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Koningslindes geplant

IJmuiden - In alle zeven woonkernen van Velsen is een koningslinde geplant. Dat gebeurde gisteren, 
Nationale Boomfeestdag. Aanleiding is de aanstaande troonswisseling. De gemeente Velsen heeft de 
lindes in overleg met de Oranjeverenigingen en verschillende basisscholen geplant. In IJmuiden kwa-
men leerlingen van de Pleiaden helpen bij het planten van de boom en de oranje viooltjes. Ook moest 
nog worden geklommen om een touw los te maken. De koningslindes, Tilia europaea ‘Pallida’, zijn spe-
ciaal voor deze gelegenheid gekweekt. De bomen hebben al een behoorlijke maat en zijn bij aanplant al 
bijna 8 meter hoog. Ze krijgen een speciaal plekje in de gemeente en zullen later ook voorzien worden 
van een sierhekwerk of informatiebord. (foto: Karin Dekkers)

Akrides wint campagne 
‘Onze scheids, mijn held’
IJmuiden - Basketbalvereni-
ging vBC Akrides is de gro-
te winnaar geworden van de 
landelijke campagne onze 
Scheids, Mijn Held. 

Tijdens het afsluitende eve-
nement van de campagne in 
Utrecht ontving de vereniging 
een cheque van 5000 euro uit 
handen van Michael van Praag 
en scheidsrechter Kevin Blom. 
De cheque werd afgelopen za-
terdag door de scheidsrechters-
commissie van Akrides overhan-
digd aan het bestuur.
In de afgelopen maanden heb-
ben sportverenigingen zich via 
www.onzescheids.nl uitgespro-
ken over de manier waarop zij 
scheidsrechters, officials en ar-
bitrage waarderen. ,,De beoorde-
lingen van de jury lagen bijzonder 
dicht bij elkaar, maar uiteindelijk 
stak het verhaal van VBC Akrides 
net boven de rest uit’’, aldus jury-
voorzitter Michael van Praag. De 

deelnemende sportbonden heb-
ben op basis van honderden in-
zendingen een top-11 gemaakt. 
Een vakjury bestaande uit Mi-
chael van Praag, Floris Evers, Ru-
ben Houkes, Minke Booij, Jan 
Siemerink, Daphne Koster, Ma-
ra Moberg en Maarten Wester-
mann (hoofdredacteur van het 
tijdschrift Scheids!) riep basket-

balvereniging VBC Akrides ver-
volgens uit tot winnaar.  ,,Dit is 
geweldig’’, aldus een stralende 
Sander Nieuwenhuis van VBC 
Akrides. ,,Ik zou fluitend met de 
cheque naar huis willen lopen, 
maar helaas heb ik mijn scheids-
rechterfluitje niet bij me. Toen ik 
de andere verhalen hoorde had 
ik echt niet verwacht dat wij zou-
den winnen. Ons arbitragebeleid 
heeft de jury overtuigd. Daar ben 
ik enorm trots op.”
Onze Scheids, Mijn Held is een 
initiatief van het programma 
Naar een veiliger sportklimaat. 
Dit programma is opgezet om 
gewenst gedrag te stimuleren en 
ongewenst gedrag in en rondom 
sport aan te pakken. Naar een 
veiliger sportklimaat wordt uit-
gevoerd door de sportbonden en 
NOC*NSF en heeft de steun van 
het ministerie van VWS, het mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie, 
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten en de MOgroep.
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Taxatiedagen
Munten, penningen

en bankbiljetten
Regio - Heeft u thuis nog er-
gens munten in een potje zitten 
en bent u altijd al nieuwsgierig 
naar de waarde ervan?
Op drie verschillende plaat-
sen in de regio zullen komend 
weekend kosteloze taxatieda-
gen van munten, penningen en 
bankbiljetten worden gehouden. 
De vraag: ‘Wat zijn uw munten 
waard?’ kan dan beantwoord 
worden.
De experts zijn Karel de Geus 
muntveilingen B.V. uit Veldho-
ven, telefoon 040-2123455, Ro-
munt B.V. Numismatiek uit Roer-
mond, telefoon 0475-316010 en 
Mevius Numisbooks Int. B.V. 
uit Vriezenveen, telefoon 0546-
561 322, samen goed voor meer 
dan 100 jaar aan kennis en er-

varing. Zij taxeren kosteloos de 
door bezoekers meegebrach-
te munten, penningen en bank-
biljetten op basis van de huidige 
marktwaarde. Men kan daarvoor 
terecht op zaterdag 23 maart 
in Hotel Volendam, Wagenweg 
1 in Katwoude, op zondag 24 
maart in Partycentrum Concor-
dia, Koemarkt 45 in Purmerend 
en maandag 25 maart in Hotel 
Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 in 
Haarlem, telkens van 13.00 tot 
17.00 uur.
Men kan zich tijdens deze da-
gen ook vrijblijvend laten infor-
meren over inlevering voor in-
ternationale muntenveilingen of 
eventuele verkoop. Alle dagen is 
de entree gratis. Zie ook www.
munttaxatie.nl.

Nieuw hulpverlenings-
voertuig voor IJRB

IJmuiden - De IJmuider Red-
dingsbrigade heeft afgelopen 
zondag een nieuw hulpverle-
ningsvoertuig in gebruik ge-
nomen. 

De IJRB heeft in 2005 een spe-
ciaal voor het reddingsbrigade-
werk geschikte Mitsibushi L200 
ontworpen. In 2011 is het ont-
werp door de vrijwilligers geëva-
lueerd en verbeterd. Beide auto’s 
zijn volgens het meerjarenplan 
vervangen.
De gemeente Velsen onder-
schrijft het belang van de IJmui-
der Reddingsbrigade. Burge-
meester Franc Weerwind was 
daarom ook blij dat hij de sleutel 
van het nieuwe hulpverlenings-
voertuig kon overhandigen aan 
de vrijwilligers. Weerwind keek 
terug op de geschiedenis van de 
IJRB. 80 jaar geleden werd de 
IJRB opgericht. In de jaren ‘60 
kreeg de vereniging haar eerste 

voertuig, wat in de verste verte 
niet leek op het huidige voertuig.
Na de toespraak van de bur-
gemeester overhandigde hij de 
sleutel aan IJRB-voorzitter Hans 
Rozemeijer. Hans bedankte de 
burgemeester voor de steun van-
uit de gemeente en de overhan-
diging van het voertuig. Hierna 
konden de leden en geïnteres-
seerden het voertuig bekijken.
Beide voertuigen beschikken on-
der andere over vierwielaandrij-
ving en zijn voorzien van alle be-
nodigde apparatuur, zoals een 
mobilofoon, C2000, AED, EHBO-
koffer, sleeplijnen, scheppen, 
reddingsvesten, werpzak, brand-
blussers, omroepinstallatie, sire-
ne en blauwe zwaailampen. De 
werkcabine is voorzien van het-
zelfde brancardsysteem als de 
ambulancedienst, waardoor pa-
tiënten niet onnodig overgetild 
hoeven te worden. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Zondag paranormale 
beurs in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 24 maart 
is er een paranormale beurs 
in IJmuiden. Deze keer is voor 
een iets groter aantal deelne-
mers gekozen en zijn er meer 
en vooral andere mediums, pa-
ragnosten en helderzienden bij 
elkaar. Voor iedereen is er een 
advies of spiritueel handvat te 
vinden in een van de consulten.
Het blijft echter een relatief 
kleine beurs, waarbij er voor 
iedereen die vragen heeft met 
betrekking tot relatie, gezond-
heid, werk en dergelijke vaak 
een verhelderend inzicht gege-
ven wordt in een van de per-
soonlijke gesprekjes met de 
helderzienden en paragnosten. 
Ook voor mensen die interesse 
hebben in deze materie en er-
mee willen kennismaken is de 
beurs aantrekkelijk. In een ge-
moedelijke, ontspannen sfeer 
kan men een consult krijgen 
waarbij aan de hand van een 
meegebrachte foto of ring een 
vraag beantwoord kan wor-

den. Gewoon rondkijken kan 
natuurlijk ook. Zo zijn er onder 
andere (meerdere) paragnos-
ten, helderzienden, magneti-
seurs, tarotkaartleggers, astro-
logen, hypnotherapeuten, au-
ralezers en -tekenaars, gidszie-
ners en -tekenaars, reikimas-
ters en pendelaars aanwezig. 
Onder hen paragnost Paul van 
Bree, iriscopiste Sabine Gorski, 
paragnoste Dominiga Numan 
en paragnoste Gerda Schoe-
huys. Op de beurs zijn ook wie-
rook, helende stenen, oliever-
dampers, tarotkaarten, boed-
dha’s en andere spirituele arti-
kelen verkrijgbaar.
De beurs is zondag 24 maart 
in Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3 in IJmuiden. 
Openingstijden zijn van 11.00 
tot 17.00 uur. De entreeprijs is 
5 euro. Consulten kosten maxi-
maal 12,50 euro per persoon, 
tenzij anders aangegeven. Kin-
deren onder de 11 jaar zijn gra-
tis, mits onder begeleiding.

John van Dijk Fonds
Slotavond ‘Mijn Velsen’
IJmuiden - Op woensdag 27 
maart is er om 18.45 uur in het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 een feestelijke slot-
avond van het scholenproject 
‘Mijn Velsen’. Het project is ge-
organiseerd door het John van 
Dijk Fonds. 
Het John van Dijk Fonds  roept 
alle genomineerden, deelne-
mers en belangstellenden op 
om op woensdag 27 maart om 
18.45 uur naar de slotavond 
te komen in het Witte Theater. 
In de theaterzaal  presenteren 
de genomineerden hun film. 
Daarna gaan ze, net als echte 
raadsleden, met elkaar in de-
bat onder leiding van de bur-
gemeester Franc Weerwind en 
met hulp van de wethouders 
over de ingezonden onderwer-
pen. 
Tijdens het juryberaad volgt 
een spetterend optreden van 
de ‘Jonge Stem’ waarbij ieder-
een kan bijkomen van de de-
batwedstrijd onder genot van 
een frisdrankje en een ver-
snapering. Na het juryberaad 
maakt de burgemeester, sa-
men met de moeder van John 

van Dijk, mevrouw Post, de win-
naar bekend. De lokale zender, 
Seaport TV,  zal deze slotavond 
‘live’ uitzenden. Ook zijn de in-
gezonden filmpjes terug te zien 
op de website Seaportrtv.nl/ 
uitzendinggemist
De volgende inzendingen zijn 
genomineerd: ‘De Pont’ en 
‘Lange Nieuw’ van het Gymna-
sium Felisenum, ‘Drive-In Bios’ 
van het Tender College en ‘Jon-
gerenhangplek Velsen-Noord’ 
van het Ichthus Lyceum.
Het scholenproject ‘Mijn Vel-
sen’ brengt jongeren uit het 
voortgezet onderwijs in Velsen 
in contact met inwoners van 
Velsen, politici, ondernemers, 
bestuurders en medewerkers 
van maatschappelijke organi-
saties. De jongeren gingen met 
hen in gesprek over een onder-
werp dat zij belangrijk vinden 
en dat speelt in ‘Mijn Velsen’. 
Na een gastles van raadsle-
den en steunfractieleden over 
het lokaal bestuur gingen de 
jongeren in groepjes met hun 
smartphone of camera op pad. 
Vervolgens maakten zij een 
filmpje over hun onderwerp.
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Donderdag 
21 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Annie’. Aanvang 19.30 uur.
Inlooprepetitie bij Gospel-
koor Get Together Again in Het 
Kruispunt, Zonbastion 3 Vel-
serbroek. Van 20.00 tot 22.00 
uur.
Chicliden lezing bij Aqua-
rium Vrienden Club Vivaria, 
Luxemburglaan Beverwijk. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Orkater ‘237 
redenen voor seks’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Mo-
ke, Myriam West. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. Café: Wie is 
aan? 20.30 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,-, studenten gratis. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
22 maart

Open huis bij Select Win-
dows/Van der Vlugt, Vondel-
weg 540 Haarlem. Zie ook 
haarlem.selectwindows.nl.
Gieteling Open bij TC de Gie-
teling in Velsen-Noord. Tot en 
met 31 maart.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Matthäus Passion COV 
IJmuiden in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aan-
vang 18.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Annie’. Aanvang 19.30 uur.
Concert muziekleerlingen uit 
de 6e klas van het Gymnaium 
Felisenum, Van Hogen dor-
plaan 2 Velsen-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Paasconcert gospelkoor 
Connection bij de Baptisten-
gemeente, Eemstraat 28-30 
IJmuiden. Van 20.15 tot ca. 
21.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘NO’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Grote zaal: River-
side en Jolly. 19.30 uur. Toe-
gang 24,- vvk/27,- add. Café: 
The Black Tapes en De Stek-
kers. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: Onderstroom. 
23.00-04.00 uur. Toegang 

12,50 vvk/15,- add. Vanaf 18 
jaar.

Zaterdag 
23 maart

Open huis bij Select Win-
dows/Van der Vlugt, Vondel-
weg 540 Haarlem. Zie ook 
haarlem.selectwindows.nl.
Openingsweekend Golf-
baan Spaarnwoude.
Open huis vanaf 11.00 uur 
bij Caroline Versloot, Lodewijk 
van Deijssellaan 51 Driehuis. 
Zij maakt indrukwekkende en 
kleurrijke schilderijen en krijt-
tekeningen. De hele collectie 
gaat tijdens het open huis in 
de verkoop.
Meditatieve middag van-
af 12.00 uur in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67 Sant-
poort-Noord. Van 17.00 tot 
17.45 uur Vespers met zang, 
samenzang en stilte.
Bazaar bij Huis ter Hagen, Lo-
dewijk van Deijssellaan 254 
Driehuis. Van 12.30 tot 16.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Palmpaasstok maken in De 
Bolder, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Jazz Match in Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Van 17.00 tot 
19.00 uur. Toegang gratis.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Soundmix- en playback-
show bij Soos de Babbelaar, 
buurtcentrum De Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Memories bij Beach Inn, 
IJmuiden aan Zee. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. 
Deurbeleid 21+
Karaoke met live entertain-
ment, Café De Griffioen, Frans 
Naereboutstraat 9 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Rut Jacott ‘A Lady on Stage’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tref ‘Dampf’. 
Aanvang 20.30 uur.
Bleustrain to Thalia ‘45 jaar 
later’ in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Geertrui-
da on Tour, Sexton Creeps, 
Glass Eyes, Vuurwerk. 21.30 
uur. Toegang gratis. Kleine 
zaal: Zer00’s Heroes. 23.00-
04.00 uur. Toegang 10,- van-

af 18 jaar.

Zondag
24 maart

Feestelijke heropening 
tennispark LTC Hofgeest, 
Broeklanden 5 Velserbroek. 
De activiteiten begiinen om 
09.00 uur. Zie ook www.ltchof-
geest.nl.
Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Openingsweekend Golf-
baan Spaarnwoude.
Lezing ‘De Icuu’ door Rev. Dr. 
Hans le Grand in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.
Paranormale beurs in Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein IJmuiden. Van 11.00 
tot 17.00 uur.
Rommelmarkt in Sporthal de 
Zien, Zienlaan 4 in Uitgeest. 
Van 11.30 tot 15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
IVN Zuid-Kennemerland: 
excursie Stinsenplanten. Ver-
trek 14.00 uur vanaf Poortge-
bouw, Kleine Houtweg 139 
Haarlem. Vooraf aanmelden 
niet nodig. Deelname gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Unieke Zaken 
speelt ‘Zwart op Wit’ (4+). 
Aanvang 14.30 uur. Om 17.30 
uur Landromat tijdenst het 
foyerconcert.
Stadsschouwburg Velsen: 
Premiere Circle Percussion. 
Aanvang 15.00 uur.
Piano en cello in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Zang en gebed in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Ciara Sidi-
ne. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café en Loading 
Dock: Dynamite Platenbeurs. 
11.00 tot 16.30 uur. Toegang 
2,-. 

Maandag 
25 maart

Taxatie van munten, pennin-
gen en bankbiljetten in Ho-
tel Haarlem-Zuid, Toekanweg 
2 Haarlem. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Toegang gratis.
Modeshow Monet Mode voor 
50 plussers in De Driehoek in 
Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Ter-
ras, in het stationsgebouw aan 
de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. Vanaf ca. 19.00 
uur is de zaal open. De toe-
gang is gratis.

Dinsdag
26 maart

Burenavond op Landgoed 
Beeckestijn. Vanaf 19.30 uur 
is het zuidelijke koetshuis ge-
opend voor omwonenden, re-

creanten en belangstellenden.
Stadsschouwburg Velsen: 
New Moscow ‘Het Zwanen-
meer’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘NO’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag
27 maart

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs bij Dikke 
Maatjes, Kerkweg 115 Sant-
poort-Noord. Van 18.00 tot 
22.00 uur.
IVN Zuid-Kennemer-
land: Paasmaanexcursie; ha-
zen in hekslootpolder. Vertrek 
18.30 uur bij infopaneel hoek 
Spaarndamseweg-Vondelweg 
in Haarlem. Aanmelden niet 
nodig. Deelname gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Project ‘Mijn 
Velsen’. Einddebat en prijsuit-
reiking. Aanvang 20.00 uur.
Jamsessie in Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
Santpoort-Noord. Van 20.00 
tot 23.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Toneelversie ‘Kramer versus 
Kramer’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
28 maart

Senioren Koffieochtend 
‘Laat je iets wijsmaken’ in bi-
bliotheek IJmuiden en Velser-
broek. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Paul Groot en Sanne Wallis de 
Vries in hommage aan Adelle 
Bloemendaal. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Rocco ‘Gréco’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Haarlemse 
Popscene. 21.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor 
studenten. Vanaf 18 jaar.

KWF Kankerbestrijding
SamenLoop voor Hoop 
IJmuiden - Heeft u zich al inge-
schreven voor het wandelevene-
ment SamenLoop voor Hoop Vel-
sen op 8 en 9 juni? Samen 24 uur 
wandelen in de strijd tegen kan-
ker, dat is de SamenLoop voor 
Hoop. Je kunt meewandelen met 
een team van bijvoorbeeld bu-
ren, vrienden, collega’s of van de 
sportvereniging. Kinderen kun-
nen 24 minuten meewandelen. 
Het doel van de SamenLoop is 
om zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor kankeronderzoek. 
Naast het wandelen zijn er diver-
se kraampjes en er is muziek van 
onder andere Mathijs Rumping 
en Lenny (Voice of Holland), zan-
gers Renate Rouwen (tevens do-
cent op het Ichthus Lyceum), de 
IJmuider Harmonie, Opera Fami-
lia en vele anderen. 

Het wandelevenement is op het 
Schapenland tegenover zwem-
bad De Heerenduinen in IJmui-
den. 
De eerste teams hebben zich in-
middels aangemeld. Vaak met 
een mooie motivatie om mee te 
doen ‘We lopen mee voor ons 
nichtje en onze tante die kan-
ker proberen te overwinnen en 
voor onze buuf die kanker over-
wonnen heeft! Maar we lopen 
ook mee voor alle mensen die 
we niet kennen, maar wel kan-
ker hebben en iedere dag vech-
ten tegen deze ziekte’.
Op www.velsen.samenloopvoor-
hoop.nl staat meer informatie 
over de SamenLoop voor Hoop 
Velsen. U kunt ook een mail stu-
ren naar velsen@samenloop-
voorhoop.nl.

Statenleden 
houden 
enquête bij FFF
Velsen - Vandaag starten 
Groenlinks, de Ouderenpartij 
NH en de SP een enquête onder 
de reizigers van de draagvleu-
gelboot tussen Amsterdam en 
IJmuiden. Wat vinden zij van de 
dreigende stopzetting van deze 
unieke verbinding? Wat zijn hun 
alternatieven en wat vinden zij 
van de prijs van het vervoer? Al-
lemaal vragen waar de gedepu-
teerden van de Provincie Noord-
Holland geen boodschap aan lij-
ken te hebben. De Provincie wil 
van de snelle draagvleugelboot 
af. En om dat besluit te onder-
bouwen en te rechtvaardigen 
is een onderzoeksbureau ge-
vonden dat op basis van enke-
le grove vooronderstellingen de 
draagvleugelboot tot een ‘schip 
van bijleggen’ heeft omgedoopt. 
Het vervoer per boot is volgens 
de partijen per saldo goedkoper 
dan het vervoer per tram in Am-
sterdam. En de mogelijkheden 
om de balans van baten en las-
ten te verbeteren zijn nauwelijks 
in kaart gebracht. Laat staan wat 
de reizigers van de draagvleu-
gelboot er zelf van vinden. De 
genoemde fracties uit de Provin-
ciale Staten van Noord-Holland 
en de SP fractie uit Velsen leg-
gen hun oor liever te luister bij 
de ruim duizend dagelijkse pas-
sagiers. Daartoe hebben zij een 
enquête gemaakt om een be-
trouwbaar beeld te krijgen van 
het oordeel van de reizigers over 
hun bedreigde OV-verbinding. 
Statenleden zullen donderdag 
21 maart met de ochtendspits 
tussen Amsterdam en IJmuiden 
meevaren en alle passagiers de 
enquête voorleggen. De enquê-
te is natuurlijk ook via de websi-
tes van de genoemde partijen te 
vinden en in te vullen. Zie hier-
voor: noordholland.groenlinks.nl, 
noordholland.sp.nl, ouderenpar-
tij-nh.nl en velsen.sp.nl.
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Velserbroek - Vorige week vrij-
dag was de laatste dag van de 
openingsweek van het nieuwe 
adviescentrum van Rabobank 
Velsen en Omstreken aan de 
Zadelmakerstraat in Velser-
broek. Diverse sprekers, zan-
gers en inspirators deelden 
die week hun visie en dromen. 
Honderden klanten en inwo-
ners uit de regio bezochten het 
nieuwe adviescentrum. En dit 
alles stond in het teken van het 
thema Dromen, durven, doen! 

‘Ontmoeten is het sleutelwoord’, 
aldus directievoorzitter Mathijs 
Smit. ‘Het nieuwe advieskantoor 
heeft een werkcafé waar klan-
ten, leden, medewerkers en inwo-
ners elkaar kunnen ontmoeten en 
samen kunnen werken. Als coö-
peratieve bank geloven wij daar 
sterk in. Want samen bereik je 
meer en komt de realisatie van 
dromen dichterbij. Wij gaven met 
de inspiratiebijeenkomsten hier-
voor de aftrap tijdens deze fees-
telijke openingsweek.”
Bezoekers van de inspiratiemid-
dagen konden zich afgelopen 
week laten inspireren door Ka-
rin Bloemen (zangeres/cabare-
tière), Paul van Ass (bondscoach 
heren hockeyelftal), Franc Weer-
wind (burgemeester van Velsen) 
en de talentvolle jongeren uit de 
regio Jurre van der Linden (zan-
ger), Kaylee Gouda (internatio-

naal dressuurruiter en lid Rabo 
Talententeam) en Joris Brussel 
(dichter). 
Eén van de dromen die Rabobank 
Velsen en Omstreken heeft ge-
realiseerd, is het openen van het 
duurzame adviescentrum. Het ge-
bouw beschikt over warmte/kou-
deopslag in de bodem. Dit sy-
steem slaat de hitte van de zomer 
op in de bodem en pompt het op 
in de winter. Of omgekeerd: het 
laat lucht ‘s winters ondergronds 
koelen door het grondwater en 
pompt het op in de zomer. Het re-
sultaat is een natuurlijke kring-
loop om het gebouw te koelen en 
te verwarmen. Als extra ‘voeding’ 
wordt gebruik gemaakt van duur-
zame stroom.
De ingebruikname van het ad-
viescentrum is een belangrijke 
stap in een traject om de klantbe-
diening te moderniseren. Na af-
ronding hiervan beschikt Rabo-
bank Velsen en Omstreken over 
één centraal adviescentrum in 
Velserbroek en verschillende ver-
koop- en servicekantoren. Daar-
naast heeft de bank op diverse lo-
caties geldautomaten en afstort-
punten voor haar klanten. Meer 
weten? Kijk op www.rabobank.nl/
velsen of bel (023) 513 35 00.
Op de foto bedanken Mathijs Smit 
en Mirjam ’t Lam de talentvolle 
jongeren Kaylee Gouda, Jurre van 
der Linden en Joris Brussel. (foto: 
Rabobank Velsen en Omstreken)

Rabobank Velsen en Omstreken
Inspirerende opening
nieuw adviescentrum

Reünie Ichthus Lyceum
Driehuis - Zaterdag 13 april orga-
niseert het Ichthus Lyceum in sa-
menwerking met www.123reunie.
nl een grote reünie in het pas ver-
nieuwde gebouw aan de Wolff 
en Dekenlaan in Driehuis. De in-
schrijving voor deelname staat al 
op sinds 1 november 2012 open. 
Tot nu toe hebben ruim 650 oud-
leerlingen en –medewerkers zich 
ingeschreven. Daar kunnen er 
nog best wat bij! Inschrijven kan 
uitsluitend digitaal op de speci-
ale website www.reunieichthus-
lyceum.nl. Hier kan men ook be-
kijken welke reünisten zich tot nu 
toe hebben aangemeld.
Het huidige Ichthus Lyceum kent 
een bewogen geschiedenis van 
fusies, verhuizingen, nieuwbouw, 
overnames en wat al niet meer. Op 
de reüniesite staan alle belangrij-
ke data onder de button ‘Nieuws’ 

vermeld. Een indrukwekkende rij 
namen van inmiddels opgeheven 
scholen passeert daar de revue.
Natuurlijk staat de reünie van 13 
april in het teken van elkaar (op-
nieuw)ontmoeten, maar het zal 
voor velen ook een openbaring 
zijn om weer voetstappen te zet-
ten in het gebouw waar jaren te-
rug onderwijs genoten is.  In geen 
enkel lokaal is er meer een krijt-
bord te vinden en behoren digi-
borden tot de standaarduitrus-
ting. De school heeft inmiddels de 
beschikking over ruim 50 lokalen 
waaronder oa twee technasiumlo-
kalen, twee computerlokalen, een 
theater/gymzaal, een fi tnesszaal 
en een ruime mediatheek en ver-
zorgt momenteel havo/vwo-on-
derwijs samen met ruim 100 me-
dewerkers voor zo’n 1050 leerlin-
gen. De school is springlevend!

Velsen-Noord – Om de omge-
ving van de Wijkermeerweg te 
verbeteren wil de gemeente Vel-
sen het MEBA-pand opkopen, 
een voormalige melkfabriek. Het 
pand is mogelijk geschikt voor 
nieuwe bedrijven of andere ac-
tiviteiten. Het pand aan Wijker-
meerweg 4 wordt voornamelijk 
als opslagplaats gebruikt. Door 
aanpassingen aan het pand en 
de omgeving eromheen wil men 
een betere uitstraling krijgen. Het 
pand kan mogelijk mede worden 
ontwikkeld met het NAM-terrein. 
Tot die tijd zou het plaats kun-
nen bieden aan ‘creatieve doel-
einden’. Eerder had het college 
van B&W een oogje op het HIM-
pand, waar ook wel wat uiterlij-
ke verbeteringen nodig zijn. Met 
dit vloerenbedrijf wordt nu on-
derhandeld en daar is nog wat 
winst te behalen. Daarom ziet de 
gemeente af van het plan om dit 
pand te verwerven. Het renoveren 
van omgeving Wijkermeerweg is 
een van de speerpunten van Fris-
se Wind door Velsen-Noord. Nu 
tussen Wijkermeerweg en Heir-
weg de Brede School zal verrij-
zen kan meteen rekening worden 
gehouden met de bereikbaarheid 
hiervan. Zo zal er extra parkeer-
ruimte aan de Wijkermeerweg 
komen en een fi etspad. De Brede 
School krijgt meerdere ingangen, 
ook vanwege de multifunctione-
le doeleinden. B&W heeft met-
een laten weten dat zij de slui-
ting van de Vletterliedenstraat 
via participatie met bewoners van 
Velsen-Noord willen heroverwe-
gen. De Vletterliedenstraat staat 
via de Wijkermeerweg in verbin-
ding met de Concordiastraat. Veel 
vrachtverkeer van en naar omge-
ving Tata Steel wordt via de Con-
cordiastraat geleid. Om vracht-
verkeer uit het centrum van Vel-
sen-Noord te weren zou de Vlet-
terliedenstraat worden afgeslo-
ten. Bewoners hebben verzocht 
deze open te houden. Bij opstop-
pingen rond de Velsertraverse 
is de route over de Concordias-
traat en Vletterliedenstraat name-
lijk vaak een uitkomst voor bewo-
ners. (Karin Dekkers)

Gemeente wil 
MEBA kopen

Velserbroek - Zondag 24 maart 
van 09.00 tot 15.00 uur is er 
weer een gezellige (lente)rom-
melmarkt in het Polderhuis aan 
het Vestingplein 58. Op de ve-
le kramen en tafels in de sport-
hal en grote zaal worden weer 
allerlei leuke spullen aangebo-
den. Het Polderhuis vindt u ach-
ter het winkelcentrum waar vol-
doende parkeergelegeheid is. 
Ook is de kantine geopend. De 
entree bedraagt 2 euro, kinde-
ren tot en met 6 jaar mogen gra-
tis mee. Voor meer informatie of 
het huren van een kraam: tele-
foonnummer 023-53742218 of 
06-13213704.

Rommelmarkt 
in Polderhuis

Velsen-Zuid - Golfbaan Spaarn-
woude is weer volop in bedrijf en 
zich aan het opmaken voor een 
prachtig golfseizoen. 
Om kennis te laten maken met 
de verrassende veelzijdigheid van 
Golfbaan Spaarnwoude hebben 
zij op zaterdag 23 maart en zon-
dag 24 maart diverse speciale ac-
ties en activiteiten georganiseerd.
Zoals: golfpaspoort kennismaking 
arrangement voor degene die met 
het golfen wil gaan beginnen. 
Footgolf: combinatie van voetbal-

len en golfen op een echte golf-
baan begeleid door footgolfhol-
land. 
Gratis koffi e met gebak voor de  
vinder van de gekleurde golfbal 
en nog veel meer leuke aanbie-
dingen voor de golfer en niet gol-
fer.  
Tussen 15.00 en 17.00 uur wordt 
iedere bezoeker getrakteerd op 
een heerlijk glaasje proseco. 
Informatie over deze dagen: www.
golfbaanspaarnwoude.nl of tele-
foonnummer 023-5385599.

Schoolvoetbal van start
Velsen - De voorrondes van het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
zijn maandag, 18 maart, weer be-
gonnen. Na acht jaar te hebben 
gespeeld op de velden van RKVV 
Velsen in Driehuis, wordt het toer-
nooi dit jaar gehouden  op de vel-
den van VV IJmuiden aan de Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Op de-
ze openingsdag vonden de eerste 
voetbalschermutselingen plaats 
van de jongens en meisjes D en E. 
Tot aan de fi nale op donderdag,18 
april, die in het Tata Steel Stadion 
zal plaatsvinden zullen er in totaal 
349 wedstijden hebben plaatsge-
vonden.
Hennie van Ombergen en Ger-
hard Verwoort werken al vele ja-

ren mee aan de organisatie van dit 
grote toernooi. Gerhard: ,,Zo rond 
Nieuwjaar belt Hennie mij met de 
mededeling dat we nodig bij el-
kaar moeten komen om met de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
schoolvoetbaltoernooi aan de slag 
te gaan. Maar we doen dit zeker 
niet met z’n tweetjes. We hebben 
een vaste ploeg van ruim twintig 
medewerkers die zich inzetten om 
dit grote toernooi in goede banen 
te leiden, maar ook van de afdeling 
sport & recreatie van de gemeen-
te krijgen we veel ondersteuning.’’
Het volledige programma van het 
schoolvoetbaltoernooi is te vinden 
op www.schoolvoetbal2013.tk (fo-
to: Joop Waijenberg)

Velsen-Zuid - Golfbaan Spaarn- len en golfen op een echte golf-

Openingsweekend 
Golfbaan Spaarnwoude
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College: ‘45-plussers 
moeten blijven bewegen’
Velsen – In de Sportagendag 
2013 tot 2016 van de gemeente 
Velsen heeft B&W vijf speerpun-
ten vastgesteld. De eerste van die 
vijf thema’s is: Meer Velsenaren 
in beweging. En dat terwijl tus-
sen 2004 en 2011 de sportdeel-
name in de gemeente al is geste-
gen van 64 naar 71 procent. Toch 
wil het college aanzetten tot nog 
meer en gerichtere sportdeelna-
me. Met name de leeftijdsgroep 
van 45 tot 65 jaar krijgt extra aan-
dacht. Uit onderzoek is gebleken 
dat 53 procent van de volwasse-
nen in Velsen niet voldoende be-
weegt. De nieuwe buurtsport-
coach zal zich vanaf deze zomer 
gaan richten op mensen in een 
aantal wijken in IJmuiden. Acti-
viteiten kunnen ook samen met 
bestaande  sportorganisaties 
worden gepland. 
Ook jongeren vanaf 14 jaar wil 
men een sportimpuls geven en 
tevens de leefstijl verbeteren. Dat 
zal gebeuren door bestaande ini-
tiatieven of projecten die aanslui-
ten bij de jeugd en hun waar-
de hebben bewezen. De uitvoe-
ring zal in 2014 plaatsvinden. Veel 
jongeren stoppen rond hun 14de 
met sporten. Uit onderzoek van 
de GGD is gebleken dat vooral 
leerlingen van het VMBO en VSO 
vanaf 14 jaar minder sporten en 
meer met overgewicht te maken 
krijgen.
Voor mensen met een chronische 
ziekte of beperking moet jaarlijks 
een aangepast sportevenement 
komen. Bij het uit te breiden di-
gitale sportservicepunt moet ie-
dereen alle Velsenaren informatie 
kunnen krijgen over voor hem of 
haar geschikte sporten in de na-
bije omgeving.
Bij de ontwikkeling van de speer-
punten wordt samengewerkt met 

onderwijs en sport in de buurt. 
Een speerpunt is ook het creëren 
van een beweegvriendelijke om-
geving, die als het ware uitnodigt 
om te wandelen, spelen of fiet-
sen. Dat wil de gemeente doen 
door het uitbreiden van het wan-
del- en fietsnetwerk, meer door-
gaand vaarwater, openbaar toe-
gankelijke sportparken en spor-
tief-recreatieve elementen in de 
openbare ruimte. In dat kader 
past ook het uitgeven van een 
recreatiekaart van de gemeen-
te met uitloopgebied met allerlei 
uitnodigende en toeristische in-
formatie over bijvoorbeeld inline 
skaten, paardrijden en dergelijke. 
Ook is de mogelijkheid van een 
beweegplein bij Brede Scholen 
een optie. Op een beweegplein 
kunnen meerdere sporten en ac-
tiviteiten (onder toezicht) worden 
gedaan. 
Ook wil de Velsen in samenwer-
king met sportaanbieders meer 
wind- en watersporten op het 
strand stimuleren. Bijvoorbeeld 
door het houden van evenemen-
ten en wedstrijden. Dit is niet al-
leen goed voor de sportdeelname 
van Velsenaren maar ook voor 
het toerisme en de economie. 
Sterke sportverenigingen in Vel-
sen hebben ook een belangrijke 
maatschappelijke functie en wor-
den door de gemeente Velsen ge-
holpen met ondersteuning zoals 
themabijeenkomsten en cursus-
sen (voor bestuur en vrijwilligers).  
Vanaf 2014 wil de gemeen-
te meedoen met de Nationale 
Sportweek. Zo kunnen meer in-
woners kennismaken met sport-
verenigingen, sportaccomoda-
ties, wijkverenigingen en instel-
lingen die een vorm van sport of 
bewegen aanbieden. (Karin Dek-
kers)

Noordzeekanaalgebied
‘Groot potentieel voor 
cluster offshore wind’
Velsen-Zuid - Het Noordzeeka-
naalgebied heeft economische 
kansen op het gebied van off-
shore wind. De gunstige ligging, 
beschikbare ruimte en een sterk 
netwerk van bedrijven is een 
krachtige combinatie. Dat is de 
uitkomst van het onderzoek naar 
de offshore wind supply chain 
in de regio. Vorige week vrijdag 
werd het rapport ‘Inventarisatie 
supply chain offshore wind’ uit-
gereikt aan Jaap Bond, Gede-
puteerde Provincie Noord-Hol-
land. Dit gebeurde door AYOP   
en Kamer van Koophandel Am-
sterdam, opdrachtgevers van het 
onderzoek.
Zowel voor de Nederlandse en 
Engelse kust zijn grootschalige 
windparken gepland. De ambi-
ties van de Nederlandse over-
heid zijn erop gericht om in 2020 
5.200 MW vermogen op zee te 
hebben geïnstalleerd. Voor de 
kust van Engeland in de Noord-
zee staat voor 2030 maar liefst 
25.000 MW gepland.
Ron Davio, voorzitter van AYOP, 
ziet kansen: ,,De Amsterdam-
se havenregio biedt een idea-
le uitvalsbasis voor aanleg en 
onderhoud van windparken op 
de Noordzee. De gunstige lig-
ging ten opzichte van de ge-
plande windparken, de beschik-
bare ruimte en de aanwezig-
heid van een sterk en gespeci-
aliseerd netwerk van bedrijven, 

vormt een krachtige combina-
tie.’’ Om deze kansen voor de re-
gio optimaal te kunnen benutten, 
hebben AYOP en de Kamer van 
Koophandel, Buck Consultants 
International (BCI) gevraagd te 
inventariseren welke bedrijven 
in de regio actief zijn op het ge-
bied van offshore wind. 
,,Door het BCI-onderzoek heb-
ben we een goed beeld van de 
rol die de regio kan spelen bij 
aanleg en onderhoud van off-
shore windparken op de Noord-
zee. Onze ambitie is om het clus-
ter de komende jaren verder te 
versterken. We hebben veel be-
drijven in de regio die een dra-
gende rol kunnen spelen op het 
gebied van offshore wind en een 
boost kunnen geven aan de regi-
onale economie”, aldus Rob Ver-
weij, Manager Regiostimulering 
Kamer van Koophandel. 
Gedeputeerde Provincie Noord-
Holland Jaap Bond benadrukt 
daarbij het belang van samen-
werking: ,,Met een kansrijke re-
gio zoals het Noordzeekanaal-
gebied, is samenwerking met 
bedrijven, netwerkorganisaties 
en kenniscentra in de offshore 
windsector onmisbaar om be-
oogde ambities te halen en plan-
nen te realiseren. De aanwezig-
heid van een groot kenniscluster 
en bedrijvennetwerk binnen de 
provincie Noord-Holland, biedt 
hier kansrijke gelegenheid toe.’’

IJmuiden aan Zee - Wie kent ze 
nog? De oude feestjes bij Beach 
Inn. Waar alles kon en echt al-
les mocht. De bar was het dans-
podium, de muziek op veler ver-
zoek van de vaste gasten aange-
vraagd. 2012 was het een hectisch 
jaar. Eerst de brand, stress, toen de 
opbouw van het nieuwe paviljoen. 
Oké oke, Beach Inn is nu helemaal 
blits met het nieuwe paviljoen, 
maar stiekem mist ook het team 
van Beach Inn die feestjes. Ze zijn 
eraan toe om lekker gek te doen 
met elkaar.en de oude tijden la-
ten herleven. Daarom organiseren 
zij op 23 maart Memories. De mu-
ziekstijl is van de jaren ‘70/’80. De 
aanvang is om 20.00 uur. Entree 
vanaf 21 jaar. Uiteraard hoopt men 
dat alle feestgangers van toen, 
maar zeker ook nieuwe feestgan-
gers, die avond van de partij zul-
len zijn.

Memories
bij Beach Inn 

Uitgeest - In Sporthal de Zien 
aan de Zienlaan wordt zondag 
24 maart een rommelmarkt ge-
houden van 11.30 tot 15.30 uur. 
De toegang bedraagt 1,50 euro. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gra-
tis toegang. Bel voor het reserve-
ren van een marktkraam (20 eu-
ro) 0251-240557 of 254067. 

Rommelmarkt
in de sporthal

Velsen-Zuid - Op vrijdag 22 maart 
aanstaande geven de muziekleer-
lingen uit de 6e klas van het Gym-
nasium Felisenum, Van Hogendor-
plaan 2, een concert ter afsluiting 
van de muzieklessen in de boven-
bouw. Behalve de optredens van 
de zesdeklas leerlingen zijn er 
ook andere optredens van andere 
leerlingen, enkele leraren en het 
schoolkoor. Iedereen is welkom 
als toeschouwer en er is koffie, 
frisdrank, wijn et cetra. Het begint 
om 20.00 uur en duurt anderhalf 
tot twee uur. De toegang tot het 
concert is gratis, in plaats van een 
entreeprijs wordt met het concert 
geld ingezameld voor KWF Kan-
kerbestrijding, zodoende wordt er 
aan de bezoekers een kleine bij-
drage gevraagd. Dat is uiteraard 
vrijwillig en niet verplicht, maar het 
helpt wel. Het concert vindt plaats 
in de aula van de school. Er is rond 
de school een beperkt aantal gra-
tis parkeerplaatsen, met de fiets 
komen is dus aan te raden. 

Concert 
Felisenum

VIS-winnaars Nadine en 
Rosita op Havenfestival
Velsen - De Velsense Inter 
Scholaire kortweg VIS is bin-
nen vier jaar uitgegroeid tot het 
grootste evenement voor mid-
delbare scholieren in de ge-
meente Velsen. Zowel het aantal 
leerlingen als activiteiten heeft 
zich in de loop der jaren uitge-
breid. 
Naast podiumkunsten is beel-
dend een belangrijk onderdeel 
van het VIS geworden. Tijdens 
een groots gala koos het jeug-
dige publiek het schilderij ‘Oba-
ma/Reagan’ van laron Prick van 

het Vellesan als mooiste kunst-
werk.  Een professionele ju-
ry wees voor het eerst in de ge-
schiedenis van het VIS twee 
winnaars aan. Noel Benham-
mou van het Vellesan hiphopte 
zich naar een ereplaats op het 
Havenfestival. Rosita Kraamwin-
kel imponeerde achter de vleu-
gel met haar zang. 
De leerling van het Felisenum 
zal in augustus in de nostalgi-
sche Spiegeltent op de Trawler-
kade haar winnende lied ‘Shel-
ter’ ten gehore brengen. 

IJmuiden - Dien de Boer uit IJmuiden heeft donderdag een 
prachtige prijs gewonnen: een jaar gratis meespelen in de Staats-
loterij met maandelijks een heel lot. 
Ineke de Jonge van Cigo Havana House aan de Kennemerlaan 
deelde zelf de prijs uit. Dit gebeurde in het teken van het eenjarig 
bestaan van de winkel onder leiding van Ineke. 

Cigo Havana House 
deelt Staatsloten uit





Levade Ruitersport:  alles   voor   paardensport
Regio - Het is inmiddels alweer bijna zeven jaar 
geleden dat Levade Ruitersport haar deuren open-
de in hartje Haarlem aan de Koudenhorn 44, 
schuin tegenover de Catharijnebrug. Hoewel de 
buitenkant anders doet vermoeden, is er binnen 
een zee van ruimte met een enorme sortering arti-
kelen voor de paardensport. Voor onder meer kle-
ding, hoofdstellen, caps, laarzen, stijgriemen, beu-
gels, bitten, diverse soorten dekens en nog veel 
meer kan de paardenliefhebber hier terecht.
Eigenaresse Elvira is vanaf haar jeugd met paar-
den opgegroeid en zij is nog steeds actief in de 
wereld van de paardensport. ,,Ik heb een jong 
paard waarmee ik momenteel veel train zowel 
met springen als met dressuur. En om op de hoog-
te te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op 
mijn vakgebied bezoek ik regelmatig beurzen en 
concoursen. Ook sta ik met mijn winkel jaarlijks op 
Jumping Amsterdam,’’ vertelt Elvira.
In de winkel aan het Spaarne kunnen belangstel-
lenden nu terecht om een blik te werpen op de 
voorjaars- en zomercollectie, met nieuwe merken 
en veel nieuwe accessoires. En mogelijk is er uit de 
wintercollectie nog een voordelige keus te maken 
uit kleding of zadeldekken want voor deze twee 

items geldt, zolang de voorraad strekt: twee halen, 
één betalen. Ook heeft Elvira nog steeds het star-
terspakket in haar leveringsprogramma dat be-
staat uit een setje met helm, laarzen, zweepje en 
handschoenen voor 49,95 euro. De winkel is zes 
dagen in de week geopend van maandag tot en 
met zaterdag. Nog meer informatie is te vinden op 
de website: www.ruitersport-levade.nl die binnen-
kort, geheel vernieuwd, online gaat. Maar bellen 
kan natuurlijk ook: 023-5510583.
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Kleurrijke modeshows 
bij Jacky Hart Mode

IJmuiden – Wie bij Jacky Hart Mode binnenstapt 
zal de grijze en donkere kleding van zich af willen 
scheuren om meteen in de voorjaarsmode te sprin-
gen. Want die is kleurrijk. Domineerden in andere 
seizoenen een of twee hoofdkleuren, nu is het een 
veelheid van kleuren die opvalt. Pasteltinten, fel-
le kleuren en fluorkleuren staan tijdens de mode-
shows voorop. Van hartveroverend roze tot pittig pi-
stache. Voor wie dat een beetje teveel is kan kiezen 
voor een klein kleuraccent of een van de prachtige 
kleurrijke sjaals.
Helena Hart komt in door haar ontworpen kleding 
onder meer met powerpastels. Zachte kleuren in 
koraal, mint, blue of yellow. Natuurlijk zijn ook de 
modellen belangrijk, maar ook daarmee kun je dit 
seizoen veel kanten op: van stoere bikerbroeken 
van Helena Hart tot speelse Please-broeken in lie-
ve kleuren. Combineer ze met de prachtige blouses 
van Cavallaro of de bloemetjestops van Studio An-
neloes en je straalt het voorjaar tegemoet.
Zwart/wit is echter nog niet geheel uit het mode-
beeld verdwenen. Jacomien heeft de collectie van  

het Nederlandse merk Chia-Rico uitgebreid: ,,Om-
dat het zo mooi en heerlijk draagbaar is. Hier heb 
je jarenlang plezier van. Met die mooie pasvorm en 
rijke materialen en de bijzondere details maken wij 
iedere vrouw blij.’’
Tijdens de modeshows op maandag 25 en dinsdag 
26 maart is al het moois van Jacky Hart Mode te be-
wonderen. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de 
dinsdagavond. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de winkel aan Kenne-
merlaan 94-96. De modeshow is bij uitstek de gele-
genheid om te laten zien wat de winst is van goed 
combineren. Daarbij speelt niet alleen de kleding 
een rol, maar ook prachtige accessoires, schoenen 
van Miocco en sieraden. 
Bij Jacky Hart Mode is het team met passie bezig 
om voor elke klant de ideale outfit te zoeken. ,,En 
niets moet’’, zegt Jacomien. ,,Klanten mogen alles 
passen en of ze iets kopen of niet, het belangrijk-
ste is dat ze met plezier terugkomen. Voor ons is 
het een kick om iemand mooi aan te kleden. Dan is 
geen moeite teveel.’’

Volop voorjaar bij DNM
IJmuiden - Als je bij DNM binnenloopt zie je overal frisse kleuren en 
krijg je zin in het voorjaar. 
Veel neonkleuren geven dit seizoen een lekker zomers gevoel. Dit vind 
je ook terug in de afwerking en prints van de shirts gecombineerd met 
een jeans of katoenen broeken met leuke accesoires in felle kleuren.
Van de merken Jack & Jones, Only, Esprit en Tom Tailor komt er el-
ke maand een leuke dames- en herencollectie binnen, dat zorgt voor 
steeds weer vernieuwing in de vakken. Wat het voor het publiek aan-
trekkelijk maakt om vaker binnen te lopen om de laatste mode te be-
kijken.
De jeansmerken die DNM voert zijn LEE, LTB, Esprit, Suzy Q, Tom Tailor, 
Japan Rags, Jack & Jones, Only, Pepe Jeans en Mavi. Bij DNM zijn er 
al broeken vanaf e49,95 en de broek wordt gratis op maat gemaakt.
Ook zin in het voorjaar? Stap gerust binnen en laat je adviseren door 
het enthousiaste verkoopteam. Wil je op de hoogte blijven van de laat-
ste nieuwtjes en akties like dan de DNM-pagina op Facebook.

Juwelier Ris reikt
Dji Dji bijouxbox uit

IJmuiden - Juwelier Ris sluit de winter af met de uitreiking van een 
prachtige bijouxbox van het stijlvolle modemerk Dji Dji. De lente be-
gint met een verfrissende nieuwe collectie.
Blij verrast reageerde mevrouw Spoor uit IJmuiden op het onverwach-
te telefoontje van Ingrid Ris. ,,Echt waar? Ik win anders nooit iets!” al-
dus de dankbare klant. De bijouxbox met hierin prachtige Dji Dji sie-
raden is dus op een goede plek terecht gekomen.
Juwelier Ris is trots op de zomerse aanvulling op de collectie. Uiter-
aard het merk Dji Dji met onder andere letterhangers in een nieuw 
jasje. Of bijvoorbeeld van het toonaangevende sieradenmerk Ti Sen-
to, een kleurrijke sieradenlijn die de winkel meteen een frisse ‘look’ 
geeft. Of misschien kiest u voor het stoere merk Band of Angels, Mi 
Moneda, Swarowski of het chique Diamonde. Binnenkort zijn bij Ris 
de sieraden van Dolce Luna te verkrijgen en, alvast een tipje van de 
sluier: Buddha to Buddha. De horloges mogen er ook weer zijn. Bij-
voorbeel Guess (Collection), Michael Kors, Emporio Armani, TW-steel 
of het van oudsher bekende Seiko.
,,We laten de klant graag vrijblijvend kennismaken met onze siera-
den en horloges, informatie geven we graag en passen mag na-
tuurlijk ook altijd”, zegt Ingrid. ,,We hebben er weer zin in, laat de zo-
mer maar komen!” Via de facebookpagina van Juwelier Ris www.fa-
cebook.com/juwelierris kunt u op de hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen. En natuurlijk via de website www.risjuwelier.nl. Maar 
het liefst spreken we de klant persoonlijk. Direct contact staat nog 
steeds voorop.





Sportspecialisten uit 
Santpoort werken samen

Santpoort-Noord - Last van een winterdip? Ga naar Seven Days Fa-
shion en je wordt blij. Met het prachtige kleurenpalet in de mode voor 
dit voorjaar en zoveel keuze voor jong en oud is je dag meteen goed. 
Seven Days Fashion staat al meer dan 13 jaar garant voor de leukste 
merken in betaalbare mode van kwaliteit voor babys, kids, teenagers 
en vrouwen. Seven Days Fashion heeft een veelzijdige keuze, is altijd up 
to date en biedt de laatste trends. Niet voor niets is deze winkel populair 
onder een grote groep mensen uit de gemeente Velsen en omgeving. 
In deze gezellige winkel vind je altijd iets leuks voor jezelf, je kind, een 
kraamcadeau, leuke tassen en sjaals om cadeau te geven, tops voor 
een avondje uit, teveel om op te noemen. En kun je even geen keuze 
maken, geef dan een cadeaubon, daar wordt iedereen blij van! Op Fa-
cebook is de gehele voorjaarscollectie te bewonderen, inclusief prijzen 
en maten. De weg naar Santpoort-Noord is kort. Neem gerust je kind 
mee want die vermaakt zich wel in de gezellige speelhoek. 
Seven Days Fashion is official dealer van de volgende merken: Name It, 
Outfitters Nation, Dirkje, Feetje, Jubel, Sturdy, Knot So Bad en voor de da-
mes wordt er wekelijks geshopt in het confectiecentrum om zo de win-
kel altijd up to date te hebben met de laatste trends.
Voor de agenda: woensdagavond 3 april VIP-tieneravond met een 
avond vol plezier en kortingen voor 11 tot 21-jarigen. 
Zaterdag 6 april Mini-fotoshoot voor je kind/eren in samenwerking met 
Lee Fotografie.

Vrolijkheid alom bij 
Seven Days Fashion
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Santpoort-Noord - Sportief het voorjaar in met de 
sportspecialisten uit Santpoort. Dat kan met Special 
Health en Skeeler.nl. Er is genoeg aanbod als het gaat 
om fit worden, sportief bezig zijn of afvallen. Maar bij 
bewegingscentrum Special Health aan Crocusstraat 
1e in Santpoort-Noord doen ze dat op hun eigen wij-
ze. Zij nemen uw gezondheid heel serieus. Samen met 
een gecertificeerde trainer maakt u een op maat ge-
maakt plan. Of uw doel nu het verbeteren van uw con-
ditie is, of u wilt een paar kilo’s kwijtraken, of u wilt zich 
gewoon goed voelen in een fit lijf, bij Special Health
gaat u met gemotiveerde mensen serieus aan de slag. 
De leeftijd is van geen  belang en voor elke leeftijd is er 
wel een aansprekend programma dat zo veel moge-
lijk in de eigen tijd kan worden gevolgd. Voel je nooit te 
min of te oud om uw eigen behuizing op orde te bren-
gen, we hebben tenslotte maar  één lijf en daar moe-
ten we goed voor zorgen. Of het nu gaat om werken 

Cosmo Hairstyling IJmuiden
Naar de kapper voor Samenloop voor Hoop

IJmuiden - ,,We hebben allemaal wel te maken met 
iemand die kanker heeft, of is overleden aan kanker. 
Daarom gaan wij twee dagen voor het goede doel 
Samenloop voor Hoop knippen’’, zegt Denice, eige-
naresse van Cosmo Hairstyling IJmuiden, aan Markt-
plein 62. Samenloop voor Hoop Velsen is een groots 
evenement rondom een 24-uurs wandelestafette op 
8 en 9 juni. Deelnemers kunnen in groepen meelo-
pen. Maar er zijn ook kramen, herdenkingen en op-
tredens. De opbrengst gaat geheel naar het KWF. 
,,Wij hebben als Cosmo Hairstyling IJmuiden nooit 
eerder meegedaan voor een goed doel’’, aldus De-
nice. ,,Het leek ons leuk om twee dagen voor Samen-
loop voor Hoop te werken. Per behandeling gaat dan 
5 euro naar het goede doel en bovendien de inhoud 
van de fooienpot. Om iedereen de gelegenheid te 
geven om mee te doen houden we deze bijzonde-
re dag op donderdag 28 maart en op donderdag 

30 mei. Beide dagen zijn we lang open van 9.00 tot 
21.00 uur, dus we zullen veel klanten kunnen helpen. 
Ons team draagt de dag. Zelfs de kapsters die an-
ders vrij zijn, komen (als vrijwilliger) knippen. Daarom 
maak ik het extra gezellig voor ze. Ik verzorg een lek-
kere lunch en een warme maaltijd. En voor de klan-
ten is er een extra lekker koekje bij de koffie of thee.’’
Denice maakt met deze actie een zeer genereus ge-
baar in een economisch moeilijke tijd. Via Facebook 
Cosmo Hairstyling IJmuiden is de actie al aangekon-
digd. De eerste reacties zijn enthousiast. 
,,Klanten kunnen natuurlijk voor alle behandelingen 
komen’’, zegt Denice. ,,Maar het is handig als zij van 
tevoren een afspraak maken, zodat alles glad ver-
loopt. Even binnenlopen kan natuurlijk altijd, maar 
wel met een risico dat je wat langer moet wachten.’’ 
Wie zich graag laat knippen voor het goede doel kan 
reserveren via 0255-510554,

met de apparaten of het volgen van een circuittrai-
ning:  de gezondheid van elke deelnemer staat voor-
op en wordt goed begeleid door ervaren begelei-
ders. ,,Iedereen is jong geweest en de aankomende 
topschaatsers hun zomerprogramma te zien afwer-
ken, werkt heel stimulerend en motiverend”,  zegt Ri-
chard de Jonge, eigenaar van Special Health. ,,Kom 
maar eens kijken.’’ Zie www.specialhealth.nl.
Skeeleren is niet alleen leuk, maar het is ook nog 
eens goed voor het lijf. Skeeler eens door Spaarn-
woude en je hebt het gevoel met een tocht op na-
tuurijs bezig te zijn. Skeeler.nl is een onderdeel van 
Bosch Sport uit Santpoort en organiseert vanaf 1995 
skate- en skeelerlessen in Spaarnwoude. ,,Hoewel 
het er soms eenvoudig uitziet en het ook best een 
beetje op schaatsen lijkt, moeten mensen het toch 
niet onderschatten”, zegt Lars Bosch de ervaren 
‘blocker’  van de Haarlem Nightskate. ,,Te vaak zien 
we mensen zo maar een paar skates onderbinden 
en risico’s nemen waar niet goed over is nagedacht. 
Jammer en niet nodig, want na vier van onze lessen 
staat men een stuk veiliger op de wielen en zijn ze 
meestal klaar om ook aan een leuke toertocht mee te 
doen.” De overbekende Kidfit en Kidspeed is er voor 
de kinderen van 6 tot 14 jaar en dit jaar, in verband 
met de vroege vakantie, één periode van zes weken. 
Voor de volwassen beginners zijn er lessen (drie peri-
odes van vier lessen) op donderdagavond van 19.30 
tot 20.45 en bij de Tourgroepen wordt, door de meer 
ervaren skaters vooral gewerkt aan de techniek en 
de conditie. 
Bij Bosch Sport in de Hoofdstraat in Santpoort vindt 
u een uitgebreide collectie skates van de beste mer-
ken op dat gebied. Een gratis remles is bij de prijs in-
begrepen. Zie voor meer informatie: www.skeeler.nl.

Koning Bodyfashion
Borstprotheses voor 
alle verzekeringen

Beverwijk - Koning Bodyfashion aan de Zeestraat 7 in Beverwijk is 
SEMH gecertificeerd en dat betekent dat het bedrijf borstprotheses 
mag leveren voor alle ziektekostenverzekeringen. Jaarlijks wordt 
het bedrijf gekeurd en daarmee voldoet Koning Bodyfashion aan 
alle eisen van de verzekeringsmaatschappijen. 

Ook vrouwen die een borst-
amputatie hebben moeten on-
dergaan kunnen er nog steeds 
leuk uit zien. Er zijn bh’s, bad-
kleding, jurkjes en topjes, waar 
de prothese zo in kan. Het re-
sultaat is prachtig. Zo nodig kan 
er een aanpassing worden ge-
daan aan een artikel om het 
goed passend te maken. Ook 
hiervoor zorgt Koning Bodyfa-
shion. Er worden mooie merken 
gevoerd, zoals Prima Donna, 
Mary-Jo, Chantelle, Felina, Ani-
ta, Passionata, Fantasy en Fre-
ya, Bh’s zijn er in de maten dub-
bel A tot en met I. 
Ook voor heren is er een ruime 
keuze aan badkleding, onder-
goed en nachtkleding. 
Koning Bodyfashion, Zeestraat 
7 in Beverwijk, tel. 0251-223736.
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Pieter Geraedts
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Van Delden Mode bestaat tien jaar
IJmuiden - Vrijdag 1 maart, vierde ei-
genaar Pieter Geraedts het heuglijke 
feit dat hij tien jaar geleden Van Del-
den Mode op Plein 1945 overnam van 
Henk van Delden die de zaak in 1978 
was begonnen.

,,Ik ben nog steeds blij dat ik destijds 
de stap heb genomen om bij Henk 
in de winkel te komen werken, zon-
der toen te weten dat er mogelijk een 
overname in zou zitten. Maar na drie 
leerzame jaren bij ‘meester Henk’ 
diende in 2003 de mogelijkheid van 
een overname zich aan’’, vertelt Pieter.
En tot op heden heeft hij absoluut 
geen spijt van deze grote stap in zijn 
leven.

Hij vervolgt: ,,Ik ben mijn klanten dank-
baar voor het vertrouwen dat zij ook 
na de overname in mij hebben ge-
had. De collectie heb ik dan ook niet 
ingrijpend veranderd, maar wel heb ik 
een aantal zaken meer naar deze tijd 
aangepast zoals onder meer de win-

kel, het logo, de website en natuurlijk 
zit ik ook op Facebook. En niet te ver-
geten merkkleding voor jongere man-
nen zoals Boss Orange en Cavallaro. 

Maar voor de oudere klanten die hier 
al jaren komen blijven bekende mer-
ken als LeDub en Meyer in de collec-
tie’’.

Service, sfeer en persoonlijke aan-
dacht staan bij Pieter hoog in het 
vaandel. ,,Kleding kun je overal kopen 
maar het is belangrijk dat klanten zich 
welkom voelen, dat ze het gevoel krij-
gen alsof ze in een warm bad stap-
pen’’, zegt hij.

En juist deze maand is een bezoek 
aan de winkel extra interessant om-
dat, tot de Paasdagen, nog een jubi-
leumkorting geldt van 10% en tevens 
ontvangt iedere koper ook nog een 
leuk presentje.
Kortom, Pieter heet jong en oud har-
telijk welkom om kennis te maken met 

de nieuwe, kleurrijke lente- en zomer-
mode en om nog te profiteren van zijn 
jubileumactie.
Veel meer informatie is te vinden op 

de vernieuwde website: www.vandel-
denmode.nl. Kijk ook onder het kop-
je ‘actie’ met de mededeling: ‘verdien 
uw trouwkostuum terug!’



IJmuiden - Bij SportPlazaClub Velsen is het ont-
spannen inspannen. Gezond bewegen met be-
hulp van topkwaliteit (cardio)fitnessapparatuur en 
onder begeleiding. In samenspraak met deskun-
dige fitnessinstructeurs bepaalt men zelf het pret-
tige of uitdagende niveau dat men wil bereiken of 
behouden. 
De fitnessfilosofie van SportPlazaClub gaat uit van 
de volgende elementen: persoonlijk (cardio)trai-
ningsprogramma, deskundige (medische) bege-
leiding, buikspiertraining, core stabilitytraining, fit-
baltraining, bodyshape, kettlebell, functionele trai-
ning, seniorfit, powerwalk (start 12 april), powery-
oga/stress relief, personal training, ontspannings-
massage, hotstone en zwemmen. 
SportPlazaClub Velsen is ook het adres voor medi-
sche fitness. Medische fitness richt zich op het ver-
helpen van specifieke klachten en het beter kun-

nen functioneren met een bepaalde aandoening. 
Er wordt altijd gewerkt met een trainingsprogram-
ma dat inspeelt op het individuele klachtenpatroon. 
Medische fitness is een succesvolle behandelme-
thode bij diverse aandoeningen van het cardiovas-
culaire systeem en het bewegingsapparaat. Medi-
sche fitness is geschikt voor mensen met een (tijde-
lijk) lagere belastbaarheid. Mogelijke indicaties zijn 
long- hart- en vaatziektes. Klachten aan rug, nek, 
schouder, bekken of knieën. Klaar met fysiothera-
pie? Dan kun je bij SportPlazaClub je revalidatie-
programma voortzetten onder deskundige bege-
leiding. Iedereen is van harte welkom voor een per-
soonlijke rondleiding. 
SportPlazaClub Velsen, Heerenduinweg 6, IJmui-
den, 0255-513111 of e-mail naar sportplazaclub-
velsen@planet.nl. Zie ook  www.sportplazaclub-
velsen.nl.

Santpoort-Noord - Sinds begin februari heeft de Hoofdstraat er een bij-
zondere kledingwinkel bij: De Kleurboetiek. In deze mooie, lichte winkel 
met grote kroonluchters kan de klant kleuradvies krijgen bij het kiezen 
van kleding. Om het de klant al iets makkelijker te maken, is er een wand 
met koele kleuren en een wand met warme kleuren. Er worden merken 
verkocht als Fresh!, Gustav en Sylver.
Maar er is nog veel meer te doen. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak ma-
ken voor een uitgebreide kleuranalyse op basis van 10 seizoenen. Aan 
de hand van analysedoeken wordt gekeken welke kleuren het best har-
moniëren bij je huid, ogen en haarkleur. Na afloop krijg je een kleurkaart-
je mee met jouw kleuren.
Eveneens onderscheidend is de 100% minerale make-up die verkocht 
wordt, van het merk Mineralogie. Deze make-up heeft niet alleen prachti-
ge kleuren, maar verbetert ook de conditie van de huid. Aan de kleurana-
lyses en de make-up zijn ook workshops gekoppeld. Achterin de win-
kel is een gezellige huiskamersfeer gecreëerd, met een grote tafel waar-
aan zeker zes personen een workshop kunnen volgen. Gezellig voor een 
vriendinnenavond of als bedrijfsuitje.
Eigenaresse Francis Handgraaf is een echte Santpoortse en de beden-
ker van dit concept. Zij wilde graag een winkel oprichten, die biedt waar 
vrouwen behoefte aan hebben: persoonlijke aandacht en eerlijk advies. 
Wie de winkel bezoekt, mag vrijblijvend plaatsnemen op de stoel voor 
een snelle kleuranalyse of om zich een make-up te laten aanbrengen.
Vanaf nu verkoopt De Kleurboetiek ook basic shirts in negen modellen, 
elk in 21 kleuren.
De Kleurboetiek is te vinden aan de Hoofdstraat 224 (aan het kermisveld-
je) en heeft ook een eigen website: www.dekleurboetiek.nl.
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Ontspannen inspannen bij 
SportPlazaClub Velsen
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Vrouwelijk 
en vlot
Vrouwen mogen zich komend seizoen 
echt vrouwelijk voelen. Met soepele, 
vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn 
en passen als een second skin. 

Eigentijdse broeken met een mooie pas-
vorm, pittige rokjes, makkelijke leggings, 
bijpassende tops, soepele jurkjes, com-
fortabele nightwear, gecombineerd met 
leuke accessoires zoals riemen, armban-
den en schoudertassen. Of zonnige san-
daaltjes met een houten zool. Het kan 
deze zomer allemaal. Het toverwoord is 
combineren. Of het nu gaat om kleur, stijl 
of stof? Je mag gerust experimenteren. 
Belangrijke trend is dat het komend sei-
zoen allemaal tijdloze fashion moet zijn, 
die qua snit meerdere seizoenen mee 
gaat en waarbij zoals gezegd alles met el-
kaar te matchen is. In feite maak je van 
je garderobe een bouwpakket, waarbij el-
ke nieuwe aanschaf een waardevolle aan-
vulling vormt. Veel merken doen aan de-
ze trend mee. Karakteristiek voor dit merk 
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in tijdlo-
ze, ingetogen kleuren. In het voorjaar zien 
we veel poedertinten en zachte kiezel-, 
aarde-, en zandtinten. De frisse, pure stijl 

Het is dit voorjaar retro wat de klok slaat. 
Neonkleuren, schreeuwerige prints en 
material blocking. De luidruchtige ja-
ren tachtig vertalen zich naar opvallen-
de maar stijlvolle pumps, sneakers en ve-
terschoenen. De dames kunnen hier ze-
ker mee voor de dag komen. Maar ze mo-
gen ook voor een ander ‘tijdsbeeld’ kie-
zen. Wat te denken van de ‘fabulous fi fties 
look’. Deze reactie op de kleurenexplosie 
van vorig jaar kenmerkt zich door vlam-
mende pastel combinaties en vrouwelijk 
gevormde pumps en sleehakken. Ben je 

toch meer in voor een wat ander tijdsbeeld 
dan ga je voor de jaren negentig. De jaren 
van glamour, die altijd blijft terugkomen. 
En zonder goud geen glamour! Schoenen 
om mee te loungen, fl aneren en om mee 
gezien te worden. Van sexy pump tot een 
stijlvol laarsje. Waar je ook voor kiest: het 
wordt geen saai voorjaar! Maar je moet 
deze schoenen wel durven te dragen!

Met de nieuwe schoenentrends loop 
je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

  COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren en felle prints
Verrassend, uitgesproken en fl itsend. Dat kunnen we zeggen van de nieuwe 
voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken een absolute 
comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren vijftig en negentig. 

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een stoere tas 
deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van ‘high fashion trends’ 
staat centraal.

is even vernieuwend als vertrouwd. Vlot 
en vrouwelijk. No-nonsense mode, zon-
der overbodige poespas of tierelantijnen. 
Comfortabele, draagbare mode, om je el-
ke dag weer op en top vrouw in te voelen. 
Belangrijk te weten is dat het de subtiele 
details zijn, zoals een asymmetrische lijn, 
watervalhals, of klein rimpeleffect op de 
buik, die ervoor zorgen dat de mode élke 
vrouw goed staat. 

  MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

In het voorjaar zien we veel zachte kiezel-, 
aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

  COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven voor de blazer 
De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxedo combi-
neert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag komen.

De smokingblazer is trendy en verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen, waardoor 
deze de perfecte compagnon voor komen-
de zomer wordt. De blazer staat niet op 
zich. Eigenlijk draait het allemaal om com-
binaties van kleurrijke bloemprints en me-
tallics, in contrast met een hoog zwart-wit 
gehalte. De collecties rond dit thema zijn 
gebaseerd op de ‘uptown chic’ vibe van de 
jaren zestig. Een fi jne mix met perfectie op 

gebied van afwerking en belijning. De col-
lecties hebben duidelijke sportieve invloe-
den, die worden geperfectioneerd door 
fraaie jersey shorts en blousons. De skin-
ny jeans leggen een mooie basis, met na-
me in exotische prints, fl ashy metallics en 
sporty stripes. Echte sorbettinten - zoals li-
la, abrikoos en citroen - staan centraal in 
het kleurenpalet, zoals gezegd afgewisseld 
met meesterlijk zwart-wit. 

De blazer mag weer gedragen worden. Bijvoorbeeld naast kleurrijke combinaties.
Foto: SET

Een royale weekender, soepele bui-
del, populaire shopper, pastel color-
blocking en een snufje neon. Het komt 
in de tassenmode allemaal voorbij. Er 
worden veel variaties in metallics ge-
boden. Zo zien we metallic accenten in 
champagne, zilver en tin verwerkt in de 
modellen. Het zorgt voor een strakke 
moderne look. Studs beleven een ver-
rassende comeback en zijn ook te zien 
in schoenencollecties. Studs zijn kleine 
metalen of plastic drukkertjes, die je 
eenvoudig op je kleding of accessoires 
bevestigt. Op eigenzinnige wijze wor-
den de studs verwerkt in een opvallen-
de contrastkleur. Stoer!

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi
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Vrouwelijk 
en vlot
Vrouwen mogen zich komend seizoen 
echt vrouwelijk voelen. Met soepele, 
vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn 
en passen als een second skin. 

Eigentijdse broeken met een mooie pas-
vorm, pittige rokjes, makkelijke leggings, 
bijpassende tops, soepele jurkjes, com-
fortabele nightwear, gecombineerd met 
leuke accessoires zoals riemen, armban-
den en schoudertassen. Of zonnige san-
daaltjes met een houten zool. Het kan 
deze zomer allemaal. Het toverwoord is 
combineren. Of het nu gaat om kleur, stijl 
of stof? Je mag gerust experimenteren. 
Belangrijke trend is dat het komend sei-
zoen allemaal tijdloze fashion moet zijn, 
die qua snit meerdere seizoenen mee 
gaat en waarbij zoals gezegd alles met el-
kaar te matchen is. In feite maak je van 
je garderobe een bouwpakket, waarbij el-
ke nieuwe aanschaf een waardevolle aan-
vulling vormt. Veel merken doen aan de-
ze trend mee. Karakteristiek voor dit merk 
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in tijdlo-
ze, ingetogen kleuren. In het voorjaar zien 
we veel poedertinten en zachte kiezel-, 
aarde-, en zandtinten. De frisse, pure stijl 

Het is dit voorjaar retro wat de klok slaat. 
Neonkleuren, schreeuwerige prints en 
material blocking. De luidruchtige ja-
ren tachtig vertalen zich naar opvallen-
de maar stijlvolle pumps, sneakers en ve-
terschoenen. De dames kunnen hier ze-
ker mee voor de dag komen. Maar ze mo-
gen ook voor een ander ‘tijdsbeeld’ kie-
zen. Wat te denken van de ‘fabulous fi fties 
look’. Deze reactie op de kleurenexplosie 
van vorig jaar kenmerkt zich door vlam-
mende pastel combinaties en vrouwelijk 
gevormde pumps en sleehakken. Ben je 

toch meer in voor een wat ander tijdsbeeld 
dan ga je voor de jaren negentig. De jaren 
van glamour, die altijd blijft terugkomen. 
En zonder goud geen glamour! Schoenen 
om mee te loungen, fl aneren en om mee 
gezien te worden. Van sexy pump tot een 
stijlvol laarsje. Waar je ook voor kiest: het 
wordt geen saai voorjaar! Maar je moet 
deze schoenen wel durven te dragen!

Met de nieuwe schoenentrends loop 
je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

  COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren en felle prints
Verrassend, uitgesproken en fl itsend. Dat kunnen we zeggen van de nieuwe 
voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken een absolute 
comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren vijftig en negentig. 

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een stoere tas 
deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van ‘high fashion trends’ 
staat centraal.

is even vernieuwend als vertrouwd. Vlot 
en vrouwelijk. No-nonsense mode, zon-
der overbodige poespas of tierelantijnen. 
Comfortabele, draagbare mode, om je el-
ke dag weer op en top vrouw in te voelen. 
Belangrijk te weten is dat het de subtiele 
details zijn, zoals een asymmetrische lijn, 
watervalhals, of klein rimpeleffect op de 
buik, die ervoor zorgen dat de mode élke 
vrouw goed staat. 

  MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

In het voorjaar zien we veel zachte kiezel-, 
aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

  COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven voor de blazer 
De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxedo combi-
neert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag komen.

De smokingblazer is trendy en verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen, waardoor 
deze de perfecte compagnon voor komen-
de zomer wordt. De blazer staat niet op 
zich. Eigenlijk draait het allemaal om com-
binaties van kleurrijke bloemprints en me-
tallics, in contrast met een hoog zwart-wit 
gehalte. De collecties rond dit thema zijn 
gebaseerd op de ‘uptown chic’ vibe van de 
jaren zestig. Een fi jne mix met perfectie op 

gebied van afwerking en belijning. De col-
lecties hebben duidelijke sportieve invloe-
den, die worden geperfectioneerd door 
fraaie jersey shorts en blousons. De skin-
ny jeans leggen een mooie basis, met na-
me in exotische prints, fl ashy metallics en 
sporty stripes. Echte sorbettinten - zoals li-
la, abrikoos en citroen - staan centraal in 
het kleurenpalet, zoals gezegd afgewisseld 
met meesterlijk zwart-wit. 

De blazer mag weer gedragen worden. Bijvoorbeeld naast kleurrijke combinaties.
Foto: SET

Een royale weekender, soepele bui-
del, populaire shopper, pastel color-
blocking en een snufje neon. Het komt 
in de tassenmode allemaal voorbij. Er 
worden veel variaties in metallics ge-
boden. Zo zien we metallic accenten in 
champagne, zilver en tin verwerkt in de 
modellen. Het zorgt voor een strakke 
moderne look. Studs beleven een ver-
rassende comeback en zijn ook te zien 
in schoenencollecties. Studs zijn kleine 
metalen of plastic drukkertjes, die je 
eenvoudig op je kleding of accessoires 
bevestigt. Op eigenzinnige wijze wor-
den de studs verwerkt in een opvallen-
de contrastkleur. Stoer!

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi

De Kleurboetiek: mode, 
advies en workshops





4 Boys & 4 Girls: 
hippe kindermode

Goed zien en er goed 
uitzien: Brilservice

Velserbroek - Comfortabel zien heeft alles te maken met kwaliteit 
en een juist advies. Dit begint al met de oogmeting. Bij Brilservice 
werken gediplomeerde opticiens waardoor je verzekerd bent van de 
juiste expertise. Na een professionele oogmeting kun je een keuze 
maken uit een uitgebreide collectie monturen van merken zoals Ray-
Ban, Michael Kors, Oakley, Vogue en ProDesign.
Wanneer je bij Brilservice een bril of contactlenzen koopt informeert 
het team je graag over de vergoeding van de zorgverzekeraar. Bril-
service werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars en ver-
zorgt de declaratie.  De eventuele vergoeding wordt direct in min-
dering gebracht op de aankoop. Je hebt hier verder geen omkijken 
naar en dat is wel zo makkelijk.

Het Brilservice-team in Velserbroek, bestaande uit Geert Bokma en 
Tjarda Verhoef staat klaar om klanten op een deskundige manier 
een mooie en goede bril aan te meten. Of het nu gaat om een cor-
rectiebril, zonnebril of contactlenzen: je slaagt altijd bij Brilservice!
Op zoek naar een trendy of juist een klassieke (zonne)bril? Brilservice 
biedt een breed assortiment (zonne)brillen van internationaal beken-
de (mode)merken.  Ook voor een zonnebril op sterkte bent u bij Bril-
service aan het juiste adres.
Bij Brilservice zijn bij aankoop van een bril voor kinderen tot 16 jaar 
de krasbestendige glazen gratis. Vraag in de winkel in Velserbroek 
naar de voorwaarden.
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Voorjaarsmode vol kleur bij 
Patrick van Keulen

Santpoort-Noord - De nieuwe kindermodezaak 4 
Boys & 4 Girls heeft een zeer goed eerste seizoen 
gedraaid. De winkel ligt nu lekker vol voorjaarsmo-
de, en het is een aanrader snel te komen kijken, 
voor de grootste keuze. Na 1 april wordt het lastiger 
om bij te bestellen.
De samenwerking met de leveranciers loopt lek-
ker. Alle merken slaan goed aan. En voor ieder-
een is er wel wat wils. Van klassiek met een mo-
derne look (Baker Bridge en PomPom), hiphop, jazz 
(CKS) tot back to the 50’s (Brian and Nephew) en 
gewoon no-nonsens (LCKR, Rags Industrie en No-
No) tot ‘schoolpleinbestendige’ spijkerbroeken in 
lang en kort van Blue Rebel. Maar ook leuke vrolij-
ke jurken van Mim-Pi, Kiezel-tje en Derhy-Girls. Al-
les in leuke en vrolijke, opvallende kleuren. Kleur is 
de hoofdtoon.
Ook bij 4 Boys & 4 Girls: bad-, bed- en onderkleding 

van Claesen’s en sokken van Ewers. Nieuw in de-
ze winkel de babykleding van IDo en Babyface (van 
maat 44 tot en met 92). Jongens hebben de bene-
denetage tot hun beschikking en de bovenetage is 
ingericht in de vorm van een inloopkast voor mei-
den. Maten: 92 tot en met 176.
Van 25 maart tot en met 15 mei  is er een leuke ac-
tie van No-Tomatoes: bij aankoop van een item van 
No-Tomatoes krijg je een voucher die via de websi-
te van No-Tomatoes kan worden ingewisseld voor 
een gratis kaartje voor de Apenheul, ter waarde 
van 17.50 euro. Dat is toch een leuk dagje uit bij 
je nieuwe T-shirt of zomerjas. Daar worden wij met 
zijn allen vrolijk van. 
Wie vaste klant wordt bij 4 Boys & 4 Girls ontvangt 
10% korting op de eerste aankoop.
4 Boys & 4 Girls is te vinden aan Hoofdstraat 208 in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.4boysand4girls.nl.

IJmuiden - Moderne mannenmode, voor het ko-
mende voorjaar en een zomer vol kleur, treft u aan 
bij Patrick van Keulen Mannenmode. Bij deze be-

kende kledingzaak aan de Lange Nieuwstraat 787-
789 heeft men oog voor detail, pasvorm en fraaie 
accessoires, wat terug te vinden is in de nieuwe 
collectie, zowel bij de colberts en de kostuums als 
in de uitgebreide casual jeanscollectie.
,,Elk voorjaar baseren we onze collectie op een the-
ma en dit jaar gaan we vol voor kleur’’, vertelt Pa-
trick. ,,Voorjaarsmode met veel kleurige accen-
ten zoals shirts met contrastkragen, colberts met 
kleuraccenten en broeken in appeltjesgroen, rood, 
oranje en roze. En natuurlijk hebben we daar des-
gewenst een riem, sokken of schoenen bij in een 
bijbehorende kleur. Je moet die kleuren natuurlijk 
niet allemaal binnen één outfit combineren, maar 
eventueel slechts als signaalkleur bij de afwerking. 
Maar zelfs de meest conservatieve modeliefhebber 
moet er dit seizoen aan geloven want kleur is een 
must!’’ besluit een steeds enthousiaster wordende 
Patrick.
Om het komende voorjaar nog meer luister bij te 
zetten hebben Carla en Patrick van Keulen, tot en 
met de Paasdagen, een speciale actie op touw ge-
zet. Bij aanschaf van PME kleding ter waarde van 
minimaal 150 euro ontvangt de klant een gratis 
PME zonnebril, het echte pilotenmodel, in een fraai 
etui. Om het thema kleur nog meer te onderstrepen 
worden klanten op donderdag, vrijdag en zaterdag 
getrakteerd op een kleurrijke cocktail en ontvangt 
iedere bezoeker nog een leuke attentie, uiteraard 
ook gekleurd. ,,Kom, beleef en proef onze kleurrijke 
lentemode collecties’’,nodigt Patrick van Keulen uit.

Lev Sieraden heeft 
steeds meer moois

IJmuiden - Lev Sieraden aan Kennemerlaan 114, voorheen Lev Bi-
jouterie, is nog steeds aan het uitbreiden. Elke keer komen er weer 
meer mooie merken en artikelen bij. Trotse eigenaresse Asih Lever 
wil nu ook meer juwelen gaan verkopen en is druk bezig om te zor-
gen dat er plaats komt in de ruime winkel.

,,Ik verkoop sieraden van een paar euro die helemaal ‘fashion’  zijn 
tot en met zilveren en edelmetalen sieraden die veel meer waard 
zijn’’, zegt zij. De indeling van de winkel verandert mee met de artike-
len. Er zijn nu aparte vitrines voor horloges en sieraden en open kas-
ten voor de vele tassen en portemonnees. Voor de Quoin sieraden is 
een aparte vitrinekast. Dit merk verkoopt een hanger waarin een los-
se steen naar keuze past. Die steen kun je bij het dragen aanpassen 
aan de kleur van je kleding, of zelfs aan je humeur.

Een soortgelijk idee is er bij de Christina armbanden; gemaakt van 
een leren bandje dat drie keer om de pols gaat. Daarbij kun je de 
sieraden naar je eigen wens ‘customizen’. Bijvoorbeeld met een 
standaard horloge, compleet met diamantje, dat je nog kunt uitbrei-
den met een rand van diamantjes. Of voorzie het leren bandje in 
kleur van verschillende hangertjes van goud of zilver met edelsteen-
tjes als parels, diamantjes, robijnen of onyx. Op die manier heb je al-
tijd een persoonlijk sieraad dat je nergens anders tegenkomt.
Heel mooi zijn de horloges van Prisma en de Jacques Lemans horlo-
ges (foto). Deze zijn verkrijgbaar in dames, heren en kindermodellen, 
waaronder bijvoorbeeld ook leuke Hello Kitty horloges van Prisma.
Om nog meer moois te zien kunt u het beste zelf een bezoek aan 
deze winkel brengen. Lev Sieraden is op maandag de hele dag ge-
sloten.
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IJmuiden - SVIJ heeft een inter-
ne scouting van zijn eigen jeugd 
gehouden. Dit is met name bij de 
nieuw te vormen teams voor het 
komend seizoen bij de D junioren 
toegepast. Bij SVIJ is vanuit een 
werkgroep bestaande uit leden 
met veel voetbal knowhow enorm 
veel werk verricht om het jeugd-
plan een enorme boost te ge-
ven. Juist nu door een grote aan-
was van jeugd is het van belang 
en is de intentie uitgesproken de 
SVIJ jeugd naar een hoger plan 
te brengen. De belangrijke peilers 
zijn, talenten door te laten groei-
en, het beste uit de spelertjes te 
halen en de doorstroming te be-
vorderen. Waarbij onmiddellijk aan 
toegevoegd moet worden dat het 
voetbalplezier niet uit het oog zal 
worden verloren. Onder grote be-
langstelling van ouders/verzor-
gers en belangstellenden zijn in de 
vorm van 4:4 de betrokken jeugd-
spelers door interne onafhankelij-
ke scouts beoordeeld. Op het pri-
ma bespeelbare kunstgras konden 
de spelertjes alles tonen wat zij in 
huis hadden en dat was niet ge-
ring. Getooid in prachtige, splin-
ternieuwe genummerde overgooi-
ers was het voor de vele scouts 
makkelijk gemaakt om hun beoor-
deling aan de juiste speler te ge-
ven. Het is de bedoeling dit de ko-
mende maanden nog een keer te 
doen. Ze kunnen rustig vaststellen 
dat de scouting in deze ambian-
ce een groot succes is. Verder zul-
len zij als onderdeel van een spe-
ler volgsysteem door hun trainers/
leiders op meerdere detailpunten 
worden beoordeeld. Uiteraard zal 
de rest van de SVIJ jeugd volgen.

Interne 
scouting bij 

SVIJ

DCIJ-nieuws
Titelkandidaten 

winnen overtuigend
IJmuiden - Nu tweederde van de 
onderlinge competitie bij de dam-
mers is verspeeld voltrekt zich 
een scheiding. De sterkere dam-
mers en favorieten voor de club-
titel scheiden zich af van de rest.
Hoewel er in aan aantal partij-
en fel tegenstand geboden werd 
moesten de mindere spelers toch 
het onderspit delven. Dat Leo 
Binkhorst won van de 14-jarige 
Yunus Piroglu was geen verras-
sing. De vorige week nog debu-
terende Piroglu en zal de komen-
de tijd vooral veel ervaring moe-
ten opdoen. Cees Pippel liet zich 
in op het gecompliceerde spel dat 
Paul Smit hem voorschotelde. Al 
snel bleek dat Smits spel te ambi-
tieus was en hij snel verloor. 
Willem Winter ondervond veel te-
genstand van Dana van der Wie-

le. Lange tijd ging de strijd gelijk 
op. In het gevorderde midden-
spel zette Winter een val open 
waar Van der Wiele intrapte. Ca-
sper Remeijer wachtte tegen Jan 
Apeldoorn geduldig op een fout-
je. Toen dat kwam was het direct 
uit. Voorzitter Jesse Bos is dit sei-
zoen een serieuze kandidaat voor 
de clubtitel. De wijze waarop hij 
Piet Kok naar de nederlaag voer-
de onderstreept zijn ambitie. Ni-
cole Schouten en Joop Wind de-
den aanvankelijk niet veel voor 
elkaar onder. In een onregelma-
tige partij verkreeg Wind tegen 
het einde wat voordeel. Dat bleek 
voldoende voor de winst. Jan 
Maarten Koorn en Berrie Botte-
lier waren niet in staat voordeel te 
krijgen. De remise was een juis-
te uitslag.

Verlies in derby 
IJmuiden F1
Regio - De gure wind giert door 
de gaten en kieren van wat ooit 
een mooi stadion was. De hoofd-
tribune kraakt onder het verval. 
Hier, op deze plek, werd ooit een 
landstitel behaald. Hier straalden 
sterren als Ruud Gullit en Stan-
ley Menzo. Waar Telstar soms op 
zijn falie kreeg en visa versa. An-
no ‘Nu’ klinken de noppen van 
nieuwe beloftes op de tegels van 
de spelerstunnel, zoals de IJmui-
den F1. ,,Wow. Voetballen in een 
echt voetbalstadion. Ook al is het 
dan failliet”, zuchtte een spelertje 
dromerig. In deze rasechte der-
by tegen Haarlem-Kennemerland 
stond IJmuiden flink zijn mannetje. 
IJmuiden was zowel aanvallend als 
verdedigend sterk en speelde het 
spel goed. Dit maakte de wedstrijd 
erg spannend. Af en toe liet IJmui-
den wat steekjes vallen waarvan 
het ervaren Haarlem kon profite-
ren. Hierdoor stond de stand al 
snel op 2-0 in het voordeel van de 

thuisclub. IJmuiden liet zich ech-
ter niet uit het veld slaan, drukte  
Haarlem direct terug op de eigen 
helft en hield hen in zijn greep. Dit 
werd beloond door een strak doel-
punt rechtstreeks uit een corner 
van Levi Kiewiet. IJmuiden kreeg 
kansen op de gelijkmaker maar 
Cas Peetoom, Jos Bomas en Jel-
le Haeser benutte deze niet. Lo-
rens Hoeve bracht met een prach-
tig afstandsschot zijn team met 
2-2 weer op gelijke hoogte. Na 
de rust wisselde Haarlem van tac-
tiek. Door voortdurend een man-
netje in het doelgebied te plaat-
sen vlogen de ballen bij keeper 
Luca Pronk om de oren. Vanuit een 
counter werd het 3-2 en vanuit de 
rebound 4-2. Na drie uitstekende 
reddingen van Pronk viel de bal 
voor de voeten van de tegenstan-
der en was ook de 5-2 snel ge-
maakt. Ook de penalty serie werd 
met 8-4 in het voordeel van Haar-
lem beslecht.

Dansvoorstelling Rocco 
in het Witte Theater
IJmuiden - In Rocco (donder-
dag 28 maart, 20.30 uur met 
Rocco-experience*) wisselen 
dansers en boksers van rol. In 
een boksring dagen ze elkaar 
uit met rake stoten, snel voe-
tenwerk en virtuose tactieken. 
De dansers vertegenwoordigen 
de broederliefde in al zijn fa-
cetten: het goede en het kwa-
de, de duivel en de engel, het 
androgyne en het incestueu-
ze. Kaïn en Abel, Romulus en 
Remus, Laurel en Hardy. Een 
dansvoorstelling over de fysie-
ke en psychologische extremen 
van bokser en danser. Rocco is 
geïnspireerd op de film van Vis-
conti: Rocco e i suoi fratelli. Het 
oorspronkelijke verhaal gaat 
over broederliefde en de strijd 
voor een beter bestaan. De in-
tense overgave in de boksscè-
nes uit de film heeft zijn paral-
lel in de lichamelijke toewijding 
van de dansers. 
*Voor- en nagesprek: experien-
cing Rocco onder leiding van 
Bram Vreeswijk 

Waarom beleefd iedereen an-
dere dingen tijdens een voor-
stelling? Hoe belangrijk is 
daarbij je persoonlijke achter-
grond? Iedereen heeft een ei-
gen lichaam met een eigen ge-
schiedenis. 
Ben je jong of oud? Kies je voor 
yoga of pizza’s? Val je op vrou-
wen of mannen? Heb je wel 
eens naar kickboksen geke-
ken? Vanuit deze persoonlijk 
ervaring beleeft iedereen de 
voorstelling Rocco op zijn of 
haar individuele manier. 
Vooraanvang van Rocco krijg 
je een aantal fragmenten van 
diepte-interviews te zien over 
belevingen tijdens Rocco. Na 
afloop van krijgt het publiek in 
een begeleide gespreksvorm 
de gelegenheid om hun erva-
ringen te delen. Uiteraard kunt 
je ook alleen luisteren naar wat 
anderen vertellen. 
Op vertoon van je Rocco-voor-
stellingskaartje is Experien-
cing Rocco gratis. Om 19.30 en 
21.45 uur.

Unieke Zaken speelt 
‘Zwart op Wit’ (4+)
IJmuiden - Zondag 24 maart, 
14.30 uur, staat Unieke Zaken op 
de planken van het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257. Zij spe-
len ‘Zwart op Wit’ voor de kinde-
ren vanaf 4 jaar. Op een prachtige 
dag maken twee poppenmakers 
allebei een pop: meneer Swart en 
meneer De Witt. Op het moment 
dat de poppen klaar zijn begin-

nen die zich af te vragen waar zij 
vandaan komen. Meneer De Witt 
denkt dat hij gemaakt is maar 
meneer Swart acht dat onmoge-
lijk. Wie kan er nou zoiets moois, 
zoiets perfects maken? Zwart op 
Wit is een heerlijke en hilarische 
zoektocht met poppen, muziek, 
spel, tekst, objecten en een inge-
nieus decor.

Tref in Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 23 maart, 
20.30 uur, speelt Tref (drie groot-
heden op hun trekharmonica) in 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257. Tref is het levende be-
wijs dat je geen grote bezetting 
nodig hebt om indrukwekkend te 
klinken. En dat accordeonmuziek 
zeer energiek en eigentijds kan 
zijn. Maar iets bijzonders mogen 
we dan ook wel verwachten van 
deze grootheden op trekharmoni-
ca: de Vlaming Wim Claeys en de 

Waal Didier Laloy worden door ve-
len beschouwd als de beste diato-
nische accordeonisten van België. 
Aangevuld met Fred Malempré 
op weergaloze world-percussion 
loodsen ze het publiek van de ene 
emotie naar de andere, van groovy 
ethno-ritmes tot ontroerende bal-
lades. En nooit ontbreekt hun ge-
heime ingrediënt: de pittige hu-
mor waarmee de mannen van Tref 
hun nummers omkaderen. 

IJmuiden - Een 21-jarige IJmui-
denaar hoorde in de nacht van 
zaterdag op zondag een harde 
knal buiten. Toen hij ging kijken 
bleek de achterkant van zijn auto 
stukgereden te zijn. Hij belde de 
politie en agenten troffen in de 
omgeving van de Industriestraat 
een 46-jarige dronken IJmuiden-
se aan in haar beschadigde au-
to. De vrouw bleek onder invloed 
van alcohol te verkeren. Zij is 
aangehouden op verdenking van 
het veroorzaken van een aanrij-
ding. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld.

Achterbumper 
stukgereden

IJmuiden - De politie heeft af-
gelopen zondagmiddag een 
47-jarige IJmuidenaar aange-
houden, die nog een boete van 
ruim 550 euro had openstaan. 
De IJmuidenaar kon dit bedrag 
niet betalen en dus is hij inge-
sloten.

Gesignaleerde 
aangehouden
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Elke dag is anders bij 
Zorgbalans Zeestroom

IJmuiden - Het was zaterdag lek-
ker druk bij Ontmoetingscentrum 
Zeestroom van Zorgbalans. En dat 
was ook precies de opzet. Bezoe-
kers werden hartelijk ontvangen 
met een kopje koffie en wat lek-
kers, een praatje en een kleine 
rondleiding. 
Ontmoetingscentrum Zeestroom 
is, net als Ontmoetingscentrum 
Polderstroom in Velserbroek, een 
plaats waar je naar toe kunt gaan 
met geheugenproblemen. Er is 
dagopvang met leuke activiteiten 
maar ook informatie voor mantel-
zorgers. En ja, bij Zeestroom (of 
Polderstroom) kun je zomaar bin-
nenstappen.
,,Uiteindelijk is er wel een indica-
tie nodig’’, zegt programma-coör-
dinator Mireille Oosterhof. ,,Maar 
tot die tijd mogen mensen altijd 
binnenstappen om kennis te ma-
ken, met vragen of om eens mee 
te draaien. En we kunnen ook hel-
pen bij de indicatie als het zover 
komt.’’
In de twee ruimtes kunnen men-
sen zelf uit verschillende activi-
teiten kiezen, bijvoorbeeld yoga 
of iets creatiefs, of boodschap-
pen doen en samen koken. Er zijn 
steeds twee activiteiten te doen. 
De opvang is op maandag, dins-
dag en donderdag. Op vrijdag is 
er een opvang voor jongere men-
sen tot 69 jaar.
,,Zeestroom bestaat nu een jaar 
en in die tijd is het aantal be-
zoekers gegroeid’’, aldus Mireille. 

,,We kunnen de groep nu opsplit-
sen zodat we verschillende din-
gen kunnen doen. We luisteren 
altijd naar de wensen van de be-
zoekers. Daarom is elke dag hier 
ook anders.’’
Een ouder echtpaar komt zomaar 
eens kijken. ,,Je weet nooit wat 
de toekomst brengt’’, zegt me-
vrouw. ,,En we wonen zo dichtbij, 
we wilden gewoon eens komen 
kijken.’’ Een jonger stel komt voor 
iets heel anders: een sollicitatie, 
want met groeiende bezoekers-
aantallen moet je wel meegroei-
en. En de bedoeling is dat zowel 
Zeestroom als Polderstroom meer 
dagen open gaan. In de tweede 
ruimte van Zeestroom waren me-
dewerkers van  Prettig Thuis van 
Zorgbalans aanwezig. Deze wijk-
verpleegkundigen werken in klei-
ne teams om bij mensen thuis. 
Dat gaat van dagelijkse zorg tot 
hulp bij de huishouding en zelfs 
de hond uitlaten. ,,Het werken in 
kleine teams is ideaal. Wij kennen 
de cliënten en de mensen kennen 
ons’’, aldus een van de medewerk-
sters. ,,De reacties zijn heel goed.’’
De wijkverpleegkundigen van 
Prettig Thuis bemensen vanaf 1 
april een spreekuur in het wijk-
steunpunt Zee- en Duinwijk. Be-
zoekers kunnen elke dinsdagoch-
tend van 9 tot 12 uur terecht. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
www.zorgbalans.nl of bij Zeewijk-
plein 262 in IJmuiden. (Karin Dek-
kers)

Heropening 
park LTC 
Hofgeest

Velserbroek - Zondag 24 maart 
zal tennisvereniging LTC Hof-
geest aan de Broeklanden 5 
haar compleet vernieuwde ten-
nispark feestelijk heropenen. De 
activiteiten beginnen die dag al 
om 09.00 uur met het openings-
toernooi voor de jeugd. Het of-
ficiële gedeelte van de opening,  
waarbij de vlag met het nieuwe 
LTC Hofgeest logo wordt gehe-
sen, start om 12.15 uur. Een van 
de jeugdleden zal de eerste ‘offi-
ciële’ bal slaan op de nieuwe ba-
nen. Dit allemaal onder het ge-
not van een glaasje champagne. 
Iedereen is van harte welkom om 
dit heugelijke feit mee te maken!
Vorig jaar november startte de 
firma Huisman uit Lisse met de 
ombouw van de 10 gravelbanen 
naar Probounce tennisbanen. Op 
deze baansoort kunnen de leden 
van LTC Hofgeest het gehele jaar 
door tennissen. Tevens worden 
er een aantal banen beschik-
baar gesteld voor verhuur aan 
niet-leden. Op www.ltchofgeest.
nl is meer informatie te vinden 
over de mogelijkheden. Een gro-
te schare vrijwilligers van de ver-
eniging heeft de rest van de ver-
nieuwing op het park voor haar 
rekening genomen. Het terras 
voor het clubhuis is aanzienlijk 
vergroot, opnieuw betegeld en 
voorzien van grote parasols. Een 
timmerman onder deze vrijwilli-
gers heeft samen met hen ge-
zorgd voor prachtig, steigerhou-
ten meubilair op het terras. Het 
clubhuis binnen is tevens gron-
dig aangepakt door vrijwilligers. 
Een grote, zelfgemaakte houten 
loungebank is het pronkstuk van 
het vernieuwde interieur gewor-
den. De nieuwe tafels en stoelen 
zijn verfrissend en passen met 
een steigerhouten look goed bij 
het terrasmeubilair buiten. Op de 
openingsdag wordt in het club-
huis een fotoreportage vertoond 
van de prachtige prestatie die 
door de vrijwilligers is neergezet.
Als de ballonnen na de officiële 
opening worden opgelaten door 
de jeugdleden, start het ope-
ningstoernooi voor de senioren 
om 13.00 uur.

Bezwaar WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend
Velsen-Noord - Aan het begin 
van elk jaar krijgen huizenbezit-
ters een brief van de gemeen-
te waarin de WOZ-waarde (Wet 
waardering onroerende zaken) 
opnieuw wordt vastgesteld. Dit 
lijkt een formaliteit, maar is een 
zeer belangrijke waardebepaling 
die directe gevolgen heeft voor 
diverse andere financiële gebie-
den.
Hoe hoger deze waarde wordt 
vastgesteld, hoe hoger het be-
lastbaar inkomen namelijk wordt. 
Hierdoor is veelal meer belasting 
verschuldigd en kunnen aanspra-
ken op toeslagen afnemen. Zo is 
de WOZ-waarde gekoppeld aan 
de volgende belastingen en te-
gemoetkomingen: de onroerende 
zaakbelasting van de gemeen-
te, de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkomsten-
belasting, de vermogensrende-
mentsheffing voor de inkomsten-
belasting voor woningen die niet 
tot hoofdverblijf dienen, de wa-
tersysteemheffing voor het wa-
terschap, de hoogte van de tege-
moetkoming van zorgtoeslag, de 

hoogte van de tegemoetkoming 
kindgebonden budget, de hoog-
te van de tegemoetkoming kin-
deropvangtoeslag en de bepaling 
van de erfbelasting indien de wo-
ning in een nalatenschap valt.
Bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking is dan ook in veel 
gevallen lonend. Bij twijfels over 
de vastgestelde WOZ-waarde, 
bijvoorbeeld omdat een huis in 
straat of buurt voor een veel lager 
bedrag verkocht wordt, kan bin-
nen zes weken bezwaar worden 
aangetekend bij de gemeente. 
De nationale ombudsman maak-
te onlangs bekend, dat vijftig pro-
cent van de ingediende klach-
ten wordt toegekend. De moeite 
waard dus om dit eens nader te 
onderzoeken.
Flynth IJmond heeft ervaren ex-
perts in dienst die u graag advi-
seren en bijstaan bij het opstel-
len en indienen van het bezwaar-
schrift. Meer weten of van ge-
dachten wisselen? Neem contact 
op met Adri Sprokholt of André 
Tempelaar op 0251-246064 of via 
ijmond@flynth.nl.

Leeghwaterweg 1   1951 NA Velsen-Noord 
Tel.: (0251) 24 60 64          Fax: (0251) 24 57 80 
e-mail: ijmond@flynth.nl     www.flynth.nl

Eerste finalisten IJmond-
popprijs 2013 bekend
Regio - De kop is er af! Afge-
lopen zaterdag vond de eer-
ste voorronde van de IJmond-
popprijs 2013 plaats. vijf Bands 
streden daar om de twee ge-
wilde finaleplaatsen. Het was 
een interessante avond met di-
verse bands; van de progres-
sieve rock van Mantis naar de 
Nederlandstalige gekte van De 
Wolkenshow, waarna de funk 
rock van Freezy Peak volgde. 
De leden van Winston wisten 
met hun rockende nummers 
het publiek te entertainen en 
de dampende beats en flows 
van TweeMansLeger sloten de 
avond af. 
De avond werd aan elkaar ge-
draaid door dj OMIT. De diver-
siteit aan stijlen maakte het de 
jury niet makkelijk een keuze 
te maken. Toch kwam de ju-
ry er na een stevig beraad uit 
en werd de uitslag om 00.10 
uur bekend gemaakt: De Wol-
kenshow en TweeMansLeger 
gaan door naar de finale van 
de IJmondpopprijs 2013! Quo-

te’s van de jury over De Wol-
kenshow: ‘Goede afwisseling 
van dynamische factoren. Ga 
zo door en schrijf die hit! Daar-
na veel festivals afsluiten, want 
iedereen heeft zin in dit feest-
je!’ De jury over TweeMansLe-
ger: ,,Rap was goed verzorgd! 
Podium presentatie was hele-
maal zoals het hoort, goede in-
teractie met het publiek.” 
De tweede voorronde van de 
IJmondpopprijs vind plaats op 
30 maart in het Witte Theater 
in IJmuiden. Ook hier zullen 
vijf bands strijden om een plek 
in de finale op 29 april bij het 
Witte Theater. Er is voor twee 
bands een finaleplaats gere-
serveerd. 
De bands die om de twee finale 
plekken gaan strijden zijn: En-
counter, Galloway Hill, Recht-
DoorZee, Sjaak en The Cur-
tains. De deur gaat open om 
20.30 en de entree is 6 euro. De 
eerste band begint om 21.00 
uur. Zie ook www.ijmondpop.
nl.

Dressuurproeven bij HCV
Velsen-Zuid - Om beginnende 
ruiters in de gelegenheid te stel-
len aan dressuurwedstrijden deel 
te nemen organiseerde manege 
Hippisch Centrum Velsen zondag 
17 maart A(angepaste) dressuur-
proeven. Deze proeven zijn onder-
verdeeld in A1, A2 en A3. Voor een 
aantal leerlingen was het hun eer-
ste of tweede dressuurproef en de 
spanning was dan ook van de ge-
zichten af te lezen. 
In de A3 proef werd Charlot-
te Hanenburg met Red Rabbit 
knap eerste met 221 punten. Ju-
lia Schaper met Anky mocht de 
tweede prijs mee naar huis nemen 
met 217 punten en Inti van den 

Broek met Red Rabbit werd fraai 
derde met 216 punten.
Daarna volgde de A2 proef. De 
eerste prijs en het oranje rozet 
ging naar Timon Molenaar met 
Dizzy met 102 punten. Quinty All-
nach met Diva werd fraai tweede 
met 97 punten en de derde prijs 
ging uiteindelijk naar Lucie Uiter-
wijk Winkel met Red Rabbit met 
95 punten. Tot slot de A1 proef. 
Kaylee Scholts met Lucky behaal-
de de eerste prijs met 62 punten. 
Een tweede prijs ging naar Max 
de Keijzer met Anky met 56 pun-
ten. Zondag 24 maart vindt de 
springcompetitie plaats. Zie ook 
www.hippischcentrumvelsen.nl.
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‘Select Windows zet 
de deuren alvast open’
Haarlem - Select Windows / Van 
der Vlugt houdt open huis op vrij-
dag 22 en zaterdag 23 maart.  Ook 
u kunt dit voorjaar nog van een 
betere en mooiere woning ge-
nieten. Met de unieke Holland-
se Hoek® kunststof kozijnen van 
Select Windows verbetert kan de 
woning op meerdere fronten wor-
den verbeterd. Door de constructie 
en de gebruikte materialen wordt 
de isolatiewaarde verhoogd, met 
als grootste voordeel dat de be-
sparing op energiekosten. De ko-
zijnen zijn zeer duurzaam en on-
derhoudsarm en men heeft er ja-
ren enorm veel plezier van. Bo-
vendien blijft het uiterlijk van het 
huis in stijl behouden. Voor elk ty-
pe woning is namelijk het bijpas-
sende kunststof kozijn mogelijk. 
Of het nu gaat om een boerde-
rij, jaren dertig woning of tussen-
woning. Bovendien is er bij Select 

Windows een keuze uit maar liefst 
125 kleuren folie waarmee de ko-
zijnen worden voorzien. Daarbij is 
te kiezen uit glans of mat, met of 
zonder houtnerf en zelfs metallic! 
Nieuw is de zogenaamde Holland-
se dorpel. Deze nieuwe kunststof 
dorpel is net zo mooi als de beken-
de dorpels van natuursteen, maar 
heeft een langere levensduur en 
een hogere isolatiewaarde. Ui-
teraard wordt dit systeem volle-
dig geïntegreerd in de Hollandse 
Hoek® deurkozijnen.
Maak van goed wonen, beter wo-
nen! Bezoek op vrijdag 22 en za-
terdag 23 maart het open huis van 
Select Windows / Van der Vlugt en 
overtuig uzelf van de voordelen 
en mogelijkheden. Uw huis is het 
waard. Select Windows / Van der 
Vlugt, Vondelweg 540 in Haarlem, 
telefoonnummer 023-5382277. Zie 
ook haarlem.selectwindows.nl.

Taartenfeestje
bij TaartTiesie

Haarlem-Noord - Patricia 
Bouwens heeft zaterdag haar 
nieuwe winkel TaarTiesie ge-
opend aan Generaal Spoorlaan 
145b in Haarlem-Noord, bij het 
Marsmanplein. TaarTiesie is een 
kleurrijke winkel vol taartbeno-
digdheden om te kopen en zelf 
mee te bakken. Maar ook kun 
je er heel veel workshops op 
dit gebied volgen en taarten of 
cupcakes bestellen.
Bij zo’n feestelijke winkel hoort 
natuurlijk een bijzondere ope-
ning. En die was er ook: klan-
ten werden over de zwarte lo-
per en onder een ballonnen-
boog door naar binnen geleid. 
Zij werden getrakteerd op cup-
cakejes en limonade en kre-
gen bovendien 10 procent kor-
ting op de aankopen. En voor 
de eerste 50 klanten was er een 
TaarTiesie tas. 
Voorafgaand aan de opening 
van de winkel had Patricia Bou-
wens een drukke tijd. TaarTiesie 
bestaat al twee jaar. Taarten-
verkoop en workshops von-
den plaats vanuit haar adres in 
de Amsterdamse buurt en dat 
moest natuurlijk ook doorgaan. 
Patricia keek al langere tijd uit 
naar een geschikte winkel en 
vond deze een maand geleden. 
Vanaf dat moment ging alles 
heel snel. Samen met de fami-
lie werd het zo goed als nieuwe 
pand ingericht. 

In de mooie, lichte winkel zijn 
alle benodigdheden voor het 
maken en versieren van taarten 
en cupcakes te vinden, inclusief 
bakmixen voor diverse baksels. 
Maar ook de workshops vinden 
plaats in de winkel. En ook kan 
men hier speciale taarten be-
stellen en afhalen. 
Op de uitgebreide website vindt 
men een breed overzicht van 
alle te bestellen taarten en de 
workshops. Taarten zijn er voor 
verschillende gelegenheden, 
van bruidstaart tot geboorte-
taart, van barbietaart tot stapel-
taart, cakepops en cupcakes in 
vele soorten en maten. Taarten 
kunnen op bestelling van vul-
ling tot versiering worden uitge-
kozen. Leuk is dat er veel soor-
ten workshops zijn, voor zowel 
kinderen als volwassenen. 
TaarTiesie is voorlopig geopend 
op woensdag van 13.00 tot 17.30 
uur, op donderdagavond van 
18.00 tot 21.00 uur, op vrijdag  
van 9.30 tot 17.30 uur en op za-
terdag van 9.30 tot 17.00 uur. Via 
de website kunnen bestellingen 
worden gedaan en workshops 
worden geboekt. Wilt u buiten 
de winkeltijden contact met Pa-
tricia dan kunt u haar bereiken 
van maandag tot en met don-
derdag tussen 17.15 en 20.30 
uur via 06-42041203. Voor meer 
details kunt u kijken op de web-
site www. taartiesie.nl.

Lezing over verlies
en rouwverwerking

IJmuiden - Op zondag 14 april 
is in de koffiekamer van begraaf-
plaats Duinhof het woord aan 
Liesbeth de Kat over het verlies 
van haar toen 29 jarige doch-
ter. Over het proces van de ziek-
te, het sterven en de periode erna 
schreef zij het boek ‘Sterrenkind’.
Haar verhaal is een universeel ver-
haal over rouw. Het erover vertel-
len ziet zij als een vorm van delen. 
Liesbeth is een begenadigd ver-
telster. Naast proza is er ook po-
ezie en wordt het verhaal omlijst 
met bijzondere muziek uit de song 
of survival van het vrouwenkoor 
Malle Babbe. Na afloop is er ge-

legenheid om vragen te stellen of 
gewoon van gedachten te wisse-
len. Het belooft een zeer waarde-
volle middag te worden. De mid-
dag is van 14.30 tot 16.30 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
toegang is gratis en voor een kop-
je koffie of thee wordt gezorgd.
De koffiekamer van Duinhof be-
vindt zich op de begraafplaats 
Duinhof aan de Slingerduinlaan 4. 
Aanmelden kan via info@aliceloe-
ters.nl of telefonisch via met Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg, 
telefoon 0255-517452. Ook als 
vervoer een probleem is kan men 
hierover contact opnemen.

(H)eerlijk scharrelvlees
Regio - Wat is er nu lekker-
der dan een heerlijk stuk schar-
relvlees op de paastafel, of het 
nu om een paasbrunch, -di-
ner of een gezellige gourme-
tavond gaat, bij scharrelslagerij 
De Vleespot bent u aan het juis-
te adres. 
Een overgroot deel van de worst 
en vleeswaren komen uit ei-
gen keuken en ook alle gour-
metschotels worden met de 
hand voor u gemaakt! Heeft u 
specifieke wensen? Geen pro-
bleem! Ook voor de liefhebbers 
van een exclusief stuk vlees zo-
als bijvoorbeeld Tournedos of 
een runderrollade bent u hier 
aan het juiste adres. En dat alles 
voor een betaalbare prijs.
,,Uiteraard zullen een aantal 
consumenten denken dat vlees 
bij een grootwinkelbedrijf goed-
koper is, maar als u bedenkt dat 

bij onze producten geen hormo-
nen, antibiotica, groeibevorde-
raars of vocht is toegevoegd dan 
zult u begrijpen dat u uiteinde-
lijk een meer smaakvol, eerlijk 
en gezond stukje vlees over-
houd. Waar tevens geen vocht 
uitloopt zodat u er nog meer aan 
overhoud ook”, legt slager We-
sley uit. 
Kip en kiponderdelen verkopen 
zij van het Hollands scharrel-
hoen uit Lelystad en het rund-
vlees komt uit het groene hart 
en wordt gemest met een pro-
ject zoals boeren dat vroeger 
deden dus op de oorspronkelij-
ke manier en dat proef je! 
De bestellijsten liggen klaar 
voor u in de winkel. De winkel is 
gevestigd aan de Rijksstraatweg 
537 in Haarlem-Noord. Telefoon 
023-5383330. Zie ook www.de-
vleespot.nl.

Velsen - Heeft u onlangs de aan-
slagen voor de waterschaps- en 
gemeentelijke belastingen weer 
ontvangen? En twijfelt u of u mis-
schien recht heeft op kwijtschel-
ding? De Formulierenbrigade Vel-
sen kan u hierbij helpen. De For-
mulierenbrigade Velsen kan sa-
men met u kijken of u mogelijk in 
aanmerking komt voor kwijtschel-
ding van de belastingen. Ook bie-
den de consulenten van de For-
mulierenbrigade Velsen, indien 
gewenst, hulp bij het invullen van 
de aanvraag. Verder kunnen zij u 
informeren over andere voorzie-
ningen waar u mogelijk recht op 
heeft. Om een afspraak te maken 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen, belt u met telefoonnummer 
088-8876900. Dit telefoonnum-
mer is bereikbaar op maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. U kunt ook een afspraak via 
de e-mail maken. Stuur dan een 
e-mail naar formulierenbrigade-
velsen@socius-md.nl. De Formu-
lierenbrigade Velsen is gevestigd 
in gebouw ‘Waterstaete’ Dokweg 
27a in IJmuiden. De medewerkers 
van de Formulierenbrigade Velsen 
komen, indien nodig, ook op af-
spraak bij u thuis! De Formulie-
renbrigade Velsen houdt nu ook 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn Velsen spreekuur in Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34 in Vel-
sen-Noord. Dit spreekuur is ie-
dere vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00. Het spreekuur is uitsluitend 
op afspraak. 

Formulieren-
brigade

Met aanhanger 
geschaard in 

tunnel
Velsen - De politie kreeg vori-
ge week donderdag rond 15.45 
uur een melding van een onge-
val in de Velsertunnel. Een be-
stelauto met aanhanger was ge-
schaard. De aanhanger lag met 
de lading overdwars op de zij-
kant in de tunnel. Door dit inci-
dent is de tunnel lange tijd ge-
sloten geweest in noordelij-
ke richting. De inzittenden van 
de bestelauto met aanhanger, 
een 29-jarige vrouw uit Tuitje-
horn en een 27-jarige Alkmaar-
der, zijn door ambulanceperso-
neel onderzocht. Het is niet be-
kend of zij letsel hebben opge-
lopen. De agenten hadden het 
vermoeden dat de combina-
tie bestelauto/aanhangwagen te 
zwaar was. De voertuigen zijn 
gewogen en er bleek inderdaad 
een flinke overschrijding van het 
gewicht te zijn wat de bestelau-
to mocht trekken. De bestuur-
der heeft hiervoor een bekeu-
ring gekregen. Terwijl de politie-
mensen bezig waren met de af-
handeling van het ongeval en de 
tunnelbuis was afgesloten voor 
verkeer, kwam er een automobi-
list spookrijdend de tunnel in. De 
man heeft een boete gekregen.
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Afscheid Norman Schubert
Op woensdag 13 maart heeft 
Norman Schubert afscheid ge-
nomen van Stichting Welzijn Vel-
sen. Veel collega’s en ex-colle-
ga’s kwamen deze middag langs 
om samen met Norman het glas 
te heffen. Norman is ruim 10 
jaar geleden gedetacheerd van-
uit de gemeente Velsen, afdeling 
Sociale Zaken, en werd betrok-
ken bij de toenmalige Diensten-
winkel van SWV. Na verloop van 
tijd werd de Dienstenwinkel ver-
anderd in OK-Velsen. Vanaf dat 
moment ging Norman weer bijna 
volledig voor de gemeente wer-
ken. Behalve de woensdag, die 
bleef voor OK-Velsen! De cliën-
ten waar hij een band mee had 
opgebouwd, wilde en kon hij 
niet zomaar los laten. Maar ook 
de samenwerking met zijn col-
lega’s van de SWV was belang-
rijk voor hem, net als zijn col-
lega’s bij de gemeente Velsen. 
Wij, zijn collega’s van SWV, heb-
ben met veel plezier met Nor-
man gewerkt. Hij was altijd geïn-
teresseerd in andere mensen en 
had altijd tijd voor een persoon-
lijk gesprek. Nu gaat hij genieten 
van zijn pensioen! Stil zitten is er 
voor Norman niet bij. Hij gaat ge-
nieten van zijn vrouw, kinderen 
en kleinkind. Zijn tweede klein-
kind is al op komst. Ook gaat 
hij meer tijd maken voor vakan-
ties. Bij zijn afscheid op 13 maart 
kreeg Norman een verzameling 
van recepten die door de col-

lega’s speciaal voor de nieuwe 
thuiskok Norman op papier ge-
zet werden. Nu heeft hij tenslotte 
meer tijd voor het koken. We ho-
pen dat we een keer mogen ko-

men proeven! Norman gaat zich 
verder verdiepen in zijn nieuwe 
hobby: bierbrouwen, want daar 
heeft hij nu alle tijd voor. Nor-
man, proost!

De Brulboei - Een mooi bloem-
stuk op tafel mag met Pasen na-
tuurlijk niet ontbreken. In Buurt-
huis de Brulboei kunt u op dins-
dagavond 26 maart aan de slag 
om iets moois te maken met be-
geleiding van docente Lida Jonker. 
De voldoening die het geeft om uw 
paasstuk zelf gemaakt te hebben 
geeft het extra glans! U neemt uw 
eigen mesje, een snoeischaartje 
en een sierpotje met een doorsnee 
van 15 à 20 cm. mee. De workshop 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur en 
kost 15 euro. Inschrijven kan tot 
en met vrijdag 22 maart. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Paasworkshop

Watervliet - Donderdagmiddag 
11 april van 13.30 tot 15.30 uur 
kunnen werkzoekenden deelne-
men aan de workshop: werken 
aan werk. De workshop wordt 
gegeven door Muriel Bouwhuis 
van Compaszie en bestaat uit 
een informatief en actief pro-
gramma. Er wordt veel aandacht 
besteed aan de  veranderingen 
die er, financieel en emotioneel, 
ontstaan bij het  verliezen van 
een baan. Tevens worden er re-
levante tips en adviezen gebo-
den met betrekking tot het sol-
liciteren. Na afloop van de work-
shop is er nog ruimte voor indivi-
duele vragen. Deelname aan de 
workshop is gratis. Deelnemers 
dienen zich in te schrijven, i.v.m. 
een beperkt aantal plaatsen, bij 
Wijkcentrum Watervliet in Vel-
sen-Noord. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Werken
naar Werk

De Brulboei - Op de gezelligste 
filmavond van IJmuiden presen-
teert Buurthuis de Brulboei don-
derdag 28 maart Dockwise USA. 
Een film over zware vaartuigen 
die alles kunnen vervoeren, van 
lieplatforms tot oorlogsschepen. 
Met volle ballasttanks staat er 
meer dan tien meter water boven 
het dek. Dit is meer dan genoeg 
om de vracht er door sleepboten 
boven te trekken, waarna deze 
gelicht wordt. Na de pauze met 
een drankje, de overheerlijke ha-
ring en een grandioze verloting 
wordt de avond vervolgd met 
een wat oudere film uit het jaar 
2000 over de visserij van de toe-
komst. De eerste film begint om 
20.00 uur. Kaarten à 2,50 euro 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar aan de balie van het buurt-
huis en op de filmavond zelf aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

IJmuiden wat 
vertel je me...

WonenPlus is weer 
bereikbaar onder 
telefoonnummer: 
0255-518888!

Laat je iets wijsmaken
Welzijn Velserbroek - Laat je 
iets wijsmaken op het gebied 
van mobiele telefonie en andere 
vormen van digitale communica-
tie is het thema tijdens de Ser-
vice en Welzijn Senioren koffie-
ochtend. Jongeren zijn heel han-
dig in het oppikken en toepas-
sen van de laatste snufjes op het 
gebied van mobiele telefonie en 
andere vormen van digitale com-
municatie. Ze sms’en, pingen en 
whatsappen sneller dan het licht, 
downloaden bestanden en ver-
sturen foto’s en filmpjes met het 
grootste gemak. Senioren heb-

ben moeite om bij te blijven bij 
de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van smartphones, ipads, 
tablets en social media. Wie an-
ders dan jongeren zou je daar-
om vragen je iets wijzer te laten 
maken op dit gebied. Op don-
derdag 28 maart tussen 10.00 en 
12.00 uur geven de jongeren van 
Stichting Laat je iets wijsmaken, 
met enthousiasme les aan seni-
oren. De voorlichting is in Bibli-
otheek IJmuiden en Velserbroek, 
de deelname is gratis. Meer we-
ten? Bel 023-5381901, 0255-
525353 of 023-5388830

De Driehoek - Donderdag 21 
maart om 19.00 uur zijn deelne-
mers van het Vkafé (Vrienden-
kring Velsen) uitgenodigd voor 
een overleg omtrent de ontwik-
keling van het Vkafé in Dorps-
huis de Driehoek. Aansluitend 
kan iedereen deelnemen aan de 
maandelijkse spelletjesavond. 
Tijdens de spelletjesavonden 
wordt steeds een ander gezel-
schapsspel gespeeld, deelne-
mers kunnen ook zelf een spel 
meenemen. Deelnemen kost 
1,50 euro, maar vergeet je voor-
af niet gratis in te schrijven via 
www.vkafe.nl. Op de website 
lees je alles over het Vkafé en 
vind je informatie over de ko-
mende activiteiten.

Spelletjesavond 
Vkafé

De Koe - Dinsdag 2 april laten 
de talenten van de Junior Kunst-
academie hun werk zien aan ou-
ders en belangstellenden in Jon-
gerencentrum de Koe in Velser-
broek. De jongens en meiden 
hebben de afgelopen maanden 
aan deze schilderijen en kunst-
dagboeken gewerkt. Zij zijn hier-
bij begeleid door docent Ludie 
Bakker van Kunstencentrum Vel-
sen. De expositieavond start om 
19.00 uur, het officiële gedeelte 
is om 19.30 uur. Meer weten? Bel 
Alexander van de Pieterman, te-
lefoon 023-5491817.

Expositie 
Junior 
Kunstacademie

De Dwarsligger - Het Zon-
dagMiddagPodium in Velsen 
presenteert zondag 24 maart 
een optreden van Salonorkest 
Charmaine in Buurtcentrum de 
Dwarsligger, Planetenweg 338, 
IJmuiden. Salonorkest Char-
maine is vlak na de oorlog op-
gericht en bestaat uit circa tien 
uitstekende muzikanten onder 
leiding van een professionele 
dirigent. Het orkest speelt ro-
mantische, lichtklassieke mu-
ziek, aangevuld met operette 
en 20-er jaren dansmuziek met 
veel tophits uit vervlogen tij-
den. Kortom, weer een prach-
tige zondagmiddagvoorstelling. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal. 

Salonorkest 
Charmaine
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Bijzonder koude lucht 
blijft heel dichtbij
Deze week zijn er grote ver-
schillen in weerbeeld en tempe-
ratuur tussen het hoge noorden 
van het land en de zuidelijke 
gebieden zoals Brabant en Lim-
burg. Die verschillen duren ei-
genlijk al een paar weken. 
Een zeer hardnekkig koudebas-
tion blijft de rest van de week 
net ten noorden van Nederland 
bivakkeren. Aan de andere kant 
probeert juist een portie zach-
te lucht via Frankrijk op te drin-
gen naar het noorden en deze 
twee luchtsoorten ontmoeten 
elkaar zo rond de tweeënvijftig-
ste graad noorderbreedte. Juist 
in onze omgeving vindt de con-
frontatie plaats tussen de na-
winter en het lenteweer. Regel-
matig valt er dan ook wat neer-
slag, soms in de vorm van nat-
te sneeuw. Vooral op woens-
dag viel er wat neerslag en het 
was al waterkoud met slechts 
3-4 graden.
Daarna lijkt de wat zachte-
re lucht tijdelijk wat meer op te 
komen uit het zuiden en op vrij-
dag kan het kwik in de IJmond 
nog even uitvloeien naar 5 gra-
den.
Vervolgens zien we toch weer 
een versterking van de invloed 
van het koude hogedrukge-

bied boven Scandinavië en in 
het weekend voert een toene-
mende oostenwind weer kou 
aan. Het Amerikaanse weer-
model komt zelfs met een mini-
mumtemperatuur tot -7 graden 
op 25 maart. Niet recordkoud, 
maar wel een zeer lage tempe-
ratuur voor eind maart. Ook de 
maxima van net boven nul die 
zowel het Amerikaanse als het 
Europese weermodel aangeven 
zijn bijzonder laag. Bovendien 
maakt de sterke oostenwind het 
extra gevoelskoud. Een wind-
chill van -10 graden behoort 
tot de mogelijkheden komen-
de zondag. 
Pas in de laatste maartfase lijkt 
het definitief milder te wor-
den. We kunnen dus geleidelijk 
spreken van een vrij laat voor-
jaar 2013 en het vervelende is 
dat na een koude maartmaand 
niet zelden een kille april volgt, 
maar wie weet zien we wel het 
tegenovergestelde gebeuren. 
Velen zijn wel toe aan minimaal 
een week met 15-20 graden.

Meer weerinfo via www.
weerprimeur.nl en via 0900-
1234554. 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Witte Theater 
betreurt keuze 

gemeente 
Velsen

IJmuiden - Het college van 
B&W van Velsen heeft beslo-
ten om de functies van het Wit-
te Theater bij een commerciële 
partij onder te brengen. Het be-
stuur van stichting Witte Thea-
ter betreurt deze keuze. Zij vre-
zen dat door de meer commer-
ciële focus van de nieuwe partij 
de functies van het huidige Wit-
te Theater gaan verdwijnen. Het 
gaat dan vooral om kwetsbare 
functies waar niet of nauwelijks 
aan wordt verdiend, zoals uit-
voeringen door amateurvereni-
gingen en het podium voor be-
ginnende kunstenaars en meer 
experimentele kunstvormen. 
Ook denkt de stichting dat een 
commerciële partij minder be-
lang zal hebben bij de ‘brood-
nodige samenwerking met de 
overige kunst- en cultuurinstel-
lingen’.
Bij de voorjaarsnota in 2011 
heeft het college en de raad van 
Velsen besloten dat het Witte 
Theater verder zou moeten zon-
der enige subsidie. Het college 
wilde hiermee een bezuiniging 
van 380.000 euro bereiken. Ver-
volgens heeft de stichting Wit-
te Theater een nieuw business-
plan gemaakt. Hieruit bleek dat 
het niet mogelijk is om alle hui-
dige functies zonder enige vorm 
van subsidie uit te voeren.
Het college heeft dit business-
plan verworpen. Vervolgens 
heeft de raad aangegeven dat 
in samenwerking met een aan-
tal andere instellingen in Vel-
sen gekeken moest worden hoe 
de functies van het Witte The-
ater behouden zouden kunnen 
blijven. Het WT heeft van harte 
meegewerkt aan deze poging de 
functies van het WT te behou-
den. Uit bijvoorbeeld een brain-
stormavond zijn zeer waarde-
volle ideeën gekomen. Het was 
het bestuur van de stichting dui-
delijk dat er radicale verande-
ringen noodzakelijk waren. De-
ze veranderingen waren nood-
zakelijk op vele gebieden, daar 
waar het gaat om organisatie, 
uitstraling, horeca, personeel 
en programmering. Kortom voor 
de stichting WT was alles be-
spreekbaar.
Uiteindelijk heeft het college be-
sloten niet verder te gaan met 
dit initiatief, maar te kiezen voor 
het commercieel uitbaten van 
het gebouw van het Witte Thea-
ter, met behoud van zoveel mo-
gelijk functies. Deze keuze is na-
drukkelijk niet de keuze van het 
bestuur van de stichting. Het be-
stuur van de stichting Witte The-
ater had dus liever een ande-
re keuze gezien en heeft gro-
te zorgen over de toekomst van 
de functies van het Witte Thea-
ter.. Het bestuur moet het besluit 
van het gemeentebestuur echter 
respecteren zal dan ook mee-
werken aan de overgang.

De gemeente wil promoten dat 
Velsen een veelzijdig gebied 
voor ruiters is en ruiterroutes 
breder onder de aandacht bren-
gen, dan hoop ik maar dat ze 
Spaarnwoude daarbuiten laten. 
Heeft U wel eens gelet op de 
ruiterpaden? Het is een grote 
blubberzooi. Het hele jaar door 
maken ruiters gebruik van dat 
gebied ook in de koude winter-
maanden. 
De ruiterpaden worden niet of 
nauwelijks onderhouden. Je 
voelt een hete adem in je nek 
van het beheer als je van de pa-
den afwijkt. Steeds weer ver-
ontschuldig ik mezelf tegenover 
fietsers of wandelaars, die over 
het algemeen begripvol zijn, als 
ik met een paard op een ver-
hard pad loop. Ik weet wel dat 
het niet mag maar er is vaak 

geen doorkomen aan op een 
ruiterpad. 
Snoeien doen ze dan weer wel 
maar op plaatsen waarvan je 
denkt wie heeft daar nou baat 
bij? Snoeien doen ze met groot 
materieel, als ruiter mag je een 
handzaagje en een snoeischaar 
lenen om 30 kilometer ruiter-
pad even onder handen te ne-
men. De gemeente vindt recre-
atie dicht bij huis toch zo be-
langrijk? Dichter bij huis kan 
het niet. Het achterstallige on-
derhoud is echt niet alleen van 
het laatste jaar. Dus gemeente 
Velsen als er dan eens iets wel 
gedaan kan worden luister dan 
eens naar de wensen van uw 
recreanten. 

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Filmdiner ‘Out of Sight’ 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Actie, drama, thril-
ler, en romantiek! Het is alle-
maal aanwezig in de speelfilm 
‘Out of Sight’ uit 1998 van de 
succesvolle regisseur Steven 
Soderbergh. 
Hoofdrollen met niet minder 
dan de toen nog jonge George 
Clooney en Jennifer Lopez. 
De professionele bankover-
valler Jack Foley (George 
Clooney) ontsnapt uit te ge-
vangenis en ontvoert daarbij 
agente Karen Sisco (Jennifer 
Lopez). Ze beleven enkele in-
tieme momenten in de koffer-
bak van de vluchtauto, maar 
gaan daarna uit elkaar. Wan-
neer Foley later nog een keer 
een grote overval wil plegen, 
moet Sisco hem oppakken. Ze 
voelt zich echter sterk aange-
trokken tot de charmante vrij-
buiter en twijfelt erg of ze hem 
wel moet arresteren.Het ultie-
me avondje uit is een avondje 
film met het 3 gangen filmdiner 
in Thalia! uiteraard aan vanaf 
uw privétafeltje. 

Het filmdiner vindt plaats in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52, op zaterdag 13 april. Aan-
vang 19.00 uur. De toegang be-
draagt 42,50 euro (aperitief, 3 
gangendiner en koffie). 
Reserveringen en informatie: 
0255-514217.

Passie voor techniek op 
Tata Steel Talent Week
IJmuiden - Deze en volgende 
week vinden bij Tata Steel een 
aantal evenementen plaats die 
erop zijn gericht om jongeren met 
een passie voor techniek te infor-
meren over carrièremogelijkhe-
den bij het staalbedrijf.
Ambitieuze scholieren, studen-
ten, starters en professionals van 
alle opleidingsniveaus zijn hierbij 
welkom. Dook van den Boer, di-
recteur van Tata Steel, hierover:  
,,Voor iemand met affiniteit voor 
techniek is ons staalbedrijf echt 
een walhalla. Als je nog nooit bij 
ons op bezoek bent geweest, is 
het moeilijk om je een beeld te 
vormen van de enorme diversiteit 
aan high-tech installaties en de 
ongekende ontwikkelingsmoge-
lijkheden binnen Tata Steel.”
Op dinsdag 19 maart vond de 
‘Open dag van de Academy’ 
plaats waarbij scholieren van 
havo en vmbo inzicht kregen in 
de mogelijkheden om op het ei-
gen opleidingscentrum van het 
staalbedrijf een landelijk erkende 
opleiding procestechniek, werk-
tuigbouw of elektrotechniek te 
volgen.
De dag daarop volgde hét lande-
lijke evenement voor ingenieurs, 

de ‘Dag van de Ingenieur’. Het 
programma bestond onder meer 
uit een debat over de toekomst 
van de maakindustrie in ons land. 
Hieraan werd onder andere deel-
genomen door Louise Fresco, 
hoogleraar duurzame ontwikke-
ling aan de Universiteit van Am-
sterdam en Bas Haring, die als fi-
losoof zijn visie gaf op techniek.
Op donderdag 28 maart vindt 
tenslotte het bijzondere avond-
programma, de ‘Tata Steel Expe-
rience’ plaats. Tijdens dit evene-
ment voor technische studenten, 
starters en professionals kunnen 
deelnemers zelf beleven hoe het 
is om bij één van de meest toon-
aangevende staalbedrijven ter 
wereld te werken. Er zal infor-
matie over Tata Steel worden ge-
geven wat betreft de processen, 
producten en markten. Men kan 
deelnemen aan excursies naar de 
Technische Dienst en de Warm-
bandwalserij en tijdens work-
shops kunnen deelnemers zelf 
meedenken over het verbeteren 
van het staalproductieproces of 
over het verduurzamen van pro-
cessen. Zie ook  www.tatasteel-
jobs.nl,  www.dagvandeingenieur.
nl en www.tatasteelexperience.nl. 
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Voetbal voor kleine 
kinderen bij Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Jongens en 
meisjes van 4 tot 6 jaar kun-
nen elke zaterdagmorgen van 
9.45 tot 10.45 uur voetballen 
bij De Trapvogels. Iedereen kan 
komen kijken en meteen mee 
doen (je hoeft je niet vooraf 
aan te melden). 
Op sportcomplex De Elta van 
voetbalclub Terrasvogels wor-
den spelletjes gedaan, met oe-
feningen om te leren voetbal-
len. Uiteraard eindigt iedere 
training in een ‘echte’ voetbal-
wedstrijd. Ouders kunnen ge-
zellig blijven kijken en onder-
tussen een kopje koffi e drin-
ken. Meedoen met De Trap-
vogels is dé manier om na te 
gaan of je kind voetballen leuk 
vindt. De ontspannenheid en 
gezelligheid geeft de kinderen 
alle ruimte om het voetbal te 

ontdekken. Elke training staat 
onder leiding van twee ervaren 
trainers van Terrasvogels. Iede-
re week zijn er verschillende 
spelletjes en oefeningen, zo-
dat er steeds weer wat nieuws 
te beleven is. Kwaliteit en per-
soonlijke begeleiding staat bij 
het jeugdvoetbal voorop. Per-
soonlijke aandacht is moge-
lijk, omdat Terrasvogels een 
kleine voetbalclub is. Iedereen 
kent elkaar, en de trainers spe-
len steeds in op de mogelijkhe-
den van iedere speler. Zo kan 
een jonge speler zich goed ont-
wikkelen. 
Alle trainers zijn bovendien 
goed opgeleid (bijvoorbeeld bij 
het CIOS), zodat elke training 
van een kwalitatief hoogwaar-
dig niveau is. Zie ook www.
svterrasvogels.nl.

Driehuis - Op zaterdag 23 
maart houdt woonzorgcen-
trum Huis ter Hagen aan de 
Lodewijk van Deyssellaan 254 
haar jaarlijkse bazaar. Ieder-
een is van harte welkom om 
langs de kraampjes te struinen, 
een heerlijk broodje te eten en 
mee te doen aan de loterij. Van 
12.30 tot 16.00 uur staan er een 
rommelmarkt, boekenkraam en 
‘grootmoederskraam’. 
Ook zijn er verschillende kra-
men van buiten Huis ter Ha-
gen, waar men onder ande-
re bloembollen en plantjes, 
cadeauartikelen, kinderka-
merspulletjes, bijouterieën en 
wenskaarten kunt kopen.
Kinderen kunnen deze mid-
dag meedoen aan de kinder-
ronden van het Rad van Avon-
tuur, dat de hele middag draait 
voor groot en klein. Voor de lo-
terij kan men op de dag zelf lo-
ten kopen. Meer informatie: te-
lefoon 0255-548100.

Bazaar in
Huis ter Hagen

100 Kinderen maken 
kunst in paardenstal

Santpoort-Noord - Ruim hon-
derd Santpoortse kinderen heb-
ben de afgelopen twee weken 
op weg naar Hoeve Midden-
duin in de Ruigenhoek van Sant-
poort gladheid en gure wind ge-
trotseerd om in een paardenstal 
kunst te maken.
Deze activiteit is onderdeel van 
het culturele samenwerkings-
project ‘Naar (het) Buyten in 
Santpoort’. In dit project komen 
de kinderen meer te weten over 
de bijzondere omgeving waarin 
ze wonen. 
Op vier ochtenden moesten de  
vijf Hafl ingerpaarden van Marion 
en Frans de Boer van Ekogrön 
vroeger de wei in, omdat de leer-
lingen van de Bosbeekschool en 
Parnassiaschool hier beeldend 
gaan werken. De meerwaarde 
van deze plek is het ‘buiten zijn’ 
en de historie die je er voelt, zo 
dicht bij de oude route van rid-
ders, struikrovers en stropers. 
Op 16 november 2012 hebben ze 
samen met de mannen van de 
groenvoorziening langs de Bos-
beek in het Burgemeester Rij-
kenspark stinsen bloembolletjes 
geplant. Samen met kunstenaars 
Marleen van den Bergh en Ca-
roline van den Bemt onderzoe-
ken de leerlingen de wereld van 
de plant. Hoe beweeg je eigenlijk 
als je diep in de aarde zit, wortels 
krijgt, gaat groeien en het dan zo 

koud is? De kinderen spelen met 
geluiden en onderzoeken harde 
en zachte natuurlijke materialen. 
Grillige kale takken worden in-
gepakt met wol van Manus van 
het Landje van Scholz, waar de 
kinderen eerder in de herfst een 
appelproeverij hadden. 
Er groeit een Brederodetak, 
een Zorroboom, een wollige 
boom, een kleurentak, een voor-
jaarstak, een vriendschapstak, 
een overleef-de-wintertak en... 
de gekste bloem op aarde. Ieder-
een is er stil van. Als de laatste 
groep kinderen vertrekt sneeuwt 
het. ‘Naar (het) Buyten in Sant-
poort’ is een initiatief van Par-
nassiaschool, Bosbeekschool 
en kunstenaar Caroline van den 
Bemt, in het kader van 2012 Jaar 
van de Historische Buitenplaats. 
Bij het organiseren zijn, behal-
ve kenners van geschiedenis en 
natuur, al veel goeie lokale men-
sen betrokken geraakt. Er kun-
nen mooie dingen gebeuren als 
de een de ander helpt en gaan 
samen werken omdat kinderen 
de toekomst hebben. Het pro-
ject is fi nancieel mogelijk ge-
maakt door de provincie Noord-
Holland. Op woensdagochtend 
24 april sluiten ze feestelijk af 
met een bloemenfeest bij Koren-
molen de Zandhaas. Iedereen is 
welkom om de kunstwerken dan 
te komen bekijken!

Driehuis - Sinds vorige week is 
de tentoonstelling ‘Kletsnat’ te 
zien en te beleven in het Pieter 
Vermeulen Museum te Driehuis. 
De tentoonstelling kon, tot vreug-
de van het museum, in de eerste 
week op veel belangstelling reke-
nen. Honderden bezoekers wis-
ten de weg naar Driehuis al te 
vinden om het onderwaterleven 
te ontdekken.
In deze tentoonstelling voor kin-
deren van 3 tot en met 8 jaar gaan 
de bezoekertjes kopje onder om 
te zien en horen wat er zich alle-
maal onder water afspeelt. In de-
ze sprookjesachtige wereld ma-
ken de ontdekkers kennis met 
verschillende vissen, de kikker, 
de rat, de eend, de mossel en an-
dere waterdieren. Maar dat is niet 
het enige want je komt in het wa-
ter veel meer tegen; bijvoorbeeld 
dingen die  er eigenlijk niet thuis-
horen zoals een olievat of een 
roestige fi ets.
Wie het museum bezoekt, krijgt 
ter introductie een fi lmpje over 
de tovenaar Kletsnat te zien. Hij 
leert de kinderen een toverspreuk 
waarmee zij via een draaikolk in 
de tentoonstelling belanden. 
Eenmaal in de tentoonstelling zijn 
de bezoekertjes ook een soort to-
venaar. Zij kunnen dan de dieren 

die ze tegenkomen, laten pra-
ten met behulp van een toverstaf. 
Hierdoor en door de vele doe- en 
ontdekspelletjes die je tijdens de 
onderwaterreis tegenkomt, we-
ten kinderen en natuurlijk ook 
hun (groot)ouders of begeleiders 
straks veel meer over het leven in 
de Nederlandse wateren. Meer 
dan 200 kinderen weten na vo-
rige week o.a. hoe eendenpoep 
ruikt, of ooievaars in de winter in 
Nederland blijven en wat schel-
pen eten. De tentoonstelling is tot 
24 augustus te bezoeken.

Velserbroek - Afgelopen 
maandag is het project ‘De 
Duinroos in kleur’, door de leer-
krachten, op spectaculaire wij-
ze geopend met een verhaal 
over het dorp Grauwbeek. In dit 
dorp waren de mensen somber 
en kleurloos. Gelukkig konden 
zij dankzij de schilder Gerrit al-
les met een andere blik bekij-
ken, zodat er weer kleur in het 
leven van de mensen kwam. 
De komende weken gaat de 
school fl ink met kleuren aan 
de slag! Elke week staat er één 
kleur centraal. De afgelopen 
week was het de ‘rode week’. 
Elke woensdag draagt de hele 
school iets in de kleur van de 
week. Tijdens het project wor-
den er naast de gewone lessen, 
lessen verzorgd door gastdo-
centen Eke Wijngaard van het 
Kunstencentrum Velsen, Ma-
rianne Hoogstraten (kunste-
nares) en Reina Oversteegen 
(glaskunstenares). 
Er zijn ook een aantal enthou-
siaste ouders die één of enke-
le lessen gaan geven. Tijdens 
het project leren de kinderen 
verschillende dingen over een 
kunststroming/kunstenaars. 
Het gebruik en de beleving 
van kleuren zal ons hoofdthe-
ma zijn. 
De afsluiting van het project 
vindt plaats op donderdag 25 
april van 18.30 tot 19.30 uur. 
Alle kunstwerken van de kin-
deren worden tentoongesteld 
door de hele school. Om 19.00 
uur zal er een kunstwerk ont-
huld worden dat door alle kin-
deren gemaakt is! Alle ouders, 
opa’s en oma’s et cetra zijn dan 
van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.

Opening 
project op

De Duinroos 

‘Kletsnat‛ kan op grote 
belangstelling rekenen

Stilte, zangdag én 
Vespers in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 23 
maart vanaf 12.00 uur is er een 
meditatieve middag in de Dorps-
kerk, Burgemeester Enschedélaan 
67, aan de vooravond van de Stil-
le Week en Pasen. Tevens zijn er 
van 17.00 tot 17.45 uur Vespers met 
zang, samenzang en stilte, waar-
aan projectkoor Dorpskerkcanto-
rij, onder leiding van Antje de Wit, 
zal bijdragen. Voor de meditatieve 
middag graag van te voren aan-
melden. De Vespers zijn voor ie-
dereen vrij toegankelijk! De veer-
tigdagentijd of vastentijd is in de 
kerken een tijd van verstilling, be-
zinning en inspiratie. In de Dorps-
kerk creëren we een middag om 
even je dagelijkse routine losla-
ten helpt om de kern der dingen 

weer te zien. Samen stil zijn en 
zingen zullen een belangrijk on-
derdelen zijn van de middag. Een 
middag met ontspannende oe-
feningen (adem, klank, houding, 
meditatie), meditatief bijbel le-
zen en het zingen van eenvoudi-
ge muziek passend bij Veertigda-
gentijd. Als afsluiting van de stille 
zaterdag eten de deelnemers aan 
de stilte- en zangmiddag een ge-
zamenlijke maaltijd, waaraan ie-
dere deelnemer iets eetbaars bij-
draagt. Neem eventueel ook een 
extra boterhammetje mee voor de 
lunch. Aanmelding: Ingrid Bur-
ger, ij.burger@quicknet.nl of 06-
30309067. Zie ook www.pknsant-
poortenvelserbroek.nl, activiteiten: 
‘meditatiegroep en stiltedagen’).

Kledingbeurs Brederode
Santpoort-Zuid - Op 30 maart 
van 14.00 tot 16.00 uur wordt 
een kledingbeurs in Santpoort 
gehouden. Tijd om de kast te 
vullen met tweedehands kin-
derkleding en damesmode. 
De kleding ligt op maat gesor-
teerd. Om de kinderen even af 

te leiden zijn kleurplaten aan-
wezig. Kom langs in ’t Brede-
rode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 om kle-
ding een tweede kans te ge-
ven. Meer informatie over de 
beurs via kledingbeursbrede-
rode@gmail.com.
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Opening nieuwbouw 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Er waren vorige 
week vrijdagmiddag veel bezoe-
kers naar de Van Hogendorplaan 
gekomen om de officiële ope-
ning van het Gymnasium Felise-
num bij te wonen. Zo veel zelfs, 
dat de omliggende straten vol 
stonden met geparkeerde auto’s.
Dit tot verbazing van enkele be-
woners die hun grijze afvalbak-
ken, ongeleegd, weer binnen 
konden halen omdat de reini-
gingsdienst door de geparkeer-
de auto’s de afvalbakken niet 
kon bereiken.
De feestelijke samenkomst vond 
plaats in het nieuwe auditorium 
waar direct al een soort van re-
unie plaats vond met leraren, 
oud-leraren en oud-leerlingen. 
De start van het officiële gedeel-
te begon met een muzikaal op-
treden van een aantal leerlin-
gen met een knap, a capella ge-
zongen, lied waarna rector Ka-
rel Krist de gasten welkom heet-
te. ,,Ruim vier jaar geleden is de 
basis voor deze nieuwbouw be-
gonnen met een brief aan de ge-
meente met het verzoek om uit-
breiding en nu vieren we het feit 
dat we zeven nieuwe lokalen, 
een nieuwe gymzaal, een media-
theek en een auditorium rijker 
zijn’’, aldus een blije Krist.
Wethouder van onderwijs, An-
nette Baerveldt, onderstreep-
te nog eens het bijna-reünie-
karakter van deze bijeenkomst. 
,,Mijn middelbare schooloplei-
ding heb ik ook op deze school 
gevolgd en ik vind het ontzet-

tend leuk om veel bekende ge-
zichten weer terug te zien.’’ En 
zich richtend tot de aanwezige 
leerlingen: ,,Uit het toenemend 
aantal leerlingen blijkt wel dat 
het Felisenum hoog staat aan-
geschreven in Velsen en omge-
ving. Deze prima opleiding biedt 
een goede basis voor het verdere 
leven’’, aldus Baerveldt. Ook Jan 
Willem Bruntink, architect van de 
uitbreiding van de school, vertel-
de van een sterke binding met 
de school en de omgeving. Hij is 
zelf oud-leerling, had twee doch-
ters op de school, is overbuur-
man en was architect van twee 
eerdere verbouwingen van het 
gymnasium. ,,Het is zo’n beetje 
mijn speelterrein’’, zegt Jan Wil-
lem. (Joop Waaijenberg)

Begeleide cruise voor 
alleengaande 65-plusser
Santpoort-Zuid - Heeft u geen 
reisgenoot en wilt u toch graag 
een mooie cruise maken, dan 
is dit uw kans. The Travel Club 
biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan deze groepsreis 
met leeftijdsgenoten. U heeft 
een eigen hut maar gebruikt sa-
men met de groep de maaltijden 
en u kunt elkaar opzoeken voor 
een gezellige borrel en kunt sa-
men deelnemen aan de excur-
sies. 
Wegens het succes van vorig 
jaar organiseert en begeleidt 
Anita Böhm, Persoonlijk Reisad-
viseur van The Travel Club, deze 
cruise voor alleengaande 65pus-
sers.  
Op 25 september vliegt u naar 
Barcelona alwaar u opstapt op 
de Costa Luminosa voor een 
cruise naar Mallorca, Corsica, 
Marseille, Savona en keert op 30 
september weer terug in Barce-
lona. Na een gezamenlijke ex-
cursie vliegt u weer terug naar 
Amsterdam. Voorafgaand aan 
de reis zal er een informatie-
bijeenkomst worden georgani-

seerd om kennis te maken met 
uw reisgenoten. Het design, de 
kostbare en verfijnde materia-
len, en de verrassende archi-
tectuur maken van de Costa Lu-
minosa het charmante, geavan-
ceerde en tegelijkertijd innova-
tieve schip van het licht. Het is 
ontworpen om u te doen duize-
len en u onvergetelijke momen-
ten te bezorgen. 
Op deze reis hebben zij verschil-
lende hutten ingekocht tegen 
zeer scherpe prijzen. De toeslag 
voor een 1 persoons hut hebben 
zij voor u laag kunnen houden. 
Mocht u alleen of met een reis-
genoot interesse hebben in de-
ze cruise meldt u zich dan snel 
aan. Vanaf 695 euro per per-
soon, op basis van twee perso-
nen, 795 euro op basis van één 
persoon in een binnenhut, inclu-
sief vluchten, luchthavenbelas-
ting en havengelden. 
Anita Böhm, The Travel Club, 
telefoon 023-5374041 of 06-
16038164. Anita.Bohm@TheTra-
velClub.nl. Zie ook www.TheTra-
velClub.nl/AnitaBohm.

Laundromat 
tijdens WT 
Stage Café

IJmuiden - Zondag 24 maart 
treedt Laundromat op in het Wit-
te Theater Stage Café, Kanaal-
straat 257. Deze band timmert 
alweer zo’n 12 jaar aan de weg 
om de muziek van de legendari-
sche Ierse bluesgitarist Rory Gal-
lagher levend te houden. Uitge-
breide tours in Ierland en Neder-
land hebben gezorgd voor een 
grote, trouwe, aanhang. Fans die 
zich herkennen in het gevoel dat 
de bandleden hebben voor het 
allerbeste wat Rory’s muziek te 
bieden heeft. Laundromat be-
heerst het hele spectrum van het 
enorme repertoire, dat bestaat 
uit dampende blues tot explo-
sieve rocknummers afgewisseld 
met ballads. Laundromat duikt 
ook in dat deel van het repertoi-
re dat zelden door andere tribu-
tebands live gespeeld wordt zo-
als het stormende Slumming An-
gel of het hartverscheurende Ea-
sy come Easy go. Voor een ieder 
die Rory’s muziek een warm hart 
toedraagt is Laudromat een ab-
solute must-see, mis ze daar-
om niet. Laundromat bestaat 
uit : Snarenvirtuoos Danny Vla-
spoel, zanger Fred Koridon, bas-
sist Joeke Wouda en drummer 
Maarten Witsel. Het optreden 
begint om 17.30 uur. De toegang 
is gratis.

Nieuw parkeerterrein 
bij Sportpark Rooswijk
Velsen-Noord – Bij de renovatie 
van Sportpark Rooswijk worden 
nu maatregelen genomen voor 
een nieuwe parkeerplaats op de 
plek van een van de voetbalvel-
den. Om dat mogelijk te maken 
moet wel het bestemmingsplan 
gewijzigd worden. 
Omdat de parkeerplaats op de 
grond van het voetbalveld wordt 
aangelegd zijn er geen zorgen 
over de Flora en Faunawet. De 
bodem onder het nieuwe par-
keerterrein zou mogelijk arche-
ologisch van belang zijn. De-
ze resten zullen door de aanleg 
van de parkeerplaats niet wor-
den aangetast. Maar door het 
plaatsen van drainagekratten die 
op 1 meter diepte moeten wor-
den geplaatst bestaat wel risi-
co voor aantasting van belang-
rijke vondsten. Daarom wordt 
voorafgaand aan de werkzaam-
heden archeologisch onderzoek 

gedaan waar deze drainagekrat-
ten komen. 
De nieuwe parkeerplaats krijgt 
196 plekken. Hoewel de vorige 
parkeerplaats ruimte bood aan 
270 plaatsen, moet dat ruim vol-
doende zijn. 
Volgens een berekening is de 
parkeerbehoefte 175 parkeer-
plekken. Bij belangrijke wed-
strijden of grotere toernooi-
en (doorgaans in het weekein-
de) mag worden geparkeerd op 
het naastgelegen bedrijventer-
rein. De bestrating van de oude 
parkeerplaats wordt opgeruimd 
en langs deze zone wordt de be-
planting opgeschoond en waar 
nodig aangevuld. 
De plannen zijn nog steeds dat 
Sportpark Rooswijk deze zomer 
kan worden opgeleverd. Al zul-
len een aantal bomen pas in het 
najaar kunnen worden geplant. 
(Karin Dekkers)

Tweede plek in verschiet 
voor Velsense rugbyers

Velserbroek - Zoals al eer-
der aangekondigd moesten the 
Smugglers vorige zondag spelen 
tegen West-Friesland, deze wed-
strijd was belangrijk voor een 
goede notering in de competitie, 
namelijk de tweede plek.
Toen de wedstrijd begon zag je 
nog niet gelijk wie er beter was 
en wie het spel meer bepaalde. 
Na een snelle actie van de West-
Friese rugbyclub werd bijna de 
eerste try gedrukt, maar dit kon 
op het laatste moment nog wor-
den tegengehouden, door Vin-
cent van Heusden. Al snel na 
deze actie maakte the Smugg-
lers terreinwinst en door mooi 
samenspel kwam de een eerste 
try in de wedstrijd, gemaakt door 
the Smugglers die daardoor een 
voorsprong hadden. 
De eerste helft was bijna voorbij, 
maar voordat de scheidsrechter 
kon fluiten werd er nog een try 
gedrukt door de West-Friesland, 
de stand was dus in evenwicht 
en zo startte de tweede helft dus 
ook.
In deze tweede helft bleef het 
lang spannend, tot dat er een 
nieuwe try gedrukt voor the 

Smugglers en even later nog één. 
Hans Oldenburg, die beide con-
versies raak schoot, liet de stand 
nog iets verder uitlopen.
The Smugglers hoefden nu al-
leen nog maar de voorsprong te 
behouden, dat bleek nog best 
lastig, omdat er af en toe nog een 
uitbraak was van de tegenpartij, 
maar dit resulteerde niet meer in 
een try. De eindstand werd, na 
een geweldige wedstrijd, 21-7 
voor the Smugglers. Man-of-the-
match werd Rens Barnhoorn, die 
twee try’s op zijn naam had.

Volleybal-
toernooi 
Smashing 

Velsen
IJmuiden - Zaterdag 27 april 
houdt Smashing Velsen zijn jaar-
lijkse volleybaltoernooi. Dit jaar 
in een vernieuwd jasje. Naast de 
vertrouwde formule voor recre-
anten, competitiespelers en fa-
milie zijn vanaf dit jaar ook be-
drijventeams van harte wel-
kom om op sportieve wijze ken-
nis te maken met onze geweldi-
ge vereniging. Het toernooi vindt 
plaats in sporthal Oost van 16.00 
tot 21.00 uur met na afloop een 
spetterend feest met live DJ. Per 
team zullen er minimaal twee 
dames moeten worden opge-
steld, de teams worden op sterk-
te ingedeeld, mits het aantal in-
schrijvingen dit toelaat. De kos-
ten voor dit toernooi zijn 30 eu-
ro per team (over te maken op 
rekening nr. 37 35 39 738 t.n.v. 
SmashingVelsen ’96 o.v.v. team-
naam). Inschrijven kan tot 30 
maart door een mail te sturen 
naar wendy@smashingvelsen.
nl en geef minimaal het volgen-
de door: teamnaam, poule: lek-
ker pittig of recreatief, contact-
persoon met contactgegevens. 
De contactpersoon ontvangt 
een bevestiging als inschrijving 
en toernooigeld ontvangen is. Zij 
hopen jullie graag te zien op het 
volleybaltoernooi.





21 maart 201338

IJmuiden - Op vrijdag 22 maart, 
van 20.15 tot circa 21.30 uur 
(zaal open 19.45 uur), geeft Con-
nection een Paasconcert bij de 
Baptistengemeente aan de Eem-
straat 28-30. Connection is een 
gospelkoor uit Castricum met 
een uitgebreid en gevarieerd re-
pertoire. Het koor treedt regel-
matig op in kerken, winkelcen-
tra, ziekenhuizen, korenfestivals 
etc. Het Paasconcert is een ei-
gen produktie van het koor, en 
houdt in het gezongen Paasver-
haal op basis van de evangelien 
uit de Bijbel. Het zangoptreden 
wordt ondersteund door een vi-
deopresentatie met het werk van 
kunstenaars, die door de eeu-
wen heen door Jezus zijn geïn-
spireerd. Geprojecteerde tek-
sten  uit de Bijbel verwijzen naar 
de bronnen van dit verhaal. Voor 
dit bijzondere concert is ieder-
een van harte welkom. De toe-
gang is gratis. Zie ook www.bap-
tistenijmuiden.nl.

Paasconcert 
Connection

IJmuiden - Op zaterdag 23 
maart is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snelli-
usstraat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen?  
Jan Schotvanger praat de liede-
ren aan elkaar en leidt tevens de 
samenzang. Ary Rijke, de vaste 
organist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond begint 
om 19.30 uur en de kerk is om 
19.00 uur open. Iedereen is van 
harte welkom.

‘Om te zingen 
naar de kerk’

IJmuiden - Klaverjasvereniging 
Klaversientje heeft nog plaats 
voor nieuwe leden, die op ont-
spannen manier een kaartje wil-
len leggen. Zij klaverjassen elke 
vrijdagavond om 19.30 uur, zaal 
open 19.00 uur, in Velserduin aan 
de Scheldestraat 101. De con-
tributie bedraagt 2,50 euro per 
avond. Naast een aantal kaart-
prijsjes hebben zij ook en tom-
bola. Meer informatie: Francine, 
telefoon 0255-520332.

Klaversientje 
heeft plaats 
voor leden

IJmuiden - De politie heeft aan-
gifte opgenomen van een wonin-
ginbraak in de Reggestraat. On-
bekenden zijn hier in de nacht 
van afgelopen zaterdag op zon-
dag via de achterkant de wo-
ning binnengekomen en hebben 
kostbaarheden buitgemaakt. De 
politie heeft een onderzoek in-
gesteld.

Woninginbraak

Aftrap eindexamenfilm
IJmuiden - Gemeente Velsen is 
het decor voor eindexamenfilm 
‘Vloeibaar Staal’. De film, die door 
studenten van de Nederlandse 
Filmacademie uit Amsterdam ge-
maakt wordt, speelt zich groten-
deels af in IJmuiden.
‘Vloeibaar Staal’ vertelt het verhaal 
over het 17-jarige meisje Franka 
(Elise van ‘t Laar), die samen met 
haar vader (Reinout Bussemaker) 
in IJmuiden woont. Zij zorgt he-
le dagen voor haar vader en het 
huishouden. De  vader-dochter 
verhouding is verstikkend. Wan-
neer Franka verliefd wordt op de 
rebelse kytesurfer Kes (Chiem 
Vreeken), begint ze de relatie met 
haar vader in een nieuw daglicht 
te zien. Als Kes vervolgens besluit 

om net zoals haar vader in de lo-
kale staalfabriek te gaan werken, 
moet Franka besluiten of ze zal 
blijven of gaan. De filmcrew en 
cast zal de komende twee weken 
nog in de gemeente de filmopna-
men voortzetten. De ontwikkelin-
gen zijn te volgen op www.vloei-
baarstaal.nl. Door middel van de 
crowdfunding website www.cine-
crowd.nl/vloeibaar-staal probe-
ren zij de financiering sluitend te 
krijgen. De film, die in samenwer-
king met de omroep NTR tot stand 
komt zal in de eerste week van juli 
2013 te zien zijn tijdens het eind-
examenfestival in EYE Amster-
dam, op het filmfestival in Utrecht 
en zal worden uitgezonden op de 
televisie (NTR).

Stormvogels boekt twee 
grote uitoverwinningen

IJmuiden - Binnen drie dagen 
stonden er voor Stormvogels 2 
uitwedstrijden op het program-
ma en in beide duels wist Storm-
vogels een 1-4 overwinningen te 
behalen. Een uitstekende pres-
tatie voor het heel jonge team 
van trainer Dick-Jan Ente.
Om 19.30 uur moest Stormvo-
gels donderdagavond in Utrecht 
aantreden tegen Hercules. Fi-
les en het niet op tijd aanwezig 
zijn van een speler zorgden voor 
een niet zo rooskleurige voor-
bereiding. Binnen vier minuten 
nam Hercules dan ook een voor-
sprong, maar een kwartier later 
zorgde Rick Kluijskens door een 
goed genomen vrije trap achter 
de Utrechtse doelman te krul-
len, 1-1. Vanaf de zijlijn zweep-
te trainer Ente zijn spelers op en 
met succes. Met twee doelpun-
ten verhoogde de 18-jarige Bri-
an van Laar de marge tot twee 
doelpunten, 1-3, en op slag van 
rust pikte Henk Swier zijn doel-
puntje mee, 1-4. De tweede 
helft een aanvallender Hercu-
les, maar de uitblinkers doelman 
Jan Ziere en  Mischa Plug c.s. 
zorgden er voor da de rust- te-
vens de eindstand werd. Angst-
gegner DEM was drie dagen la-
ter in Beverwijk de tegenstan-
der van de IJmuidenaren. Door 
twee doelpunten van Henk Swier 
nam Stormvogels binnen zes mi-
nuten een 0-2-voorsprong. Na 
een verre pass van Rick Kluijs-
kens speelde Swier zich mooi 
vrij om vervolgens met een sub-

tiele schuiver doelman Mike van 
Vliet te passeren. Twee minuten 
later wist hij in de rebound na 
een schot van Brian van Laar op 
de paal opnieuw de DEM-doel-
man te passeren, 0-2. Dit was 
tevens de ruststand. De twee-
de helft bood DEM meer tegen-
stand, maar toch was het Storm 
vogels die haar voorsprong ver-
dedigde. En met succes. Bin-
nen zeven minuten speelde Sel-
chuk Yilmaz op links heel mooi 
vrij en zijn voorzet-op-maat was 
voor Nigel Oudshoorn een ‘mak-
kie’ de stand tot 0-3 te vergroten.
Met nog een half uur te spelen 
kon DEM-aanvaller  Roel Pit-
stra profiteren van een fout in de 
verdediging van de Vogels, 1-3. 
DEM creëerde zich daarna aar-
dig wat kansen, maar doelman 
Jan Ziere stak in een bloedvorm 
waardoor DEM niet meer tot 
scoren kwam. Dat deed Storm-
vogels nog wel. Op links stuurde 
Henk Swier invaller Kevin Ster-
ling in de diepte en na een zui-
vere schuiver kon doelman Mike 
van Vliet de bal voor de vier-
de maal uit het net halen, 1-4. 
Twee teamoverwinningen voor 
het jonge team van trainer Ente 
op rij. Hierdoor nestelde Storm-
vogels zich steviger in het linker-
rijtje.
Zondag 24 maart kan Stormvo-
gels haar publiek op Zeewijk te-
gen subtopper Zeeburgia laten 
zien, dat deze twee eclatante 
overwinningen geen vergissin-
gen waren.

Jaarlijks onderling jeugd-
toernooi van BC Velsen
IJmuiden - Zondag 10 maart was 
het weer zover, zowel recreanten 
als competitiespelers, gingen de 
strijd met elkaar aan in het jaar-
lijkse onderling jeugd toernooi.
Ondanks het koude weer waren 
er alsnog 56 enthousiaste jeugd-
leden gekomen met allemaal één 
doel namelijk het winnen van die 
mooie beker. Onder luid toege-
juich van ouders en andere fa-
milieleden ging het toernooi van 
start. Iedereen deed enthousiast 
mee en het was zeer spannend 
wie er nou uiteindelijk met de be-
ker naar huis zou gaan.
Zoals altijd waren er in elk team 
een A-, B-, C- en D-speler aan-
wezig waarvan A de team cap-

tain was. Er waren 14 teams van 
4, ingedeeld in 2 poules (7 teams 
per poule dus). Elk uur werd er fa-
natiek gebadmintond, zowel in de 
singles als in de dubbels. Halver-
wege tussen 13.00 en 13.30 uur 
werd er een pauze ingelast die 
voor velen gebruikt werd voor een 
teambespreking, om te badmin-
tonnen of gewoon even uit te rus-
ten, onder het genot van een kro-
ket, tosti of iets anders lekkers uit 
de kantine. Aan het einde van de 
dag, tijdens de prijsuitreiking, kre-
gen de vrijwilligers een bloemetje 
voor hun harde werk en hiervoor 
willen wij hun nogmaals heel erg 
bedanken. Het was een leuke, en 
zeer geslaagde dag.

Dinsdag 4 september 2012 is 
rond 18.00 uur onze lieve poes 
Noa voor de deur aangere-
den. Een aantal jonge kinderen 
heeft dit zien gebeuren. Zij zeg-
gen dat het om een groene auto 
ging, die heel hard reed.
Helaas was de klap te hard voor 
ons maatje Noa, en is zij binnen 
een paar minuten overleden.
Graag zou ik willen weten wat 
er precies is gebeurd? Dit houdt 
mij al maanden bezig en we krij-

gen Noa nergens meer mee te-
rug. Komt u dit verhaal bekent 
voor? Of heeft u hier iemand 
over horen praten? 
Dus dinsdag 4 september 2012 
op de Scheiberglaan bij de 
twee vlakken Verbrande Vlak en 
Groot Berkenbos. 
Noa hoorde bij ons gezin en zij 
wordt enorm gemist! 

Naam en telefoonnummer be-
kend bij de redactie

IJmuiden - De Petrakerk in IJmui-
den nodigt belangstellenden uit 
voor de bijeenkomsten in de Stil-
le Week, dat is de week voor Pa-
sen. Met Pasen vieren we de op-
standing van de Here Jezus uit de 
dood. Maar voorafgaand daaraan 
heeft de Zoon van God, onze Here 
Jezus, geleden en is Hij gestorven 
voor onze zonden. In de week van 
maandag 25 maart tot en met za-
terdag 30 maart zal er elke avond 
een korte dienst worden gehou-
den. Daarin willen wij met elkaar 
zingen, luisteren, stil zijn en bid-

den. Alle avonden beginnen om 
19.30 uur en eindigen om 20.00 
uur. Op Goede vrijdag, 29 maart 
zal er een kerkdienst zijn waarin 
het lijden en sterven van onze He-
re Jezus wordt herdacht en waar-
in  tevens het avondmaal gevierd 
zal worden. Op eerste paasdag, 
zondag 31 maart, hopen wij de 
opstanding van de Here Jezus uit 
de dood te vieren. Aanvang 10.00 
uur. Tijdens deze dienst is er een 
apart kinderprogamma en voor de 
allerkleinsten is er een crèche. Zie 
ook www.petrakerkijmuiden.nl.

Stille Week voor Pasen
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‘NO’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 22 en dins-
dag 26 maart om 20.30 uur draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 de film ‘NO’.
In 1988 wordt de Chileense dic-
tator Pinochet door de Verenigde 
Naties verplicht tot het houden 
van een landelijk referendum. 
Met een simpele ‘SI’ of ‘NO’ zal 
de bevolking beslissen over het 
voortbestaan van het regime. 
De jonge reclame-hotshot René 
Saavedra  wordt door de oppo-
sitie gevraagd om de ‘NO’ cam-
pagne te leiden. De vastberaden 
Saavedra weet met zijn positieve 
en kleurrijke campagne de murw 
geslagen bevolking te mobilise-
ren in de strijd om de toekomst 

van hun land. Het regime is ge-
waarschuwd.

Jazz Match in Café
De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zaterdag 
23 maart treedt de zevenmans-
formatie Jazz Match van 17.00 tot 
19.00 uur op in Café De Halve 
Maan aan de Hagelingerweg 36. 
Gedreven zang, lyrische alt, 
zwoele fluit en tenor, afgewisseld 
met meesterlijke gitaar en pia-
no, onder aandrijving van immer 
stuwend ritme. Creatie, inspi-
ratie, plezier en liefde voor jazz, 

verbonden door een onmisken-
baar eigen Jazz Match sound. 
Jazz Match bestaat uit: Karin 
de Haan (zang), Henk van Hil-
ten (tenorsax, fluit), Jacqueli-
ne de Rijk (altsax), Hans Brou-
wer (contrabas), Dick Hendriks 
(drums), Johan de Koningh (gi-
taar) en Paul Mooren (piano). De 
toegang is gratis. Zie ook www.
jazzmatch.nl.

IJmondiale samenwerking 
op gebied van ICT
Velsen - De colleges van de 
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest heb-
ben besloten te gaan samen-
werken op het gebied van in-
formatievoorziening en auto-
matisering. Daartoe zullen de 
IJmondgemeenten binnenkort 
een intentieovereenkomst on-
dertekenen.
Er zijn meerdere argumenten 
voor deze samenwerking: Door 
samen te werken willen de ge-
meenten waarborgen dat zij in 
staat blijven om de noodzake-
lijke informatie- en ICT-voor-
ziening operationeel te houden 
en verder te ontwikkelen, in lijn 
met de ambities en doelen van 

de gemeentelijke organisaties.
Bovendien moet de samenwer-
king de huidige risico’s op ge-
bied van beschikbaarheid, vei-
ligheid en integriteit van infor-
matie minimaliseren.
De gemeenten willen slagvaar-
dig kunnen inspelen op de ko-
mende ontwikkelingen, bij-
voorbeeld op het gebied van 
decentralisaties van het rijk, 
de Participatiewet (Werkplein), 
AWBZ en Jeugdbeleid. 
De gemeenten verwachten dat 
samenwerking kan helpen de 
kwaliteit van nieuwe ontwik-
kelingen op het vereiste niveau 
te brengen en te houden met 
minder meerkosten.

AWV Eigen Haard 
verkoopt huurwoningen
IJmuiden - AWV Eigen Haard 
heeft haar verkoopbeleid aan-
gepast. Dit betekent dat zitten-
de huurders van eengezinswo-
ningen in plan K en in de vrou-
wenwijk in Velserbroek de mo-
gelijkheid krijgen om hun huur-
woning te kopen. In plan K (W. 
Kentstraat, J. Paxtonstraat en 
A. le Notrelaan) worden van de 
74 woningen maximaal 19 wo-
ningen te koop aangeboden. In 
de vrouwenwijk (Mathilde Wi-
bautstraat, Annie Romeinstraat, 
Joke Smitkade, Carrie Pothuis-
straat, Suze Groenewegstraat en 
de Marga Klompestraat) worden 
van de 93 woningen maximaal 
23 woningen te koop aangebo-

den. Indien er teveel geïnteres-
seerden zijn onder de bestaande 
huurders, worden de kandidaat-
kopers door middel van loting 
bepaald. Mochten de woningen 
niet aan zittende huurders wor-
den verkocht dan zal AWV Eigen 
Haard bij mutatie de woningen 
aan derden aanbieden. 
De huurders hebben inmiddels 
een interesseformulier ontvan-
gen waar door velen positief op 
is gereageerd. Door de verkoop 
van bestaande woningen komt 
geld vrij om te kunnen investe-
ren in herstructurering, nieuw-
bouw en woningverbetering van 
het woningbezit van AWV Eigen 
Haard.

Driehuis - De verkeerpolitie 
heeft, afgelopen dinsdag, tij-
dens een brom- en snorfiets-
controle in Driehuis acht be-
keuringen uitgeschreven voor 
te hoge constructiesnelheid 
aan bestuurders van brom- en 
snorfietsen. Daarnaast werden 
twee bestuurders uit het ver-
keer gehaald omdat zij zonder 
rijbewijs op hun snor-/brom-
fiets reden. De verkeerspoli-
tie controleert regelmatig de-
ze kwetsbare verkeersdeelne-
mers. De verkeerspolitie con-
troleert regelmatig deze kwets-
bare verkeersdeelnemers.

Brom- en 
snorfiets-
controle

Velsen-Zuid - De politie is 
maandagmiddag rond 16.10 
uur naar de Velsertunnel ge-
gaan, omdat daar een Roe-
meense vrachtwagenchauffeur 
met zijn voertuig achteruit de 
tunnelbuis was uitgereden. Dit 
had de chauffeur gedaan, om-
dat zijn vrachtwagencombinatie 
te hoog was. Hij kreeg de no-
dige bekeuringen en omdat hij 
dit niet direct kon betalen, is zijn 
ID-bewijs en rijbewijs tijdelijk in 
beslag genomen. Hij krijgt zijn 
papieren terug als de betaling 
is voldaan.

Te hoge 
vrachtwagen

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Het Wijksteunpunt is gesloten 
op vrijdag 29 maart (Goede Vrij-
dag). 31 Maart (1e Paasdag) is er 
geen zondag openstelling. Maan-
dag 1 april (2e Paasdag) is het 
Wijksteunpunt alleen voor deelne-
mers Paas-in vanaf 11.30 uur ge-
opend.
Restaurant op maandag en 
woensdag vanaf 11.30 uur. Men 
kan kiezen uit verschilende me-
nu’s variërend van 6,50 tot 7,50. 
Vooraf opgeven is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 29 maart is er 
geen open tafel. 
Modeshow en verloting H&A 
Mode donderdag 28 maart. Aan-
vang 10.00 uur. Verkoop is tot cir-
ca 15.00 uur.
Paas-in op maandag 1 april. Aan-
vang 12.00 uur. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar aan het buffet en kosten 
7,50 euro. Inclusief koffie of thee 
met iets lekker, een kopje soep en 
diverse hapjes.
Nieuwe cursus Ipad voor seni-

oren. Duur 4 lessen. Kosten 15,-. 
Belangstellenden kunnen zich op-
geven voor de cursus die, bij vol-
doende animo, binnenkort van 
start gaat. 
Wii-spel. Elke woensdag van 
14.00 tot 15.00 uur onder begelei-
ding van leerlingen van het mid-
delbaar onderwijs. Toegang gratis.
Expositie van Velserhooft. Toe-
gang gratis, gedurende de ope-
ningsuren van het wijksteunpunt.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op de compu-
ter en internet’. De lessen wor-
den gegeven op de maandag en 
vrijdag morgen van 09.30 tot 11.30 
uur. De kosten voor de 3 lessen 
van 2 uur bedraagt 16,50 euro. 
Aanmelden kan bij de serviceba-
lie van De Moerberg.
Biljartclub De Moerberg is ver-
huist naar Verpleeghuis Velserduin 
in IJmuiden. Zij spelen hun com-
petitie op maandag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Regio - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
uitgekeken naar een man die 
een autoruit vernield had in de 
omgeving van de Koningstraat 
in Beverwijk. Waarom de man dit 
gedaan had, is onduidelijk. De 
politie heeft een onderzoek in-
gesteld.

Man vernield 
autoruit

Regio - Een motoragent van 
de verkeerspolitie heeft za-
terdagmiddag in Heemskerk 
meerdere bekeuringen uitge-
schreven voor automobilisten 
die niet handsfree aan het te-
lefoneren waren tijdens het rij-
den. Het rijgedrag van deze be-
stuurders viel op bij de motor-
agent en zo heeft hij meerde-
re bellende automobilisten aan 
de kant gezet. Alle overtreders 
kregen hun bekeuring direct 
mee.

Niet handsfree 
bellen in auto

Rode Kruis heeft nieuwe 
reanimatiepoppen
Velsen - Reanimatie/AED trai-
ningen met de Actar D-fib® 
poppen is een nieuwe en zeer 
efficiënte manier van trainen. De 
poppen zijn klein, handzaam en 
licht. Elke cursist gebruikt een 
eigen wegwerp long, die tevens 
dient als gelaatsscherm. Alle on-
derdelen zijn eenvoudig te ver-
vangen. Schoonmaken en des-
infecteren is niet meer nodig 
door de speciaal vormgege-
ven longzakjes die ook de mond 

beschermen. Rode Kruis Vel-
sen heeft tien nieuwe reanima-
tiepoppen aangeschaft die zijn 
voorzien van veel menselijke 
kenmerken. Reanimeren en de-
fibrilleren met de Externe Auto-
matische Defibrillator (AED) is 
eenvoudig te leren. Tijdens een 
reanimatiecursus leert u op een 
oefenpop wat u bij een hartstil-
stand moet doen.
Voor meer informatie: de heer H. 
Lacroix, 06- 55348456.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘no’ op 22 en 26

maart 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Ouderennieuws
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Nationale Boomfeestdag
Op woensdag 20 maart werden in alle zeven woonkernen in Velsen ko-
ningslindes geplant ter gelegenheid van de troonswisseling. In Driehuis 
werkten de kinderen van basisschool De Toermalijn eendrachtig samen met 
burgemeester Weerwind. (foto: Ko van Leeuwen)

Stadhuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 29 maart  Goede Vrijdag
Maandag 1 april  Tweede Paasdag
Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid

Velsen Doet NL
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart nam de gemeente Velsen deel aan NL 
Doet. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren sloegen de handen ineen bij 
de Speeltuin in Zeewijk en Scoutinggroep Radboud in Santpoort-Zuid. NL 
Doet is de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. (foto: Reinder Weidijk)

Moeten er meer woningen voor 
jongeren in Velsen komen, of juist 
voor ouderen? Wilt u uw woning 
energiezuiniger maken? Deze vra-
gen staan in het komende onder-
zoek bij het burgerpanel van Vel-
sen.

De gemeente start deze week een on-
derzoek onder de leden van  het di-
gitaal Burgerpanel Velsen over de 
Woonvisie 2025. In de ‘Visie op Vel-
sen 2025’ staat onder andere dat Vel-
sen zich wil ontwikkelen tot een ge-
meente waarbinnen innovatie en 
kennisontwikkeling samen gaan 
met werken, ondernemen en onder-
wijs. Ook wonen, toerisme, recreatie 
en sport zijn belangrijke onderdelen. 

Om hierop aan te sluiten werkt de ge-
meente nu aan een Woonvisie 2025.

Over een aantal onderwerpen wil 
de gemeente graag de mening horen 
van het burgerpanel Velsen. Bijvoor-
beeld hoe gedacht wordt over het 
bouwen van woningen voor jonge-
ren of  juist ouderen in IJmuiden ge-
stimuleerd moet worden. Maar ook 
of men bereid is te investeren in het 
energiezuiniger maken van de eigen 
woning.

Het burgerpanel bestaat uit ruim 
2300 inwoners van Velsen, verdeeld 
over de zeven woonkernen. De uit-
slag van dit onderzoek wordt half 
april verwacht.

Gratis compost te halen
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 
maart is er weer gratis compost 
te halen op de wijkpost aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid. De compost is afkom-
stig van HVC. Neem een schep, 
een vuilniszak of een (krui)wagen 
mee.

De kalender gaat richting lente. Nu 
is de tijd om de tuin voor te bereiden 
op de komst van de nieuwe planten. 
Compost – het eindproduct van het 
gescheiden groenafval – is daar goed 
voor te gebruiken. Door compost 
houdt zandgrond vocht beter vast en 
zwaardere grond wordt er luchtiger 
van.

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid ligt een grote hoeveelheid 
compost klaar. Iedereen kan het gra-
tis ophalen op vrijdag 29 maart tus-
sen 08.00 en 16.00 uur en op zaterdag 
30 maart tussen 08:00 en 14.00 uur. 
U moet zelf een schep meenemen en 
iets om de compost in te doen, zoals 
zakken, kruiwagens enzovoorts.

Het is een gratis compostactie van 
HVC, die dit al voor het zesde jaar or-
ganiseert. De actie wordt gehouden in 
alle gemeenten waar HVC werkt. Zo 
kunt u als inwoner profiteren van uw 
eigen gescheiden GFT afval. (foto: ge-
meente Velsen)

Burgerpanel wordt betrokken

Onderzoek Woonvisie 2025
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Herstel houtwallen Biezen
Op 14 en 15 maart heeft de ge-
meente Velsen de houtwal hersteld 
op een gedeelte langs de Biezen-
weg. Hiermee is weer een onder-
deel uit het Landschapsbeleids-
plan afgerond.

In 2012 begon de uitvoering van het 
plan. In dat jaar lag het accent op 
communicatie met particulieren in 
het buitengebied, verbetering van de 
landschappelijke impact van de paar-
denhouderij en op de eerste maat-
regelen voor de ecologische verbin-
dingszone Driehuis-Spaarnwoude, 
het groengebied tussen Santpoort-
Noord en Driehuis.

Langs de Biezenweg en het Spekken-
wegje / Groenelaantje ligt een ‘kruis’ 
van houtwallen dat sterk in kwaliteit 
is aangetast. Herstel van deze hout-
wallen draagt bij aan een doorgaande 
ecologische structuur in het gebied. 
Op 14 en 15 heeft de gemeente haar 
eigen stuk gedaan. Met eigenaren van 
andere delen van de houtwal is over-
leg gaande om hun gedeelte te herstel-

len met behulp van een provinciale 
bijdrage. In 2013 en 2014 heeft Velsen 
budgetten gereserveerd voor de uit-
voering van het Landschapsbeleids-
plan. Het is de bedoeling dit voort te 
blijven zetten en het gehele plan te re-
aliseren en te voltooien.

Meer informatie over het landschaps-
beleid vindt u op www.velsen.nl/Be-
stuur- Organisatie /Beleid /Land-
schapsbeleid. (foto: Reinder Weidijk)

Gymnasium Felisenum 
opent nieuwe vleugel
Op vrijdag 15 maart is de nieuwe vleugel van het Felisenum Gynamsium in 
Velsen-Zuid geopend. (foto: Ko van Leeuwen)

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
maart 2013 tot en met 15 maart 
2013 de volgende aanvragen heb-
ben ontvangen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Gerard Doustraat, Hee-
renduinweg, Kanaalstraat, Lan-

ge Nieuwstraat, Duinpark, Orion-
weg, Kievitlaan, Zwarte Mieren-
vlak, JP Coenstraat en Wilgen-
straat, kappen diverse bomen (to-
taal 13) (15/03/2013) w13.000091; 
De Tiemenlaan 9, aanpassen entree 
(13/03/2013) w13.000087.

Velsen-Zuid: Zuiderdorpstraat 4 
(rijksmonument), vervangen ramen 
in 3 gevels (14/03/2013) w13.000088.

Santpoort-Noord: Vlietweg 16, mo-
derniseren drivelane (14/03/2013) 

w13.000089; Bosbeeklaan 2, kap-
pen 3 coniferen (09/03/2013) 
w13.000085.

Driehuis: Waterloolaan 18, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(13/03/2013) 
w13.000086.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen
Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand: Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (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 Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Lange Nieuwstraat 

495, veranderen winkel (inpandig)
(18/03/2013) w13.000045;
Zwaanstraat 89, plaatsen dakop-
bouw (14/03/2013) w13.000048.

Santpoort-Noord: Voorplaats 3, 
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(18/03/2013) w13.000043; Schip-
broekenweg 8, kappen 2 coniferen 
(19/03/2013) w13.000081.

Santpoort-Zuid: Bloemendaal-
sestraatweg 7, vergroten dak-
kapel (voorgevel)(18/03/2013) 
w13.000025; Bloemendaalse-
straatweg 169a, legaliseren be-
staande bloemenstal (18/03/2013) 
w12.000555.

Velserbroek: Floraronde 289, ver-
anderen schoolgebouw (intern)
(18/03/2013) w13.000036. 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 5, 
plaatsen overkapping en vervangen 
kozijnen (15/03/2013) w13.000041; 
Rooswijkweg 215, plaatsen hek-
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w12.000582.
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plaatsen groendrager (15/03/2013) 
w13.000024; Driehuizerkerkweg 

115, kappen boom (19/03/2013) 
w13.000038;  Duin en Kruidber-
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(19/03/2013) w13.000071.
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Evenementen art. APV 2:17: 
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klaan te Driehuis (14/03/2013) 
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(18/03/2013) u13.001828.
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2:12: 21 maart 2013, Oud Velsen, Vel-
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Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor het onderstaan-
de project een omgevingsvergun-
ning verleend.   De onderstaande 
omgevingsvergunning en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang 
van 15 maart 2013 gedurende zes 
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Raadsplein 28 maart 2013 
Op 28 maart 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke loca-
tie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 notulen en besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan President Steynstraat
6 Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te Sant-

poort- Noord
7 Verordening Wet inburgering 2013
8 Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
9 Verklaring van geen bedenkingen voor project Velserduinweg 248
10 Algemene subsidieverordening 2013
11 Aanbesteding accountant
12 Bekrachtigen geheimhouding meerjarengrondexploitatie
13 Aanwijzen twee plaatsvervangende leden agendacommissie

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

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-

liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spre-
ken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng 
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die rele-
vant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergadering van 7 maart 2013 een besluit genomen over de 
volgende onderwerpen:

• Fun Village
• Kadernota Vastgoedbeheer
• Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Vlietweg 16, Sant-

poort-Noord
• Beslissing op bezwaren tegen niet ontvankelijkverklaring referendumver-

zoek
• Voorbereiding perspectiefnota 2013 en begroting 2014
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Website Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Vrijdag 
15 maart jl. heeft OBS de Bos-
beek uit Santpoort Noord haar 
nieuwe website gelanceerd: 
www.bosbeekschool.nl. Door 
onvoorziene omstandigheden 
was in de herfst van 2012 de 
website van de basisschool op-
eens uit de lucht. Er is de laat-

ste maanden hard gewerkt om 
een nieuwe website te bouwen. 
Na wat technische tegenslag 
is de nieuwe website eindelijk 
klaar voor gebruik. Nu kan de 
school dit belangrijke commu-
nicatiemiddel gaan gebruiken. 
Zie ook www.bosbeekschool.
nl.

Hek bloemenwaaijer 
Beeckestijn komt terug
Velsen-Zuid - Op dinsdag 2 
april komt eindelijk het hek van 
de bloemenwaaier terug op 
Beeckestijn. Een jaar geleden 
stond het hek weg te kwijnen in 
de tuinen van het landgoed. De 
verf was afgebladderd en het 
hout bleek na onderzoek verrot. 
Even werd zelfs gevreesd voor 
het voortbestaan van het monu-
mentale hekwerk.
Vrijwilligers Martin Koster en Ron 
Hop van Natuurmonumenten 
hebben het houtwerk echter de 

afgelopen maanden met tomelo-
ze inzet en liefde gerestaureerd 
in de werkschuur van landgoed 
Nijenburg in Heiloo. Het resultaat 
is werkelijk fenomenaal!
Op dinsdag 2 april wil Natuur-
monumenten het hek samen met 
belangstellenden feestelijk te-
rugplaatsen in de tuin van Beec-
kestijn. Iedereen die wil genieten 
van dit prachtige stuk vakwerk is 
vanaf 11 uur van harte welkom. 
Zie ook www.natuurmonumen-
ten.nl/beeckestijn.

Velsen-Zuid - Club Beeckestijn 
brengt dit jaar op vrijdagavond 
7 juni weer een uniek program-
ma, deze keer gebaseerd op de 
onwaarschijnlijk grote nalaten-
schap van de muzikale scene uit 
New York.
Met Club Beeckestijn wil  Beec-
kestijnpop het muzikale cultu-
reel erfgoed in leven houden en 
uit laten voeren door een mix van 
professionele en amateurmuzi-
kanten van alle leeftijden.   Een 
samenwerking van maar liefst 
50 professionele en regiona-
le (amateur) muzikanten zal op 
7 juni een ode brengen aan de 
muziek die New York ons heeft 
nagelaten.   New York is de ro-
de draad van het programma en 
er zal aandacht worden besteed 
aan de vele muziekstijlen die in 
de stad zijn ontstaan en ontwik-
kelt. Denk aan de Girl Groups uit 
de begin jaren 60, de folkscene 
en de singer/songwrites van Tin 
Pan Alley, de underground bands 
uit de jaren ’60 en ’70, de CBGB’s 
scene, de oldschool Hip-Hop uit 
de jaren 80 maar ook aan de Jazz 
en Blues uit het begin van de vo-
rige eeuw. 
Club Beeckestijn wordt op vrij-
dagavond 7 juni gehouden in de 
OXY-tent van het Beeckestijnpop 
festival op het landgoed Beec-
kestijn in Velsen-Zuid.

New York op 
Beeckestijn?

Vol paastoernooi op 
velden Strawberries
Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries maakt zich op voor de 
32ste editie van het Strawber-
ries Easter Tournament. Dit po-
pulaire toernooi wordt gehou-
den op zaterdag 30 en zondag 
31 maart. De club verwelkomt 
400 hockeyers uit binnen- en 
buitenland.
De toernooicommissie wordt 
dit jaar voor het eerst bijge-
staan door leden van rugbyclub 
The Smugglers uit Velserbroek, 
waarmee Strawberries al jaren 
een warme band heeft. De rug-
byers nemen alle bardiensten 
voor hun rekening. In ruil hier-
voor ontvangt The Smugglers, 
een kleine club met 50 leden, 
een bijdrage voor de clubkas.
Het recreatieve Strawberries 
Easter Tournament wordt zater-
dag 30 maart om 10.00 uur ge-

opend met het traditionele och-
tendgymnastiek. De wedstrij-
den starten beide dagen om 
10.30 uur. De mixedfinale wordt 
zondag om 16.00 uur gespeeld, 
de vrouwen strijden om 16.30 
uur voor de titel en bij de man-
nen staat de eindstrijd gepland 
om 17.00 uur. De prijsuitreiking 
volgt direct na de laatste finale. 
Het complex van Strawberries is 
na 17.00 uur alleen toegankelijk 
voor deelnemers met een pols-
bandje.
De organisatie van het 32ste 
Strawberries Easter Tournament 
stelt alles in het werk om over-
last voor omwonenden te voor-
komen. Als u toch hinder on-
dervindt, dan kunt u bellen met 
het clubhuis van Strawberries, 
telefoon 0255-511920. Zie ook 
www.khc-strawberries.nl.
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