
en de avond sluit om 20.00 uur.

Pionieren in IJmuiden
Binnen kijken 

in het 
Jan Ligthart

gebouw
Op zaterdag 12 maart 2016 

van 11.00 tot 13.00 uur 
zetten we de deuren open 

van het Jan Ligthartgebouw.

Kom kijken in de klaslokalen, 

gangen en de kleedruimtes. 

Leef je in hoe je de 

aanwezige ruimtes gaat 

omtoveren tot je woonhuis!

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Tunnels ’s nachts dicht
In maart wordt er ’s nachts ge-
werkt bij de Wijkertunnel en 
(daarna) aan de Velsertunnel. 
Bij de Wijkertunnel gaat het om 
hoogspanningskabels en bij de 
Velsertunnel wordt asbest wegge-
haald. Verkeer wordt naar de cala-
miteitenbogen geleid.

Wijkertunnel dicht 8 - 11 maart
Van dinsdagavond 8 tot vrijdagoch-
tend 11 maart is de A9 / Wijkertun-
nel ’s nachts dicht tussen 20.00 en 
05.00 uur. Dit heeft te maken met de 
vervanging van hoogspanningska-
bels en staat los van de renovatie van 
de Velsertunnel. Het verkeer wordt 
deze nachten omgeleid naar de A22/
Velsertunnel.
 
Velsertunnel dicht 11 - 15 maart 
De Velsertunnel is ’s nachts dicht in 
de richting van IJmuiden/Haarlem 
van: 

• vrijdag 11 maart 20.00 uur tot za-
terdag 12 maart 08.00 uur

• zaterdag 12 maart 20.00 uur tot 
zondag 13 maart 09.00 uur

• zondag 13 maart 20.00 uur tot 
maandag 14 maart 05.00 uur

• maandag 14 maart 20.00 uur tot 
dinsdag 15 maart 05.00 uur

Rijkswaterstaat verwijdert asbest 
uit de tunnelmonden van de oost-
buis. Verkeer richting IJmuiden/
Haarlem wordt omgeleid via de ca-
lamiteitenbogen naar de A9/Wijker-
tunnel. Voor verkeer richting Bever-
wijk/Alkmaar blijft de tunnel open. 
Wel is de afrit naar de Meubelboule-
vard, Bazaar en De Pijp voor verkeer 
richting Beverwijk/Alkmaar afge-
sloten. Dit verkeer wordt via de cala-
miteitenboog omgeleid naar Bever-
wijk-Oost. De afrit richting Bever-
wijk, Rode Kruis en Tata is beschik-
baar. (foto: Rijkswaterstaat)

Werk aan Breedbandweg
Nieuw asfalt op een deel van de 
Breedbandweg in Velsen-Noord 
betekent verkeershinder in het 
weekend van 11 t/m 13 maart.

In het weekend van 11 t/m 13 maart 
wordt de hoofdrijbaan van de Breed-
bandweg  tussen de Wenckebach-
straat en de Witte Hekweg in Vel-
sen-Noord afgesloten. Verkeer in 
de richting van Sportpark Rooswijk 
en Tata Steel wordt omgeleid via de 
Wenckebachstraat, Staalstraat en 

Rooswijkweg. Het (brom-) fi etsver-
keer heeft er geen hinder van, behal-
ve bij de kruisingen.

De werkzaamheden beginnen op 
vrijdagavond 19.00u en lopen door 
tot in de zondag, of uiterlijk de 
maandagochtend 05.00u. De uitvoe-
ring is in handen van Aannemings-
bedrijf BAM. Als er door weersom-
standigheden niet gewerkt kan wor-
den, wordt het werk doorgeschoven 
naar een ander weekend. 
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Week van het geld
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puberkinde-
ren over geld? Vraagt u zich dat als ouder ook wel eens 
af? Kom dan woensdag 16 maart naar ‘Credits’ van thea-
tergroep Playback – een vrolijk toneelstuk in de ‘week van 
het geld’. 

Op woensdag 16 maart speelt Theatergroep Playback het toneel-
stuk ‘Credits’, waarin het draait om bewustwording, oftewel: hoe 
ga je goed om met je geld. Een ludiek en komisch avondvullend 
programma met ‘terugspeeltheater’, waarbij scènes opnieuw ge-
speeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek 
met hun kind.

Het toneelstuk is onderdeel van de landelijke ‘Week van het 
Geld’, van 14 tot 18 maart. De kern is ‘Hoe gaan jongeren om met 
geld, en hoe kunnen ouders hen daarbij helpen?’ 

Het Sociaal Wijkteam van Velsen nodigt alle ouders van (aan-
staande) pubers uit om naar de voorstelling te komen in Buurt-
centrum De Brulboei, Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Om zeker 
te zijn van een plek kunt u zich aanmelden bij ehoekstra@swt-
velsen.nl. Elke 25ste aanmelding wint een prijs!

De deur gaat om 19.00 uur open, de voorstelling begint om 19.30 
uur. Meer informatie en een leuk fi lmpje op www.tgplayback.nl.

IJmondiale samenwerking krijgt verdere verdieping
De  IJmondiale samenwerking 
krijgt verdere verdieping. De 
Strategische IJmond Agenda, die 
eind oktober door de raden van 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
is vastgesteld, is leidend voor de 
samenwerking op tal van onder-
werpen.

Daarnaast trekken de raden van de 
drie gemeenten gezamenlijk op in 
het verkennen van de mogelijkhe-
den om de samenwerking verder 
vorm te geven. Ook de colleges on-
derzoeken op welke wijze samen-
werking in de IJmond verder kan 
worden geïntensiveerd. Het uit-
eindelijke doel van de verdieping 
is een uitspraak van de drie raden 
over welke vorm van bestuurlijke 
samenwerking het best past bij de 
IJmond.

Voordat de raden zich hierover uit-
spreken (in de loop van 2017) ver-
kennen de raadsleden op verschil-
lende manieren de mogelijkheden. 
Zo laten zij zich informeren door 
andere gemeenten die vergelijkba-
re stappen hebben gezet en waar de 
samenwerking al dan niet in een be-
stuurlijke vorm is gegoten. De erva-
ringen van deze gemeenten kunnen 
helpen bij de afweging. De raadsle-
den houden op 9 maart een werk-
conferentie, waarin de samenwer-
king centraal staat. Ook worden er-

varingsdeskundigen en experts uit-
genodigd om tijdens een themabij-
eenkomst de raadsleden te informe-
ren. In mei staat een verdiepingsbij-
eenkomst van raden en colleges op 
de agenda, waarin samenwerking 
verder wordt uitgediept. Raadsle-
den en colleges van de drie IJmond-
gemeenten zijn op 23 februari op 
werkbezoek geweest bij de Ver-
eniging Nederlandse gemeenten 
(VNG) en de Bank Nederlandse Ge-
meenten (BNG),  ook met het doel 
informatie, kennis en ervaring op 
te halen over de mogelijkheden die 
er zijn om regionaal samen te wer-
ken. De raden werken daarnaast op 
dit moment aan een plan om de in-
woners, het bedrijfsleven en andere 
groepen in de samenleving te con-
sulteren over koers van de IJmon-
diale samenwerking. Zodra dit plan 
concreet is worden de inwoners, het 
bedrijfsleven en organisaties in de 
IJmond geïnformeerd over wan-
neer en de wijze waarop zij hierbij 
worden betrokken,

Profi jt voor inwoners
De IJmondiale samenwerking 
krijgt steeds meer vorm. Steeds va-
ker komen beleid en besluiten re-
gionaal tot stand, zoals de regiona-
le detailhandelsvisie, de informa-
tievisie 2016-2020 (ICT-beleid) en 
de startnotitie voor een regionaal 
meerjarenbeleidskader voor be-

schermd wonen en maatschappe-
lijke opvang. Inwoners hebben nu 
al profi jt van de IJmondiale samen-
werking. Enkele voorbeelden hier-
van zijn:
• In het sociaal domein heeft de 

IJmondsamenwerking diverse 
concrete resultaten opgeleverd, 
zoals de ‘zachte landing’ en goede 
en betaalbare zorg voor iedereen 
die het nodig heeft.

• Met de gezamenlijke bereikbaar-
heidsaanpak – IJmond bereikbaar 
– zijn de drie gemeenten in staat 
om goed te profi teren van rijks-
subsidies. Ook waren de gemeen-
ten in staat om snel in te springen 

op de renovatie van de Velsertun-
nel en de geldstromen van Rijks-
waterstaat die hiermee samen-
hangen. Denk hierbij aan de 2e 
pont en diverse fi etsmaatregelen

• Een ander voorbeeld is het verbin-
den van fi ets- en wandelroutes in 
de IJmond. Hierdoor kunnen be-
woners en bezoekers op een aan-
trekkelijke wijze verschillende lo-
kale bezienswaardigheden bezoe-
ken.

De Strategische IJmond Agenda is 
te vinden op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen. (foto: Friso Huizinga)
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende Openstellingsvergun-
ning Wijkertunnel 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 1 maart 2016 heb-
ben besloten voor de wijziging van 
2x2 naar 2x3 rijstroken van de Wij-
kertunnel een openstellingsver-
gunning als bedoeld in artikel 8a 
van de Wet aanvullende regels vei-
ligheid wegtunnels  te verlenen 
(03/03/2016)  u16.001137.

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

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds ver-
leende vergunning (fi etsenstalling)
(04/03/2016) 2186-2016.

Besluiten

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
februari 2016 tot en met 4 maart 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 171, vergroten 1ste ver-
dieping (02/03/2016) 3912-2016;
Snippenbos 70, kappen 2 bomen 
(28/02/2016) 3675-2016;
Zandershof 47, wijzigen bestemming 
bedrijf naar wonen (25/02/2016) 
3750-2016;
Kromhoutstraat 56, wijzigen gevel 
en plaatsen 2 muren (26/02/2016) 
3757-2016;
IJsselstraat 47 en 47B, samenvoe-

gen woningen (25/02/2016) 3761-
2016;
IJsselstraat 31 en 31B, samenvoegen 
woningen (25/02/2016) 3763-2016;
Scheiberglaan 33, vernieuwen en 
verhogen zijtuinmuur (28/02/2016) 
3669-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 30,  maken doorbraak 
(02/03/2016) 3939-2016.

Velsen-Zuid
Stelling 27, plaatsen schuur 
(25/02/2016) 3756-2016;
Rijksweg 98, bedrijfsmatig gebruik 
woonhuis (28/02/2016) 3660-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, maken doorbraak 

(29/02/2016) 3776-2016;
Wüstelaan 21, kappen boom 
(29/02/2016) 3783-2016.

Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen be-
stemming t.b.v. vrijstaande woning 
(03/03/2016) 3989-2016;
Bruno Klauwersstraat 5, kappen 
boom (03/03/2016) 4015-2016;
Floraronde 46, het wijzigen van de 
voorgevel (04/03/2016)

Velsen-Noord
Concordiastraat 75-81, plaatsen 
zonnepanelen (29/02/2016) 3754-
2016;
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakop-
bouw (26/02/2016) 3601-2016;
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (26/02/2016) 
3613-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

IJmuiden
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(02/03/2016) 513-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw 
(04/03/2016) 736-2016.
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Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Celciusstraat 47, plaatsen dakop-
bouw (04/03/2016) 729-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strawberries Paastoernooi van 25 
maart t/m 28 maart 2016, Water-
loolaan 1 te Driehuis (03/03/2016) 
1500-2016;
Runnersworld Spaarnwoudeloop op 
13 mei 2016, Spaarnwoude te Vel-
sen-Zuid (07/03/2016) 3000-2016;
Kermis Velserbroek van 5 t/m 9 mei 
2016, Vestingplein te Velserbroek 

(07/03/2016) 942-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Verlenging standplaatsvergunning 
Bloemen en planten van 1 februa-
ri 2016 t/m 1 maart 2017, Canopus-
plein ong. te IJmuiden (29/02/2016) 
2482-2016. 

Besluiten (vervolg)

Sessies van de gemeenteraad Velsen op 17 maart 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadszaal
19:30 – 21:00 uur:  Evaluatie verordening startersleningen

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur: Jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale over-
heid

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur: Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omge-
vingsvergunning voor project op perceel Rijksweg 116 in Velsen-Zuid

Sessie 4: Raadszaal
21:15 – 23:00 uur:  Positie van Velsen als mogelijke fusiepartner van 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 16 maart 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e, 
tel. 0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwerpen die 
op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Kapmeldingen
Tijdens inspectie door de gemeente Velsen 
blijken de volgende bomen in slechte condi-
tie te verkeren. Dat kan gevaarlijk zijn (of wor-
den) voor de omgeving, dus daarom worden 
ze gerooid.

IJmuiden 
Rembrandlaan: een kastanje
Dudokplein tegenover Albert Hein: een kastanje
Kennemerplein tegenover Vomar: een iep

Grevelingenstraat voor nr 2: een els
Koningin Wilhelminakade voor nr: 7, 11, 21 en 69-
79: vier iepen
Kastanjestraat  hoek Tussenbeeksweg: drie pru-
nussen
Jan Pieterzoon Coenstraat nr 7: een prunus
Hunzestraat tegenover  26-36: een meidoorn
Reggestraat tegenover nr 80: twee iepen
Stokmanplantsoen voor nr 6: een Robinia
Lierstraat 10: een lijsterbes

Koningstraat omgeving nr 6: drie sierperen
Bik en Arnoldkade bij nr 48: een iep
Rijnstraat 75: een iep
Platanenstraat 208: een linde

Velserbroek/Velsen-Noord
Meerweidelaan nr.2: twee essen
De Raetstraat: een esdoorn
Wijkerstraatweg nr. 55: een esdoorn
Wijkeroogstraat t.o. nr. 70: een iep

Wegafsluitingen Breedbandweg en Wenckebachstraat
In het weekend van 11 t/m 13 maart 
wordt gewerkt aan een stuk van de 
Breedbandweg in Velsen-Noord. 
De aangekondigde wegafsluiting 
in het weekend van 4-6 maart van 
de Wenckebachstraat gaat vanwe-
ge verwacht slecht weer niet door. 
Dat werk wordt twee weken opge-
schoven naar het weekend van 18-
20 maart.

Breedbandweg: In het weekend van 
11 t/m 13 maart wordt de hoofdrij-

baan van de Breedbandweg  tussen 
de Wenckebachstraat en de Witte 
Hekweg in Velsen-Noord afgesloten. 
Verkeer in de richting van Sportpark 
Rooswijk en Tata Steel wordt omge-
leid via de Wenckebachstraat, Staal-
straat en Rooswijkweg. Het (brom-) 
fi etsverkeer heeft er geen hinder van, 
behalve bij de kruisingen.

Wenckebachsstraat: in het weekend 
van 18 t/m 20 maart wordt de hoofd-
rijbaan van de Wenckebachstraat af-

gesloten voor alle verkeer in ooste-
lijke richting van de kruising Grote 
Hout of Koningsweg naar de spoor-
wegovergang. Uitgaand verkeer 
wordt omgeleid via de zuidelijke rou-
te om Velsen-Noord. Het tankstati-
on aan de Wenckebachstraat is tij-
dens de wegafsluiting uiteraard niet 
bereikbaar.

Verkeer in westelijke richting, van-
af de N197 richting Tata/sportpark 
Rooswijk, ondervindt geen hinder 

en kan gewoon door. (Brom-)fi etsers 
kunnen in principe hun normale rou-
tes gebruiken, met enige hinder bij de 
oversteek bij de spoorwegovergang.

Het werk begint in beide weeken-
den op vrijdagavond 19.00u en wordt 
naar verwachting afgerond in de loop 
van de zondag, of uiterlijk maandag-
ochtend 05.00u. Als er door slecht 
weer niet gewerkt kan worden, wordt 
het werk doorgeschoven naar een an-
der weekend.
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