de Jutter

De krant voor Velsen
29 maart 2018

www.jutter.nl | 0255-533900

GENIETEN VAN
ZON ÉN SCHADUW?

Iedere week
Iedere week
in deze krant:
in deze krant:

Kies voor een knikarmscherm!

Informatie
Informatie
van de gemeente
van de gemeente
Velsen
Velsen

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_ZONWERING

INKOOP GOUD
Stemmen opnieuw geteld • Uitslag op www.jutter.nl

De lente is begonnen

Velsen Lokaal grootste
partij in gemeenteraad
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Velsen - Velsen Lokaal is winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Zij zijn met zes zetels de grootste partij in
de gemeenteraad. Daarna komt D66 met - vooralsnog - vijf zetels.
Het gaat om een voorlopige uitslag, want de stemmen zijn woensdag op verzoek van de PvdA opnieuw geteld. De definitieve uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen staat op www.jutter.nl.

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

VVD en LGV behaalden vier zetels,
CDA, Forza IJmond en GroenLinks
ieder drie. De PvdA moest het doen
met twee zetels, omdat de restzetel naar D66 ging. Ook de SP kreeg
twee zetels. ChristenUnie behoudt
een zetel.
Vlak na de verkiezingen bleek dat
de marge bij de zetelverdeling erg
krap was. PvdA kwam een handvol stemmen tekort voor een restzetel. Juist vanwege de kleine marge heeft fractievoorzitter Marianne Steijn van PvdA gevraagd om
een hertelling. Zo’n hertelling kan
om twee redenen worden aangevraagd: vanwege vermoede fouten
bij de stembureaus, of als democratische beslissing van de gemeenteraad. De kiesraad gaf aan dat de

www.albatrosbanden.nl

ZIE ELDERS
IN DEZE KRANT

Zie onze
paasadvertenties
elders in
deze krant

stemming rechtmatig is verlopen.
De gemeenteraad twijfelde daar
niet aan, maar ging toch in zijn geheel akkoord met een nieuwe telling, omdat het handmatig stemmen tellen kan leiden tot menselijke fouten en omdat alle partijen een eerlijke stemming willen.
Via een ingelaste raadsvergadering
werd dinsdag voor hertelling gestemd.
Daarom werden woensdag alle
ruim 28.000 stemmen opnieuw geteld, door ambtenaren, studenten
en uitzendkrachten, volgens het
vierogenprincipe waarbij elke stem
door twee personen wordt gezien
en gesorteerd. Na dit resultaat worden donderdagavond de nieuwe
gemeenteraadsleden volgens de-

ze uitkomsten geïnstalleerd. Het is
nu aan fractievoorzitter Bram Diepstraten van Velsen Lokaal om het
formatieproces voor het nieuwe
college te starten. Hij kondigde aan
hier de tijd voor te willen nemen en
alle gekozen partijen op korte termijn uit te nodigen voor een eerste
gesprek. Uitgangspunten zijn een
representatief gemeentebestuur
waarin alle speerpunten van Velsen Lokaal goed zijn verankerd. Als
raadsleden tot wethouder worden
gekozen, komen er nieuwe raadsleden voor hen in de plaats.
In Velsen gingen woensdag 21
maart 28.198 mensen naar de
stembus. Dat is 51,89 procent van
de stemgerechtigden. Niet iedereen stemde tegelijkertijd voor de
Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv): 26.317 mensen. Van
dat aantal stemden 12.052 mensen voor en 13.294 tegen. Er waren
daarbij ook nog 906 blanco stemmen en een klein aantal stemmen
was ongeldig. (foto: Dennis Gouda)

Stuiteren over het strand
brande olie was het een spektakel van jewelste. Daarbij genoot het publiek van de driftende, springende en over het zand
stuiterende snelle jongens met
hun brullende motoren. In meerdere klassen werd gestreden om

punten voor het NK. Nieuw dit
jaar was de mini-klasse voor kinderen met een buggy. De zoon
van Tim Coronel reed mee in deze
mini-klasse en natuurlijk was Tim
er om zijn zoon aan te moedigen.
(foto: Erik Baalbergen)

34 EURO PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD
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VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl
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et beroep van Mediator is een prachtig beroep, omdat u uw
cliënten kunt behoeden voor verder oplopende conflicten en
onvoorspelbaar hoge kosten bij een gang naar de rechter.
e vraag naar mediation neemt elk jaar gestaag toe.
Het Mediation College leidt u, in een zeer korte periode van
slechts 9 dagen gedegen op voor het officiële examen van
MfN Registermediator. (Ook een mooi beroep voor senioren)
www.mediationcollege.nl vindt u alle informatie
Op www.mediationcollege.nl
over onze opleidingen, volgens het protocol en erkend door
de Mediatorsfederatie Nederland. Ga de uitdaging aan en
woon vrijblijvend en kosteloos een informatie-avond bij, of
vraag een vrijblijvend intakegesprek aan met onze hoofd
opleidingen Hans Kramer, zelf ook MfN Registermediator.
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ocatie James Wattstraat 18a, 1817 DC Alkmaar
Goed bereikbaar, direct gelegen aan de Westelijke Randweg

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

HUIS AAN HUIS

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s

IJmuiden - Op het strand van
IJmuiden vond ditVERANDA
weekend de
allereerste editie van Dutch Offroad Racing Series plaats. Op het
brede strand was alle ruimte voor
de 50 deelnemers. Met opvliegend zand en de geur van ver-

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW
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T RECHT
EKLEDING
MINZAMELING
Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat,Alfa Romeo,Lancia,Abarth en Jeep €139.00
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Aannemersbedrijf

OPBOUWKOZIJNENSERRE AANBOUW

kom naar de
showroom

Aannemersbedrijf Braak Velsen, Showroom: Duinvlietstraat 102 Velsen-Noord ma/vr 13-17 – za 10-16

OPBOUW

Aannemersbedrijf

SERRE

BRAAK-VELSEN BV UW SPECIALISTBRAA
VOO
Aannemersbedrijf

Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord,
Tel. 0251-211825
www.braak.nl

Aannem

• Kozijnen Duinvliets
• Ser
Velsen-N
• AanbouwTel.•0251
O
braak.nl

www.bra

SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur.
SHOWROO
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.
Zaterdag 1

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM:
Ma-vr. 13-17102,
uur.1951
Zaterdag
10-16 uur www.braak.nl
Duinvlietstraat
XE Velsen-Noord,
tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

www.braak.nl
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Meer veiligheid voor fietsers in
Velserbroek
De gemeente wil de veiligheid voor fietsers vergroten. Vandaar dat het college
de kruispunten Dammersboog/Velserbroekse Dreef/D. Marotstraat, de aansluitingen van de Langemaad en de Zon
Bastion op de Velserbroekse Dreef, en
de kruising van het Zeilpad met de Westbroekerweg in Velserbroek wil aanpassen.

vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Informatiebijeenkomst
Wij nodigen belangstellenden uit voor de
informatiebijeenkomst in het Polderhuis te
Velserbroek op donderdag 19 april a.s. tussen 17:00 en 19:00 uur. Hier wordt u in de
gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 22
mei 2018 worden gestuurd naar het college
van burgemeester en wethouders, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via
info@velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Vernieuwen
fietsoversteken Velserbroek’.

Inspraak
Ook is het voorlopig ontwerp ‘Vernieuwen
fietsoversteken Velserbroek’ vrijgegeven
voor inspraak. U kunt het ontwerp inzien op
de website www.velsen.nl via Burger, Meepraten in Velsen, Inspraakonderwerpen,
Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek.

Stemmen gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld
Op woensdag 28 maart is de hertelling
begonnen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit gebeurt op verzoek van
de PvdA Velsen, die enkele stemmen tekort kwam voor een derde zetel.

Op woensdag 21 maart heeft 51,89 % procent van de stemgerechtigde inwoners van
Velsen een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de
tellingen was de uitslag als volgt:

Paashaas in Kinderboerderij
Op beide Paasdagen, zondag 1 en
maandag 2 april, komt de paashaas
naar de kinderboerderij in het park Velserbeek (Velsen-Zuid). Er is van alles te
doen. Bovendien zijn er al jonge dieren!
Kom kijken tussen 12.30 en 16.30 uur.

De paashaas deelt lekkere paaseitjes uit.
Ook gaat hij iets bijzonders verstoppen op
de kinderboerderij. Wie dat vindt, krijgt
een speciale verrassing! Natuurlijk gaat
de paashaas ook graag met de bezoekers
op de foto.
Er is nieuw leven in de kinderboerderij:

er zijn paaskuikens van eenden en kippen.
En er zijn oude vrienden, zoals de ezels
Diego en Dora en de minivarkens Lola en
Bella. Ook het park Velserbeek toont zich
op zijn paasbest. De bomen en struiken
lopen langzaam uit. En overal in het park
komen bloemen van bolgewasjes tevoorschijn, zoals sneeuwklokje, boshyacint,
narcis en crocus. Maar kom ook spelen op
de nieuwe speeltoestellen bij het kinderbadje.

Politieke partij
Aantal zetels
Velsen Lokaal
6
Democraten 66 Velsen
5
VVD
4
LGV
4
CDA
3
Forza! IJmond
3
GROENLINKS
3
Partij van de Arbeid (PvdA) 2
SP (Socialistische Partij) 2
ChristenUnie
1
Donderdag 22 maart bleek na het tellen
van de stemmen op de kandidaten en na
het verdelen van de restzetels, dat de Partij

van de Arbeid in de gemeente Velsen enkele stemmen tekort kwam voor een 3e zetel.
Daarop verzocht de PvdA om een hertelling bij het Centraal Stembureau. Dit verzoek werd afgewezen, omdat – zo zegt de
Kieswet – een klein verschil in het aantal
stemmen tussen partijen geen reden is tot
hertelling.
Vervolgens legde de PvdA Velsen aan de
huidige gemeenteraad een initiatiefraadsvoorstel voor om tot een hertelling van
de stemmen te komen. De gemeenteraad
mag dat zelf besluiten. Het voorstel van de
PvdA Velsen werd besproken in een (vervroegde) raadsvergadering van 27 maart,
en de hele raad stemde er mee in. De openbare hertelling is gelijk de volgende ochtend 28 maart van start gegaan in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
De uitslag was nog niet bekend, toen deze
krant werd gemaakt. In de week van 2 april
publiceren we de definitieve uitslag en het
overzicht en de namen van de nieuw gekozen raadsleden Het nieuws over de hertelling en de definitieve uitslag kunt u volgen
op www.velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

Kortom: er is van alles te doen en te zien
aan de Parkweg 5 in Velsen-Zuid. (foto: gemeente Velsen)

Locatie Triangel te koop
Op woensdag 21 maart 2018 is de openbare verkoop gestart van de locatie Triangel aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. Het gaat om de plek waar
voorheen basisschool De Triangel
stond.

Het schoolgebouw is begin 2017 gesloopt
en de gemeente wil op deze locatie de
bouw van maximaal 45 woningen mogelijk maken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk
om markthuurwoningen en een klein deel
koopwoningen. Met de verkoop zoekt de
gemeente een nieuwe eigenaar die deze
woningen wil gaan realiseren.
In het bestemmingsplan Velsen-Noord
zijn randvoorwaarden opgenomen waaraan de woningbouwontwikkeling moet
voldoen. Er bestaat nog geen concreet
plan. Dit zal door de nieuwe eigenaar worden opgesteld. Naar verwachting kan in

2020 worden gestart met de bouw. De digitale verkoopbrochure is in te zien via
velsen.instantmagazine.com/gemeentevelsen/bouwgrond-locatie-triangel. (foto:
gemeente Velsen)

• Het college heeft besloten om deze maand
in het Burgemeester Rijksenspark, Park
Velserbeek en het Watertorenpark de losloopplaatsen voor honden te verkleinen.
De reden hiervoor is dat de bezoekers ongestoord een wandeling kunnen maken zonder angst te hebben voor loslopende honden en zonder vervuiling door hondenpoep.

worden opgeknapt, vervangen of opgeheven. Speelplekken worden opgeheven als
er te weinig kinderen in de buurt wonen.
Van de 12 aanvragen voor een nieuwe of
verbeterde speelplek willigt de gemeente er zeven in. Bij de inrichting van grote
speelplekken worden bewoners actief betrokken.

• Jaarlijks stelt het college een speelplan
vast voor de bijna 150 speelplekken in Velsen. In dit plan staat welke speelplekken

Meer informatie op: www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.
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Vernieuwde HVC afval-app
HVC wil afvalscheiding steeds makkelijker maken en heeft de HVC afval-app vernieuwd. De app is een stuk gebruiksvriendelijker geworden.

product hoort. Door het intypen van uw
postcode en huisnummer in de HVC afvalapp kunt u ook zien wanneer welke bak geleegd wordt.

Nieuw is de handige afvalwijzer. In één oogopslag is nu helder in welke bak een bepaald

De vernieuwde HVC afval-app is te downloaden in de App Store en in Google Play.

Welke speelplekken worden dit
jaar opgeknapt?
Het college bepaalt elk jaar welke speelplekken vanwege ouderdom of slijtage
worden opgeknapt. Voor 2018 zijn dat er
tien. Eén speelplek wordt opgeheven.

De volgende speelplekken worden vernieuwd: Zwarte Mierenvlak, Tuinderstraat,
Lindenstraat en Zandhaver in IJmuiden;
Kamerkamp, Johanna Westerdijkstraat
(m.u.v. de tennistafel) en Pinksterbloem
in Velserbroek; Van Lenneplaan in Driehuis, Meerweidenlaan in Velsen-noord en

Paramariboplantsoen (m.u.v. het voetbalen basketbalveld) in Santpoort-noord. De
speelplek aan het Bramenvlak wordt opgeheven. Hier staat nu alleen een klimrek dat
vanwege veroudering verwijderd moet worden. Er komt geen nieuwe speelplek, omdat
er dichtbij aan het Lange Vlak en Zwarte
Mierenvlak ook speelplekken zijn. Het plein
aan het Bramenvlak wordt opnieuw ingericht. Meer weten? Het speelplan is te vinden op www.velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Expositie Waterwijs in
Pieter Vermeulen Museum
Van 30 maart tot en met 2 september
is in het Pieter Vermeulen Museum de
expositie ‘Waterwijs’ te zien en te beleven.

hand van een maquette hoe de grote waterkringloop van de wereld werkt en wat
de kleine waterkringloop is bij de riool- en
drinkwaterzuivering.

De expositie laat bezoekers op een speelse
manier via opdrachten, spelletjes en vragen kennis maken met allerlei aspecten
van water. Zoals watervoorziening, berging, verspilling en vervuiling.

Dankzij een bijzondere samenwerking
kunnen Velsense scholen gratis de tentoonstelling bezoeken en de schoolgroepen van buiten Velsen slechts voor € 1,00
per leerling!

Ook leer je tijdens een bezoek wat een watervoetafdruk is en hoe je die kunt verminderen. Bovendien ontdek je aan de

Kijk voor meer informatie op www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto: Pieter Vermeulen Museum)

Afvalinzameling rond Pasen
Tijdens Paasdagen zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer uw inzameldag op maandag 2 april (Tweede Paasdag) valt,
wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk daarvoor op de digitale afvalkalender
via www.hvcgroep.nl of de HVC afval App.

Wist u dat…….

De gemeente 12.717 lichtmasten
en 20.600 bomen onderhoudt?
Veel voorzieningen in de openbare ruimte worden door de gemeente beheerd. De
gemeente streeft ernaar om dit zo goed
mogelijk te doen, zodat de inwoners van
de openbare ruimte kunnen genieten.

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis is tijdens de komende feestdagen gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (Tweede Paasdag).

Waar gaat het zoal om?
Naast de lichtmasten en bomen zorgt de gemeente bijvoorbeeld ook voor 484 speeltoestellen, 24,7 hectare bosplantsoenen, 2,6
hectare hagen en 320 kilometer riool. Het
vraagt om een goede planning om ervoor te
zorgen dat al deze voorzieningen continu van
een goede kwaliteit zijn. De openbare ruimte
vraagt dan ook continu aandacht van de gemeente.
Hoe pakken we het aan?
Er vindt regelmatig een inspectie plaats. De

staat van de voorzieningen wordt dan getoetst aan de kwaliteitsnormen die vastgesteld zijn door de gemeenteraad voor bijvoorbeeld groen, wegen en verlichting. Vervolgens
wordt dan een planning gemaakt voor het onderhoud en de vervanging. Naast dit periodieke onderhoud zijn er ook dagelijkse calamiteiten. Als er iets kapot is probeert de
gemeente dit zo snel mogelijk op te lossen.
Meldingen hierover kunnen inwoners doen
via https://www.velsen.nl/producten/melding-openbare-ruimte
Jaarlijkse kosten
Om alles netjes te onderhouden is veel geld
nodig. Jaarlijks worden hiervoor de nodige
middelen gereserveerd. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat de inwoners van Velsen de
openbare ruimte zo positief mogelijk beleven.

Infopagina
29 maart 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Tennissen in Velserbeek
Een uurtje tennissen? Dat kan op tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt
over 2 prachtig gelegen gravelbanen inclusief kleedruimten met douche.

Een uurtje
tennissen?
Dat kan bij Sportloket Velsen!

De banen zijn van 1 april tot 1 oktober te
huur. De prijs is relatief laag, vanaf € 13,50
per uur per baan kunt u al gezellig met z’n
tweeën of vieren tennissen. osten voor een
geheel seizoen bedragen voor 09:00 uur €
100,- per uur en na 09:00 uur € 202,- per uur.

Laten zien hoe het hoort

Nationale opschoondag
Zaterdag 24 maart was het Nationale
Opschoondag. Een perfecte dag voor
de BeestenBende om iedereen te laten
zien hoe het hoort. In en rond Velserbeek maakten zo’n 30 BeestenBendeleden met afvalgrijpers en vuilniszakken het park schoon.

Je eigen wijk schoonmaken met je teamleden is al leuk, maar een keer met heel veel
teams tegelijk aan de slag is helemaal bijzonder! In hun opvallende gele BeestenBende-kleding gingen ze aan het werk.
Met volle vuilniszakken kwamen ze na afloop op de Kinderboerderij waar iets lek-

kers klaar stond. Als verrassing voor de
Kinderboerderij werden de prullenbakken
in park Velserbeek beplakt met speciale
‘Velsen geen Bende’ stickers. Deze ceremonie werd opgeluisterd door milieuwethouder Floor Bal. De kinderen hadden de
stickers zelf ontworpen in samenwerking
met het Pieter Vermeulen Museum. En
binnenkort te zien op meer prullenbakken
in Velsen!

Heeft u interesse in het huren van een baan
op tennispark Velserbeek? Neem dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255567666 of mail naar: sportloket@velsen.nl.
Voor de tennisbaan is een sleutel nodig. Deze
kan tegen een borg van € 15,- worden opgehaald bij Sporthal IJmuiden-Oost. Graag
eerst wel even telefonisch contact met de
accommodatiebeheerder(06-34595809).
(foto: gemeente Velsen)

Reserv
eer
via on
ze
websi
te een
locatie
!

SPORTLOKET
VELSEN
volop in beweging

www.sportloketvelsen.nl

In Velsen bestaan 46 teams van de BeestenBende, die hun eigen buurt schoonhouden. Meer informatie: www.mijnbeestenbende.nl. (foto: gemeente Velsen)

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Graag deze
vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de
vergaderingen van het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 17 maart 2018 tot en met
23 maart 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(21/03/2018) 3830-2018;
Linie 27, oprichten bijgebouw t.b.v. berging en bed & breakfast, plaatsen 2 erfafscheidingen en sauna (22/03/2018) 38922018.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

IJmuiden
Beukenstraat 28, plaatsen
(19/03/2018) 3697-2018.

dakopbouw

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 23, kappen
(18/03/2018) 3635-2018

2

bomen

vervangen

schuur

IJmuiden
Julianakade 18, wijzigen begane grond in
twee wooneenheden (21/03/2018) 12892018

Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending

van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs

Velserbroek
De Zeiler 118,

Verlengen beslistermijn

Santpoort-Noord
Wüstelaan 100, plaatsen dakkapel voor- zijen achterzijde woning (23/03/2018) 13922018;
Ranonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakopbouw (23/03/2018) 1500-2018.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Zomerfestival, 18 t/m 22 juli 2018 van 10.00
en 01.00 uur, locatie: Kennemerplein / Oosterduinplein, (20/03/2018) 3708-2018;
Vissenloop, op 27 mei 2018 van 7.00 tot
18.00 uur, locatie:IJmuiden en omgeving
(21/03/2018) 3783-2018.

Velsen-Zuid
Dubwise Village Weekender, op 15 juni 2018
van 16.00 tot 03.00 uur, 16 en 17 juni 2018
van 13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven
(21/03/2018) 3771-2018;
The Promised Land Open Air, op 9 juni
2018 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven
(21/03/2018) 3775-2018;
Food & Fun Fair Velsen, op1 juli 2018 van
12.00 tot 18.00 uur, locatie: Hippisch Centrum (22/03/2018) 3922-2018;
Parksessie Velsen, op 10 juni, 15 juli en 12
augustus 2018 van 14.00 t/m 22.00 uur, locatie: Park Velserbeek rondom muziektent
(23/03/2018) 3944-2018.
Brocante op Beeckestijn, op 3 juni en 19 augustus 2018 van 9.00 tot 16.30 uur, locatie:
Landgoed Beeckestijn (22/03/2018) 38502018.

Besluiten
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.
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Besluiten (vervolg)
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand ong., herinrichten Kennemerstrand (boardwalk, bestratingen,
parkeerplaatsen, ondergrondse containers,
kunstwerk, douchegelegenheden, sanitaire
unit) (21/03/2018) 28659-2017;
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen
van een opbouw op een uitbouw achterzijde
(23/03/2018) 3368-2018.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 63,oprichten
woning (19/03/2018) 30975-2017;
Santpoortse Dreef 162, wijzigen groendrager en dakkapelkozijn (gebouwd in afwijking van eerder afgegeven vergunning)
(20/03/2018) 31486-2017;
Bosbeeklaan 10, kappen 2 bomen
(23/03/2018) 3296-2018.

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18

Driehuis
Strawberries Easter Tournament, op 30
maart van 17.00 uur t/m 2 april 2018 tot
12.00 uur, locatie: KHC Strawberries, Waterloolaan 1 (22/03/2018) 1008-2018.

IJmuiden
Welzorg Revalidatie Techniek, op 30 maart
en 30 april 2018, locatie Velserduinplein
(22/03/2018) 3594-2018.

Velserbroek
Circusvoorstellingen circus Sijm, op 7
t/m 10 juni 2018, locatie: Vestingplein
(21/03/2018) 2103-2018.

Velserbroek
Stichting Bevolkingsonderzoek MiddenWest, van 1juli t/m 30 september 2018, locatie: Vestingplein (23/03/2018) 3145-2018.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 6 februari 2018 hebben besloten:

de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning

gemeente Velsen 2018 vast te stellen;
De ‘Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2015, 1e wijziging’ per 16 februari 2018 in te
trekken;
de ‘Nadere regels maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2018’ in werking te laten
treden op 16 februari 2018;
de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2018 in te trekken per 1 april 2018.
Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad en op de website
www.overheid.nl.

Ontwerp paraplubestemmingsplan parkeren Velsen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
paraplu bestemmingsplan vast te stellen
voor het opnemen van een regeling over
parkeernormen in bestemmingsplannen.

Door de parkeernormen vast te leggen in
onze bestemmingsplannen kunnen ook na 1
juli 2018 bij het verlenen van een omgevingsvergunning eisen worden gesteld op het gebied van parkeren.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli
2018 de stedenbouwkundige voorschriften
uit de Bouwverordening komen te vervallen.
Eén van de consequenties van het vervallen
van de stedenbouwkundige voorschriften is
dat vanaf dat moment bij het verlenen van
een omgevingsvergunning niet meer op basis
van de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen.

Met het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan parkeren Velsen” wordt
geen nieuw beleid gevormd, maar wordt het
bestaande beleid op een nieuwe manier juridisch geborgd.
Ligging plangebied
Het plangebied van het paraplubestemmingsplan omvat het gehele grondgebied van
de gemeente Velsen, met uitzondering van

enkele recente bestemmingsplannen waarin de parkeernormen al zijn opgenomen. In
het bestemmingsplan is een lijst opgenomen
waarin de bestemmingsplannen staan vermeld waarop het paraplubestemmingsplan
van toepassing is.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan
(idn:
NL.IMRO.0453.PARKERENVEL1-O001)
ligt met ingang van 30 maart 2018 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en in de
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Ook digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door
een brief te richten aan: Gemeenteraad van
Velsen, onder vermelding van zaaknummer:
3414-2018, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan parkeren Velsen, zaaknummer 3414-2018”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan
te geven. Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer +14-567200.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers Velsen 2018
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 20 maart 2018 hebben besloten:

de regeling ‘Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2018’ vast te
stellen.

de regeling ‘Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2018’ treedt in
werking daags na publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Ter inzage
De regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad en op de website www.
overheid.nl.

besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders

van Velsen.

combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

IJmuiden.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

Parkeerplaats aan de Fregat, hoek de Zeiler
14, 1991 ME VELSERBROEK

Van Rijswijkstraat 19, 1951 XG VELSENNOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Visseringstraat 24, 1975 BR IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te

Per abuis
Met deze bekendmaking komt de publicatie van 22 maart m.b.t. het adres Verbrande
Vlak 35 A te vervallen. Per abuis stond een
oud woonadres vermeld.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Een maximum toegestane snelheid van
30km/u in te stellen door middel van plaatsing van het bord A1 (zone 30km/u) en het
bord A2 (einde zone 30km/u) zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990 op het deel van
de Grote Hout- of Koningsweg tussen de
Wenckebachstraat en het spoor te VelsenNoord.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Kapmelding
Op de Spitsaak in Velserbroek, nabij de nummers 1 en 3, worden twee essen gekapt. De bomen worden te groot en zorgen voor overlast.

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

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel
niet meer in Nederland woonachtig zullen
zijn. Het betreft de volgende personen:

Akin,S.
Mitkov,M.
Bojda,Ł.K.
Mohamud,A.
Coburn,R.C.
Okx,S.
Dielumbaka,M.
Sakov,V. geb.
Duijn,D.A.E.
Sarabon,T.J.
Gevenç,Z.
Sneyers,M.L.G.
Gishimwa,L.

geb.15-06-1986
geb.08-07-1994
geb.13-02-1989
geb.15-01-1975
geb.22-11-1975
geb.03-11-1993
geb.07-07-1966
29-06-1978
geb.28-01-1985
geb.15-11-1972
geb.30-03-1983
geb.30-04-1963
geb.01-01-1990

Markt op nieuwe plek

IJmuiden - De weekmarkt in IJmuiden staat sinds vorige week op een nieuwe plek op het Velserduinplein.
Daarom mag hier op woensdagavond en donderdag niet worden geparkeerd. De gemeente verzoekt bewoners en bezoekers hier rekening mee te houden. Bij het plein zijn borden geplaatst. (foto: RTV Seaport/
Ton van Steijn)

Volop voorjaar bij
Patrick van Keulen
IJmuiden - Begin maart werd er in ons land nog geschaatst, maar
inmiddels is de lente alweer begonnen. Bij Patrick van Keulen
Mannenmode/Casual Jeans kun je terecht voor de nieuwste voorjaars- en zomertrends.
Dit voorjaar zijn limegroen en
kobalt blauw de opvallendste modekleuren. Dat geldt
voor confectie, maar zeker ook
voor casual. Scotch & Soda onderscheidt zich dit seizoen opnieuw met uitgesproken prints
en verwijzingen naar Amsterdam.
De jongere klanten zijn ook enthousiast over de kleding van
Replay, waarop het opvallende logo vaak prominent aanwezig is. Onder een nieuwe outfit draag je natuurlijk schoenen
van Rehab. Patrick van Keulen
heft een grote collectie sneakers en nette veterschoenen op
voorraad!
Mannen met een gevoel voor
mode voelen zich zeker thuis in

de corners waar Cavallaro, State
of Art en Vanguard worden gepresenteerd. Deze kleding laat
zich geweldig met elkaar combineren, maar zeker ook met
een sportief colbert van bijvoorbeeld Roy Robson. Wie op zoek
is naar een overhemd met een
hoog draagcomfort, adviseren
wij een shirt van Ledûb en Desoto te proberen.
In de confectie is het niet alleen
effen wat de klok slaat, want de
geruite colberts zijn bezig aan
een comeback. De medewerkers vertellen je er graag meer
over en geven je tips waarmee
je deze comfortabele jasjes het
beste kunt dragen.
Je leest het: bij Patrick van Keulen komt iedere man aan zijn

trekken. Jong en oud, vader en
zoon! Je vindt de winkel aan de
Lange Nieuwstraat 787 in Ijmuiden. Zie ook www.patrickvankeulen.nl of volg de winkel op
Facebook en Instagram. (foto:
aangeleverd)

Spiering,D.B.
Huiberts,E.R.F.
Walker,N.R.
Kuen,M.
Wijnstra,J.
Kuiper,R.
Zijlstra,Y.H.
Micek,D.R.

geb.14-09-1992
geb.05-07-1967
geb.15-04-1987
geb.03-07-1979
geb.15-04-1992
geb.03-04-1966
geb.15-09-1981
geb.31-05-1980

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

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Zwemmers
WVIJ winnen
medailles

Regio - IJmuiden - Op 11 en
18 maart vonden de landelijke
zwemkampioenschappen
van Watervrienden Nederland
plaats in respectievelijk Almere
en Tilburg. Voor Watervrienden
IJmuiden deden dit jaar veertien zwemmers mee, waaronder
oud-gedienden als Rik Hofland
en Klaas van Beek, maar ook een
groot aantal jonge zwemmers
in de leeftijd van 12 tot 15 jaar
sleepten diverse podiumplaatsen binnen.
Mike Tjepkema en Bart de Waard
zijn de nieuwe lichting van succesvolle zwemmers en sleepten meerdere medailles uit het
water. In de categorie C (12-13
jaar) nam Mike drie keer zilver
mee naar huis: op de 100 vrij, rug
en vlinder. In de categorie jongens D (14-15 jaar) sloeg Bart de
Waard zijn slag met twee gouden (200 vrij en rug), een zilveren (100 vrij) en twee bronzen
medailles (100 rug en vlinder).
Bij de meisjes C haalde Xanthe
van Vuuren een bronzen plak op
de 100 vrij.
Rik Hofland kwam op vijf afstanden uit en moest alleen op de
100 vlinder een podiumplaats
aan zich voorbij laten gaan. Op
de 200 vrij en wissel en op de
100 vrij was hij de snelste en de
op de 100 wissel was hij tweede. Met het heren estafette team
haalde Rik Hofland samen met
Klaas van Beek, Erno Vriens en
Chris van Vliet een gouden plak
binnen op de 4 x 100 vrij. Grith
Sigsgaard haalde bij de vrouwen twee medailles: goud op de
200 school en brons op de 100
school.
Al met al een kampioenschap
om tevreden op terug te kijken,
aldus de trainers Ron Blok, Piet
Wullaert en Hans van Vastenhoven. Afgelopen seizoen degradeerde WVIJ naar de tweede
klasse van de competitie, maar
in het huidige seizoen staat de
ploeg op de eerste plaats van de
tweede klasse. Met nog 1 competitiedag te gaan moet het
kampioenschap binnen te halen zijn.

Proef de lente
in Café Middeloo
Driehuis - Er waait een frisse wind
door Café Middeloo. Onder leiding
van Bart Gerrits en Esmée Koster, die
het café aan de Driehuizerkerkweg
in het najaar overnamen, is geschoven met het meubilair, heeft de menukaart een metamorfose ondergaan en worden regelmatig leuke
activiteiten georganiseerd.
De gemoedelijke huiskamersfeer is
gewoon gebleven, iets dat door veel
mensen wordt gezien als het belangrijkste kenmerk van Middeloo.
Bezoekers kunnen in het café terecht voor een kop koffie, een lekker
speciaalbiertje, een goed glas wijn
en iets te eten. De menukaart is onlangs vernieuwd en bevat meer verschillende gerechten dan voorheen.
Middeloo is een plek waar je met
vrienden of je gezin heengaat als je

er even uit wilt. Bart en Esmée organiseren regelmatig leuke activiteiten, zoals een pubquiz, een gin tonic-avond en muziekoptredens. Zaterdag 31 maart staat Proef de lente
op het programma, waarbij zes verschillende lentebieren (van de tap)
kunnen worden geproefd. De middag wordt afgesloten door het Robbert Fossen Trio, dat semi-akoestische blues, soul, gospel, country en
folk speelt. Proef de lente begint om
14.00 uur, de muziek start ‘s avonds.
Middeloo is dagelijks vanaf 11.00
uur geopend, behalve op maandag.
Op de hoogte blijven van de activiteiten en bijvoorbeeld de speciaalbieren van de tap? Volg het café dan
op Facebook of Instagram. Zie ook
www.middeloo.nl. (foto: Friso Huizinga)

Voetballen voor Visserhuis
IJmuiden - In het weekend van 8
en 9 juni wordt er bij voetbalvereniging SVIJ 24 uur lang gevoetbald voor het W.F. Visserhuis. Op
vrijdagmiddag gaan de Guppen
als eerste van start. Deze allerkleinsten zullen hun kunsten dat
weekend zelfs twee keer vertonen.
Daarna wordt er direct doorgepakt in de vorm van ‘Walking Football’, dat in het leven is geroepen
voor de 60-pussers die nog steeds
geen genoeg krijgen van het aloude voetbalspelletje.

De vrijdagavond staat compleet in
het teken van reünie-voetbal. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het ludieke evenement
op een waardige manier af te sluiten. In de wandelgangen wordt
gesproken over een wedstrijd tussen heel veel oudgedienden in de
vorm van Oud Telstar tegen Oud
SVIJ. Nu is het natuurlijk de vraag
of dit gerucht tot waarheid bestempeld wordt. De organisatie
hoopt daar binnenkort meer uitleg over te kunnen geven.
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Velsen-Zuid - De businessclub
van het Rabobank IJmond Stadion was donderdagavond gereserveerd voor misschien wel
de belangrijkste inwoners van
de regio. Meer dan 200 vrijwilligers van lokale verenigingen
en stichtingen waren naar Velsen-Zuid gekomen voor de jaarlijkse Lenteborrel van Rabobank
IJmond. Het was zo druk dat er
extra stoelen bijgeplaatst moesten worden.
Rabobank IJmond ondersteunt het
lokale verenigingsleven al vele jaren met donaties en sponsoring,
maar ook met het delen van kennis
en het verbinden van partijen. Op
de Lenteborrel komen vrijwilligers
van de meest uiteenlopende organisaties met elkaar in contact. Dit
heeft al tot mooie samenwerkingen geleid, zoals IJmond Hockey
en de Pikeursprijs van de IJmond.
De bank had Marius Smit uitgenodigd om te komen vertellen over
Plastic Whale. Wat begon met ergernis over de grote hoeveelheid
plastic flesjes op een strand in Borneo, groeide uit tot een succesvolle
sociale onderneming die mensen
bewust maakt van het mondiale
afvalprobleem. Smit liet zich inspireren door John F. Kennedy en zijn
droom om een mens op de maan
te zetten. ,,Hij moest alle onmogelijkheden overwinnen om dat voor
elkaar te krijgen’’, aldus de Amsterdammer. ‘Van dat soort innovatiekracht krijg ik energie. Op een zeker moment heb ik besloten het
gewoon te gaan doen en mij niet
te laten weerhouden door de angst
om te falen.’’
Smit is tegenwoordig professio-

neel plasticvisser, maar dat ging
niet vanzelf. ,,Met veel doorzettingsvermogen is het uiteindelijk
gelukt een sloep te bouwen van
Amsterdams grachtenplastic. Inmiddels hebben wij een kleurrijke
vloot van negen boten waarmee
wij met groepen het water op gaan
om plastic te vissen. Na jaren van
pionieren is er een businessmodel ontstaan waarmee wij de wereld een stukje mooier maken. Dat
is de kracht van doen. Er is zo veel
mogelijk als je met de juiste mensen samenwerkt en blijft geloven in
waar je mee bezig bent.’’
Zes lokale verenigingen toonden
met hun successtory aan dat je met
elkaar tot mooie dingen in staat
bent. Team Danielle, opgericht na
het overlijden van de 21-jarige Danielle uit Velserbroek, maakt jongeren bewust van de gevolgen van
XTC-gebruik. Dat doen ze niet met
een opgeven vingertje, maar door
voorlichting te geven en met jongeren in gesprek te gaan. Annabel
Aardenburg vertelde over het succes van de Broedmachine Beverwijk, een plek op de Meubelboulevard waar 20 creatievelingen hun
ideeën uitwerken. De eigenaar van
het pand rekent een lage huur en
draagt op die manier een steentje
bij aan de Broedmachine. Het Pieter Vermeulen Museum gaf uitleg
over Velsen geen bende, een project waarbij kinderen de straat op
gaan om zwerfvuil op te ruimen en
volwassenen aanspreken op hun
gedrag. Joske Haver van de Vissenloop IJmuiden vertelde over de
ambities om meer deelnemers en
dus meer geld voor KWF Kankerbestrijding te realiseren. Het laatste
woord was aan de Stichting Esdégé Reigersdaal, die fietsers met een
beperking samen met een begeleider de Mont Ventoux laat beklimmen. ,,Hun beperking verdwijnt
niet, maar ze leren wel doorzetten
en maken nieuwe vrienden. Dat is
heel waardevol.’’
Traditiegetrouw ging aan het einde van de Lenteborrel de inschrijving voor de Rabobank Fietsdag
op zondag 10 juni 2018 van start.
Meer dan 80 verenigingen en stichtingen schreven zich direct in. Vorig
jaar deden er meer dan 4.000 fietsers mee, wat de clubs gezamenlijk
45.000 euro opleverde. Inschrijven
kan via www.rabobank.nl/ijmond.
(foto: Hans Lammers)
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Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het sluiswachterskantoortje
bij de Kleine Sluis.

De bedrijfszekerheid wordt verbeterd en de waterkering van
het complex wordt aangepast
aan de Deltawet. Na de renovatie moet het complex weer vijftig jaar meekunnen zonder ingrijpende renovatie- en herstelwerkAan het Sluisplein, een beetje toor uitgebreid met een aanbouw zaamheden. Tussen 1996 en 2001
verstopt in de bocht bij de brug op de zuidoosthoek van het oor- zijn de Kleine Sluis en de Zuiderover de Kleine Sluis en de Zui- spronkelijke grote vierkant, in de- sluis aan de beurt. De Kleine sluis
dersluis, staat een klein gebouw- zelfde stijl, naar ontwerp van in- wordt gereconstrueerd en vertje van twee verdiepingen met genieur Marinkelle van Water- groot. De Zuidersluis wordt groncrème-wit geschilderde gevels en staat. De aanbouw is bestemd dig gerenoveerd en de draaibrugeen pannendak. Het is een voor- voor de hulpsluismeester.
gen worden gereviseerd.
malig sluiswachterskantoor en Rond 1960 worden er twee nieu- Het in slechte staat verkerende
staat op de Velsense lijst van ge- we gebouwtjes bij de sluizen bij- sluiswachterskantoor wordt afmeentelijke monumenten. Het gebouwd. Deze zijn bestemd gebroken en de grond eronder
kantoor is rond 1900 gebouwd in voor de bediening van de sluis- wordt gesaneerd. In 1998-1999
opdracht van het toenmalige De- deuren en de bruggen over de wordt het sluiswachterskantoor
partement van Waterstaat als ha- buitenhoofden. Na de ingebruik- weer in de oorspronkelijke vorm
venkantoor voor de sluismeester name van deze bedieningsge- opgebouwd.
en sluiswachters. Daarvoor, tot bouwen wordt een groot deel Op 1 november 2001 komt het
1901 huist het sluispersoneel in van het oude sluiswachterskan- kantoor nog in het nieuws, als
een klein achtzijdig wachthuis- toor verhuurd aan de waterpoli- kroonprins Willem Alexander en
je aan de zuidkant van de Kleine tie. Eén ruimte blijft in gebruik als zijn verloofde Máxima, tijdens
Sluis.
wachtlokaal voor de sluiswach- hun kennismakingstocht door
Het nieuwe, uit bakstenen opge- ters. Begin jaren zestig worden de de provincie en een bezoek aan
trokken gebouw bestaat uit een bakstenen gevels wit geschilderd. IJmuiden, een plaquette aan de
vierkant kantoor met een portaal Later wordt het gebouw ook ge- zuidgevel onthullen ter gelegenen een kleiner vierkant blok op bruikt door de onderhoudsdienst heid van de 125ste verjaardag
de zuidwesthoek. In 1901 wordt van de sluizen.
van de ingebruikstelling van het
de nieuwbouw betrokken. Vanuit Voor het sluiswachterskantoor Noordzeekanaal.
het kantoor heeft het sluisperso- lijken in de jaren negentig van Sindsdien leidt het karakteristieneel een goed overzicht over het de vorige eeuw donkere tijden ke gebouwtje daar beneden in de
reilen en zeilen in en rond de ou- aan te breken. Het Noordzeeslui- bocht bij de Kleine Sluis een beetde sluizen. In 1909 wordt het kan- zencomplex wordt gerenoveerd. je teruggetrokken bestaan...

Introductie-avond
bij Odd Fellows

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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Velsen-Zuid - Voor degenen die altijd al hebben willen weten wat de
Odd Fellows zoal doen op een logeavond in hun verenigingsgebouw
aan de Stationsweg in Velsen-zuid,
is er nu de mogelijkheid om dit zelf
mee te maken. Deze gelegenheid
doet zich voor op donderdag 5 april
vanaf 19.30 uur in het gebouw van
de Odd Fellows aan de Stationsweg
95 in Velsen-Zuid.
Wilt u eens een dergelijke avond bij
Santpoort-Noord - In de mooi- De menukaart varieert van een wonen, dan bent u en ook uw partste achtertuin van Noord-Hol- broodje carpaccio tot een 3-gan- ner van harte welkom op donderland bevindt zich het terras van gen Menu van de Markt. Door de dag 5 april a.s. De ontvangst is die
Landgoed Duin & Kruidberg. Met open keuken kunt u meegenie- avond vanaf 19.30 uur. U wordt ontuitzicht over de voormalige En- ten met de werkzaamheden van vangen door leden van de IJmondgelse tuin van Mevrouw Hogan de chef.
loge. De eerste kennismaking zal
waant u zich even op vakantie.
Achter de bar worden de lekker- onder het genot van een kop koffie
Relaxen, ontspannen en gezel- ste cocktails geshaket en ver- of thee best lukken. Daarna zullen
ligheid zijn de kernwoorden voor schillende biertjes getapt. Loun- wij ons nader aan u voorstellen o.a.
een heerlijke tijd op het terras. gen mag op het terras zeker niet met een stukje geschiedenis over
ontbreken. Er is plek voor een onze organisatie. Zoals ook tijdens
borrel met vrienden, familie, col- een logeavond voor leden gebruilega’s of gewoon met zijn twee- kelijk is, gaan wij na de koffie naar
en.
boven, naar de ontmoetingsruimHet team van Duin & Kruidberg te, waar we in alle rust naar wat muontvangt u graag dagelijks vanaf ziek, tekst en uitleg zullen luisteren.
10.00 uur met verse koffie en huis- Na afloop van deze bijeenkomst
gemaakt gebak. Alvast een voor- gaan we weer naar beneden, naar
proefje? Bekijk snel de menukaart de recreatieruimte. Daar kunnen
op www.brasseriedenk.nl of volg we dan van een drankje en hapje
het landgoed via social media @ genieten en zal er alle gelegenheid
brasseriedenk. (foto: aangeleverd) zijn om vragen te stellen.

Terrasseizoen van start op
Landgoed Duin & Kruidberg

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

De vorige introductieavond was op
30 november 2017. Er was toen voldoende belangstelling en de sfeer
beviel blijkbaar zo goed dat zich
al direct een nieuw lid aanmeldde. Met deze introductieavonden,
die geheel vrijblijvend toegankelijk zijn, willen Odd Fellows mensen bereiken, waarvan zij menen
dat die de extra factor bezitten, die
hen tot een geschikt Odd Fellow
zou kunnen maken, zoals levenservaring, leergierigheid, inhoud en
persoonlijkheid. Mensen dus, die
hun nieuws- en leergierigheid wil-

len bevredigen, zich persoonlijk
willen ontplooien en willen deelnemen aan gezelligheid in een vriendenclub. Zij willen hun vereniging
laten groeien door verjonging en
vernieuwing, met mensen die een
nieuwe uitdaging niet uit de weg
gaan. Zo hopen Odd Fellows mee
te werken aan een betere samenleving.
De IJmondloge kent leden van alle leeftijden, dus ‘jong en oud’ zijn
in principe welkom. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl. (foto: aangeleverd)
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dereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

5 APRIL

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00
uur.

▲

Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.

29 MAART

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00
uur.

Paaskien in wijkcentrum De
Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord.
Aanvang 19.00 uur.
Paasviering in De Naaldkerk,
Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Vanaf 19.30 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

(foto: Piek)
Kennemer Theater, Kerkplein 1
Beverwijk: ‘Mooi weer vandaag’,
met Bram van der Vlugt, Nettie
Blanken en anderen. Aanvang
20.15 uur. Voorbespreking om
19.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Gratis Paas-rondleiding Een Zee
Paaszaterdag met Engelbert van Staal. De wandeling beWigchert in De Naaldkerk, Frans gint om 14.00 uur vanaf de engNetscherlaan 12 in Santpoort- tree van het park, hoek Bosweg
en de Reyndersweg in Wijk aan
Noord. Aanvang 21.30 uur.
Zee.

1 APRIL

Eerste Paasdag
(foto: aangeleverd)
Nouvelle Philharmonie Trio in
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
(foto: aangeleverd)
Kennemer Theater, Kerkplein 1
Beverwijk: Tineke Schouten met
‘T-splitsing’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Thareyck Martina)
Shirma Rouse met Aretha Franklin ‘ The Queen of Soul’ Celebration Tour in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Pupquiz bij Grandcafé Mezza
Luna, Mient 1, Castricum. Aanvang 20.00 uur.

Goede Vrijdag

Religieuze bijeenkomst in De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema: ‘Rafels met Pasen’.
Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

(foto: The Nylons)
Stadsschouwburg Velsen: Canadese a capella-sensatie The Nylons nemen afscheid met hitshow. Aanvang 20.15 uur.

OIG tweedehandswinkel GESLOTEN aan de Industriestraat
IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus, ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Henk Haanraads (The Chief )
speelt in café De Vriendschap in
Akersloot, 21.00 uur.

Tweede Paasdag

Buitenplaats Beeckestijn: Gesloten in verband met een huwelijk
in het hoofdhuis.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Kon. Emma om 10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Retour naar keuze om 13.00,
15.15 of 17.15 uur.

Country dansavond in wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden: Gesloten.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’. Voor ie-

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30-15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Opening nieuwe skatebaan in
Velserbroek door de wethouder.
Er zal een professionele skater
zijn stunts laten zien en er worden gratis pannenkoeken gebakken door vrijwilligers van
jongerencentrum De Koe. Om
15.30 uur demo, 16.00 uur opening en om 16.15 uur start skate-wedstrijd.
Ontmoetingsavond bij Rotary
IJmond, Theeschenkerij VelsenZuid. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Buitenplaats Beeckestijn: Gesloten

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘Kom luisteren
met smartphone of tablet’, ‘100
jaar staaltransport in de IJmond’.
3 Speurtochten voor kinderen
van kleuter tot puber. Motorendraaimiddag van 13.00 tot 17.00
(foto: aangeleverd)
uur.
Koffieconcert Gabriele van der
Paaseierenzoektocht in Speel- Linden en Tiago Lageira op Rutuin Santpoort. Aanvang 13.30 ine van Brederode in SantpoortZuid. Van 11.30 tot 13.00 uur.
uur.

(foto: aangeleverd)
Introductie-avond bij Odd Fellows, Stationsweg 95 in VelsenZuid. Vanaf 19.30 uur.

4 APRIL

2 APRIL
(foto: Marcel Hakvoort)
Rowwen Heze in Podium Victorie in Alkmaar, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.

(foto: aangeleverd)
Optreden Full Count in Café
Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Aanvang 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
IVN-natuurwandeling in de
Wimmenummerduinen
start
10.00 uur bij het Sportcentrum
aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee. Meer informatie:
hanneke@ivnnkl.nl.

(foto: Pim Ras)
Stadsschouwburg Velsen: Nieuwe voorstelling Herman van
Veen. Aanvang 20.15 uur.

Socius belastinghulp. Van 09.00
tot 11.00 uur kunnen mensen in
Bibliotheek Velsen een les volgen om te leren hoe je zelfstandig de belastingaangifte kan
doen. Dit gaat op afspraak.

Repair Café van 13.30 tot 16.00
uur. In de Spil in IJmuiden.

Paaszondag met religieuze bijeenkomst met ds. Menno Hofman. Theam Rafels met Pasen.
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.

31 MAART

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

MindWalk outdoortraining. Start
NP Zuid Kennemerland, ingang
Duin en Kruidberg. Van10.00 tot
11.00 uur.

3 APRIL

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Kinderwoorddienst,
voortgegaan door Ton Hekkenberg. De
Naaldkerk, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord. Aanvang
10.30 uur. Na de viering kunnen
de kinderen eieren zoeken.

30 MAART

(foto: aangeleverd)
André van Duin opent kaasmarktseizoen 2018 in Alkmaar,
10.00 uur.

Kofferbakmarkt op het Velserduinplein (achter de Hema) gaat
NIET door in verband met de
voorspelde kou.

(foto: aangeleverd)
Pasen op de Ruïne van Brederode. De poort staat open voor
bezoekers. Rondleiding door de
Ruïne om 11.30, 13.00 en 14.30
uur.

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de Reus, ‘100
jaar staaltransport in de IJmond’.
3 Speurtochten voor kinderen
van kleuter tot puber.
‘Of Sorrows and Dances’, muziek uit de 15e tot en met de 17e
eeuw in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: Wim Lanser)
Stadsschouwburg Velsen: The
African Mamas met Leoni Jansen brengen eerbetoon aan Miriam Makeba. Aanvang 20.15
uur.

(foto: aangeleverd)
Lezing en training door huisarts Juriaan Galavazi in Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Kaarten
zijn te koop via www.dokterjuriaan.nl.

(foto: Piek)
Kennemer Theater, Kerkplein 1
Beverwijk: ‘Roem’ met Victor Reinier en Renée Soutendijk. Aanvang 20.15 uur. Voorbespreking
19.15 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Eetproblemen
bij kinderen
met autisme

Complete make-over voor
Kruidvat Velserbroek
Velserbroek - Klanten uit Velserbroek en omgeving kunnen voor
alle health- en beautyproducten terecht bij de vernieuwde Kruidvat-winkel aan de Galle Promenade 50. De winkel heeft een complete make-over gehad. Naast de nieuwe, overzichtelijke en toegankelijke inrichting vinden klanten hier een uitgebreid assortiment, het vertrouwde voordeel en wekelijks verrassende aanbiedingen.
Winkelmanager Zahra Parandoush kijkt uit naar de opening
van de vernieuwde winkel en vertelt: ,,Dankzij de make-over is de
winkel overzichtelijker en toegankelijker geworden. Klanten
kunnen hier met veel plezier winkelen en genieten van het ver-

trouwde voordeel van Kruidvat
en verrassende aanbiedingen.
Samen met mijn team nodig ik iedereen uit Velserbroek en omgeving van harte uit om langs te komen in de compleet vernieuwde
winkel!”
De health- & beautyproduc-

ten worden in de nieuwe Kruidvat winkel op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Zo vinden klanten de wekelijkse aanbiedingen en acties in het hart
van de winkel. De babyproducten
staan achterin, zodat (aanstaande) moeders en vaders in alle rust
het uitgebreide aanbod kunnen
bekijken. Klanten van de nieuwe
Kruidvat winkel in Velserbroek
kunnen met een Jouw extravoordeelkaart profiteren van cadeaus,
korting, speciale koopavonden
en persoonlijke extra aanbiedingen. (foto: aangeleverd)

Regio - Mensen met autisme
kunnen problemen hebben op
het gebied van verbeelding, sociale relaties en sociale communicatie. Autisme is onzichtbaar
en wordt niet altijd goed begrepen of onderkend.
In het kader van de Nationale
Autismeweek in de week van 31
maart tot en met 7 april organiseert het Autisme Informatie
Centrum (AIC) Haarlem op vrijdag 6 april een thema-ochtend
over eetproblemen bij kinderen met autisme. Hiervoor worden ouders/verzorgers van kinderen met autisme of een vermoeden daarvan van harte
uitgenodigd. Annemiek van
Maanen, verpleegkundig specialist bij autisme expertisecentrum Yulius, zal deze ochtend
een presentatie geven.
Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen problemen hebben met eten. Deze
kinderen hebben een sterke
voorkeur of afkeur van bepaald
voedsel, eten selectief en/
of weigeren voedsel met een
bepaalde structuur of kleur.
Steeds duidelijker wordt dat de
verstoorde sensorische informatieverwerking van invloed is
op de eetproblematiek.
De lezing vindt plaats op de
Oostvest 60 in Haarlem. Het
programma duurt van 9.30 tot
12.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via aichaarlem@hotmail.com.

Prins Makelaardij weer
terug op het oude nest
IJmuiden - ,,Ik weet weer wat het
is om te verhuizen’’, zegt makelaar
Cocky Luttikhuizen. Onlangs verhuisde de makelaardij van de Havenkade terug naar Kennemerlaan 162, waar de makelaardij 50
jaar geleden is begonnen. Prins
Makelaardij is gevestigd op de
eerste verdieping. Fortgens Adviesgroep heeft de benedenverdieping.
,,De oude heer Prins en mijn vader, Antoon Luttikhuizen, waren
toen de makelaars. De jonge meneer Prins is inmiddels met pensioen en nu zit ik hier weer waar
het allemaal begon. Ik heb hier
als 16-jarige een kantoorbaantje
gehad, als vakantiewerk. Het is
dus nog echt een familiebedrijf,
ik ben inmiddels meer dan 28 jaar
makelaar.’’

Cocky is heel blij met de nieuwe
stek, vooral ook omdat Fortgens
Adviesgroep hier ook hypotheekadvies kan geven. ,,Dat is een belangrijke meerwaarde voor de
makelaardij. Mensen zijn natuurlijk niets verplicht, maar het is wel
gemakkelijk om hier meteen advies te vragen.’’
Prins Makelaardij is per 1 januari
verhuisd naar Kennemerlaan 162
en daar is de eerste maanden van
het jaar flink gerenoveerd. Maar
nu is het kantoor van Prins Makelaardij een plaatje geworden.
Voor zowel woning- als bedrijfsmakelaardij in Velsen en omstreken kunt u terecht bij Cocky Luttikhuizen. Bel voor een
afspraak 0255-520180 of 0622229188. Zie ook www. prinsog.
nl. (foto: aangeleverd)

Lezing én training van huisarts Juriaan Galavazi

Je klacht als kans

Haarlem - Huisarts Juriaan Galavazi geeft donderdag 5 april in de
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem een lezing over de rol
van gedachten en gevoelens bij het ontstaan van fysieke klachten.
Bij het overgrote deel van de patiënten die aanklopt bij de huisarts met een klacht, ligt stress ten
grondslag aan de ziekte. Stress of
een hoofd vol gedachten kunnen
ziekmakend zijn en manifesteren zich uiteindelijk vaak in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn,
blessures, vermoeidheid, slaapproblemen of buikpijn. Vaak is de
klacht slechts een symptoom van
iets wat eronder ligt.
Juriaan Galavazi: ,,Je lijf is slimmer
dan je hoofd. De richtingaanwijzer die precies vertelt welke kant
je op wil. Daar waar we met het
hoofd geen “nee” zeggen, gaat
ons lichaam het voor ons doen. Is
er iets in jouw leven dat om aandacht vraagt zodat je jouw kwaliteit van leven kan gaan verbeteren?”
Gedurende de lezing én training
leren de aanwezigen hoe ze hier

en daarmee hun leven een positieve wending kunnen geven.
De lezing wordt donderdag begint om 19.30 uur, inloop 19.00
uur en wordt gehouden in de
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Kaarten zijn te koop
via www.dokterjuriaan.nl/agenda
Juriaan Galavazi is arts en coach.
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn
werk helpt hij mensen om zich
op beide vlakken weer echt fit te
voelen door coachingsprogramma’s waarin hij mensen laat ervaren dat ze zelf een enorme invloed op hun welbevinden hebben.
Jaren geleden heeft hij het roer
in zijn praktijk volledig omgegooid na zelf een burn-out meegemaakt te hebben. Hij heeft zelf
aan den lijve ervaren dat symptoombestrijding middels bijvoorbeeld medicatie geen structurele
oplossing biedt wanneer de werkelijke oorzaak van de klacht niet
aangepakt wordt. (foto: aangelezelf mee aan de slag kunnen gaan verd)

Lezing over natuurlijke
aanpak auto-immuunziekten
Heemskerk - Schildklierproblemen, hart- en vaatziekten, ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus, Reumatoïde Artritis, Multiple
Sclerose, Sarcoïdose, Alzheimer
zijn voorbeelden van auto-immuunziekten. Dementie en chronische vermoeidheid is vaak ook
een logisch gevolg. Klachten presenteren zich vaak in spieren, gewrichten, huid en interne organen, zoals nieren, hart, longen en
bloedvaten. Ziektebeelden waarbij het immuunsysteem op eigen
weefsel onaangepast reageert,
noemen we auto-immuunziekten.
Frank Jonkers vertelt over de oorzaken die tot deze ziektes kunnen
leiden. De lezing is bedoeld voor

patiënten om inzicht te krijgen
over de vele mogelijke oorzaken
van auto-immuunziekten en om
te zien hoe een integrale aanpak
ook voor u wellicht een uitkomst
kan bieden.
Uit studies blijkt dat slechts een
klein percentage van de ziektebeelden waarbij auto-immuniteit een rol speelt wordt bepaald
door genetica (erfelijke factoren). Omgevingsfactoren (epi genetica) bepalen voor het grootste deel het ontstaan van autoimmuniteit; belangrijke zijn voeding, darmflora, stress, toxines en
infecties.
De lezing is bedoeld voor patiënten om inzicht te geven over de
vele mogelijke oorzaken van au-

to-immuunziekten en om te laten
zien hoe een integrale aanpak
ook voor u wellicht een uitkomst
kan bieden. Er is vaak meer mogelijk dan men soms denkt. Door
alle oorzaken aan te pakken is de
slagingskans maximaal waardoor
medicatie kan worden geminderd of vaak zelfs gestopt.
De lezing vind op zaterdagmiddag 14 april van 14.00 tot 16.00
uur plaats in het opleidingslokaal van BodySwitch aan de Rijksstraatweg 55 in Heemskerk. De
zaal is open om 13.30 uur. Er is
plaats voor circa 50 personen. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan via www.bodyswitch.nl,
heemskerk@bodyswitch.nl of 0251-234 000.

Telstar ploetert zich
naar puntje tegen RKC
Velsen-Zuid - Het moeizame spel leverde Telstar zaterdagavond
weer niet het gewenste resultaat op. Tegen laagvlieger RKC Waalwijk was de afwezigheid van topscorer Andrija Novakovich duidelijk merkbaar. Maar het ontbreken van stootkracht bij de andere sterkhouders baart ook zorgen nu het einde van de competitie nadert.
Door de steken die de andere
play-off concurrenten maar laten blijven vallen, kan een halve finale plek de Witte Leeuwen
eigenlijk niet meer ontgaan.
Mike Snoei, die vrijdagavond
bekendmaakte zich nog twee
jaar langer te verbinden aan de
club, zal het lek echter snel boven moeten halen om dit bijzondere seizoen een passend
slot te geven.
Door het debuut van Ronald
Koeman bij Oranje besloot Telstar de wedstrijd tegen RKC
naar de zaterdagavond te verplaatsen. Gezien het hemeltergende niveau in Amsterdam
was het een te snel genomen
beslissing. Hoe fijn is het om op

Sportpark Schoonenberg weg
te kunnen zwijmelen bij het
doorgaans kneuterige Telstar.
Daar waar de topsportmentaliteit pas afgelopen zomer is
doorgedrongen.
Zo’n wedstrijd tegen RKC valt
dan best rauw op je dak. De
meegereisde verslaggevers van
FOX Sports zullen zich verbaasd
hebben over het niveau van de
nummer vier op de ranglijst.
De echte kansen kwamen pas
toen Hamdaoui zijn exceptionele kwaliteit kon etaleren. Hij
zag zijn volley van dichtbij gekeerd worden door de uitblinkende Vaessen, en Melvin Platje
had een penalty moeten krijgen
toen hij werd gevloerd na een

opnieuw geniale steekpass van
hem. De onsamenhangendheid
in het elftal van zaterdagavond
zorgde er nog bijna voor dat de
Waalwijkers er met een geniepige overwinning vandoor gingen.
Aanvoerder Frank Korpershoek
wilde het teleurstellende gelijkspel niet wijten aan de afwezigheid van Novakovich.
,,Stap je hier met een overwinning van het veld dan heb je het
niet over hem”, zei hij ietwat getergd. ,,Maar natuurlijk: het is
heel fijn om zo’n speler erbij te
hebben. Vandaag hebben we
genoeg kansen gehad om de
wedstrijd te beslissen en daarmee goede zaken te doen. Het
mocht niet zo zijn.” De captain
kon niet voorzien dat alle concurrenten om de play-off plekken de dag erna het lieten liggen. Een geluk bij een ongeluk.
(Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)
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Jaap Waasdorp komt met
Ondernemerstheater

Nieuwe
skatebaan
Velserbroek
Velserbroek - Woensdag 4 april
is de opening van de nieuwe
skatebaan in Velserbroek, ‘t Asfalt.
Tijdens de opening zijn er skatewedstrijden voor alle jongeren.
Zowel beginnende als gevorderde boarders en skaters kunnen
hieraan meedoen. Er zijn leuke
prijzen te winnen vam skatewinkel The Old Man. De skatewinkel
wordt feestelijk geopend door
de wethouder. Een professionele skater zal stunts laten zien en
er zijn gratis pannenkoeken, gebakken door vrijwilligers van Jongerencentrum de Koe. De middag begint om 15.30 uur met
een demonstratie. De opening is
om 16.00 uur en om 16.15 uur is
start de skatewedstrijd die duurt
tot ongeveer 17.30 uur. Voor informatie mail je naar zijlmans@
welzijnvelsen.nl of bel je 0649486519.

3D meetspiegel bij Lincherie
Santpoort-Noord - Het kopen
van een nieuw setje lingerie is gewoon een feestje. Je voelt je vrouwelijker dan ooit en dat gevoel
blijft ook na je aankoop nog lang
hangen. Het passen is nu nog leuker geworden dankzij de nieuwe
digitale 3D-meetspiegel. De geintegreerde 3D-meettechnologie
in de spiegel van de paskamer
zorgt voor een innovatieve winkelbeleving.
Je Shape-ID of de vertaling van
de 140 meetpunten in je correcte BH-maat verschijnt binnen één

minuut. De spiegel geeft aan hoe
de maten van de collecties vallen en welke modellen en maten op voorraad zijn in de boetiek. Je kunt foto’s maken met de
slimme spiegel, om verschillende
BH’s met elkaar te vergelijken. En
je Shape-ID kan opgeslagen worden voor toekomstige bezoeken.
Na de meting begint de styling:
de getrainde lingeriestylistes
werken aan je persoonlijke wensen: welke stijlen en kleuren passen bij jou en wat zijn je wensen
op het gebied van ondersteuning

en garderobe? Lingerie kiezen,
passen en kopen is nooit eerder
zo leuk én makkelijk geweest, en
dat door toevoeging van technologie, wat had dat ooit gedacht?
Bij Lincherie aan Hoofdstraat 154
ben je altijd welkom voor een volledig vrijblijvende Lingerie Styling met de Lincherie-spiegel.
Dat kan ook op afspraak. Je kiest
zelf of je een maatcheck of een
complete stylingsessie wenst. Alles kan, niets moet. Meer weten
of een afspraak maken? Bel 0235375822. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - ‘Uniek in Nederland’,
zegt ondernemer Jaap Waasdorp.
Hij komt met een Ondernemerstheater, een avond vol inspiratie
en vermaak. De rode draad van
de avond is de beleving van het
ondernemerschap.
Bezoekers worden mee op reis
genomen door het leven van een
ondernemer. Dat gebeurt met
een lach en soms met een traan.
Tijdens elk van de drie Ondernemerstheater komt er een gastspreker met prachtige verhalen
uit het dagelijks bedrijfsleven.
Jaap Waasdorp presenteert en organiseert het Ondernemerstheater, op dinsdagen 10, 17 en 24
april, van 20.00 tot 22.30 uur. Halkade 25 in IJmuiden wordt voor
die speciale gelegenheid omgetoverd tot theaterzaal en gaat
om 19.30 uur open. De entree bedraagt 40 euro per persoon maar
daarvoor wordt men de hele
avond voorzien van koffie, thee,

drankjes en lekkere hapjes. Meer
weten of reserveren? Mail naar
jaapwaasdorp@gmail.com. (foto:
aangeleverd)

De Meerplaats blijft
open tijdens restyling

IJmuiden - Van 3 april tot en met
24 april wordt er in Visrestaurant
De Meerplaats aan Trawlerkade
80 hard gewerkt aan een restyling van het restaurant. Geen paniek, want tijdens deze periode
hoeft u de heerlijke visgerechten
van De Meerplaats niet te missen.
Het restaurant beschikt immers
over twee ruimtes en tijdens de
restyling kunnen bezoekers in
het tweede restaurantgedeelte terecht. De ingang hiervan is
aan de zijkant, in de 1ste Havenstraat. Ook tijdens Pasen kan men
volop genieten van visspecialiteiten, want De Meerplaats is beide
Paasdagen geopend.
Na de restyling bent u uiteraard
van harte welkom in het prachtig opgeknapte restaurant. In mei
viert eigenaar William Brands bovendien zijn 25-jarig jubileum
in De Meerplaats. Dat wordt ook
met de gasten gevierd want na 24
april zullen er diverse smakelijke
jubileumaanbiedingen zijn, verdeeld over het jaar. Dat wordt dus
extra lekker smullen. Meer weten
of reserveren? Bel 0255-510806
of mail naar info@meerplaats.nl
reserveren. (foto: aangeleverd)

Zo maak je
alles weer
simpel
Bloemendaal - Zondag om 14.00
uur is de verhaallezing ‘Zo maak
je alles weer simpel’ in het St.
Raphaëlkerkje aan Popellaan 1 in
Bloemendaal. De lezing duurt tot
16.00 uur en kost 9 euro, inclusief
koffie of thee en schrijfgerei. Ieder leven kent ups en downs. Hoe
zeer je ook van stabiliteit houdt,
je kunt nu eenmaal niet voorkomen dat er onvoorziene tegenslagen je leven flink op zijn kop zetten. Je gedachten razen dan door
je heen en geven je de illusie dat
je er aan overgeleverd bent. Een
vervelend gevoel van machteloosheid dringt zich aan je op.
Wat nu? Hoe krijg je je hoofd weer
stil? Waar zit de ‘uit’ knop? Waar is
je overzicht? Oervervelend als er
dan ook nog mensen zijn die je
willen helpen en beweren dat het
universum je een ‘geschenk’ aanreikt. Die zou je meteen wel een
dreun willen verkopen. Je hebt
het toch al druk genoeg om het
boeltje in je hoofd tot de orde
te roepen. Waar je naar snakt is
ruimte, licht in je hoofd, zodat de
duisternis verdwijnt en je als een
rustige toeschouwer de situatie
kunt overzien. Hier gaat deze lezing over. (foto: aangeleverd)

Beekvliet naar Nederlands
kampioenschap schoolschaken

Paasshow Bakker
op Tweede Paasdag
Heemskerk - Bakker pakt weer
flink uit tijdens haar inmiddels
bekende Paasshow op Tweede
Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur.
De showtuinen worden ieder
jaar opnieuw ingericht volgens
de tuintrends van het seizoen.
Elke modeltuin heeft haar eigen
sfeer en varieert van super modern tot natuurlijke of landelijke stijl met oog op de trends van
nu. Er wordt tevens rekening gehouden met ieders budget.
Een van de showtuinen met het
thema ‘Bewust Buitenleven’ is
dit jaar zodanig aangepast dat
hij voldoet aan de eisen van NL
Greenlabel. Dit betekent dat alle
materialen in deze tuin voorzien
zijn van een duurzaamheidslabel
of een Bewust Buitenleven-label.
Zo kunt u dus een bewuste en
duurzame keuze maken voor in
de tuin. De duurzame tuin is op
speelse wijze ingericht met verrassende combinaties van hout,
bestrating en beplanting.
Ook is er veel te zien op het gebied van tuinmeubelen, want de
nieuwste collecties van Exotan
en 4 Seasons Outdoor zijn weer
opgesteld. U kunt kiezen uit de
nieuwste soorten hoek loungesets op mooie teakhouten of
aluminium frames met zijtafeltjes en tuinsets in allerlei materiaalsoorten. Tussen Goede Vrijdag en Tweede Paasdag worden

er flinke kortingen gegeven. Zo
wordt er bij een bestelling van
sierbestrating, tuinhout, tuinhuizen en overkappingen 10%
extra korting gegeven. Op tuinmeubelen van Exotan en 4 Seasons Outdoor tot 35% korting
en de verbouwingskortingen op
tuinmeubelen in de showtuin lopen op tot wel 70%. Deze meubelen zijn uit voorraad leverbaar
en hierbij geldt dat op is op. Alle tuinartikelen zijn tevens via
de webshop te bestellen. Neem
even contact op over de voorwaarden.
Tijdens de Paasshow kunt u gedurende de gehele dag genieten
van een gratis drankje en hapje vervaardigd op de buitenkeuken. Voor de kinderen wordt ook
goed gezorgd, want voor hen
zijn er een springkussen en lekkere paaseitjes. U en uw kinderen zijn dus van harte welkom
op de paasshow! Houd u er wel
rekening mee dat u op Tweede
Paasdag geen materialen kunt
afhalen. Acties zijn geldig van 28
maart tot en met 2 april 2018.
Bakker is gedurende het tuinseizoen van maandag tot en
met zaterdag geopend van 8.00
tot 17.00 uur. Het adres is Ambachtsring 13 in Heemskerk. Zie
ook www.bakkerbuitenleven.nl.
of bel 0251-232314. (foto: aageleverd)

Het Eindconcert van
examenklas Muziek

Repair Café
IJmuiden - Dinsdag 3 april van
13.30 tot 16.00 uur is er weer een
Repair Café in de Spil. Kom met
uw elektrische apparaten en leer
hoe u zelf een snoer kunt vervangen. De vrijwilligers doen het
u voor! Er is ook een fietsenmaker aanwezig. Het gaat om kleine reparaties, voor grote wordt u
doorverwezen naar de vakman.
Het Repair Café is gratis, maar
neem wel zelf de nieuwe materialen mee. Als het u uitkomt kunt
u een kleine bijdrage doen in de
pot waarvan de kosten betaald
kunnen worden. U wordt opgevangen door gastvrouw Marleen.

Boordevol tuininspiratie en kortingen

Velserbroek - De Beekvliet was
in februari kampioen schoolschaken van de gemeente Velsen
en plaatste zich daarmee voor de
finale van het Noord-Hollands
kampioenschap.
In negen rondes namen in totaal 24 kampioenen van de diverse Noord-Hollandse gemeenten het tegen elkaar op. Het vier-

tal van De Beekvliet kwam wat
voorzichtig uit de startblokken
maar in de zevende ronde wist
De Beekvliet te winnen van de
uiteindelijke kampioen De Koraal uit Assendelft en kwam
daardoor terecht op een derde plaats in de tussenstand. Helaas verloren ze de achtste ronde, maar door winst in de laat-

ste ronde wisten ze toch de derde plaats te behalen. Goed voor
een mooie beker en plaatsing
voor het Nederlands kampioenschap schoolschaken dat in juni in Gouda wordt gespeeld. Wij
wensen Wouter Betjes, Daan Tollenaar, Melle Kooistra en Yoran
de Wolff alvast heel veel plezier
en succes! (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Vrijdag 13 april organiseert de examenklas muziek van het Gymnasium Felisenum het Eindconcert van 2018.
Het Felisenum is een van de weinige scholen in de regio die muziek aanbiedt als eindexamenvak
en ieder jaar moet de 6e klas een
concert organiseren. Sinds het
begin van het schooljaar heeft
deze klas hiernaartoe gewerkt. De
opdracht was simpel: organiseer
zelf een geheel concert. De klas
wordt geacht zelf alles voor te bereiden en zal hier ook een examencijfer voor krijgen in combi-

natie met hun optreden. Zo hebben de leerlingen zelf de licht- en
geluidstechniek geregeld, voor
sponsors gezorgd, pauze-acts geregeld en nog veel meer. Nu is het
dan bijna showtime en de muzikanten kunnen niet wachten het
podium op te mogen.
Het concert vindt plaats om 20.00
uur in de aula van het Gymnasium Felisenum, Van Hogendorplaan 2. Het wordt een avondvullende show die ongeveer tot
22.30 uur zal duren. Iedereen is
welkom en de toegang is gratis.
(foto: aangeleverd)
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De zin en onzin
van beleggen
Dat de spaarrente laag is en waarschijnlijk nog wel even laag zal blijven, is voor u vast en zeker geen
nieuws. Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Wellicht
wordt u ermee geconfronteerd dat
de belasting op uw vermogen hoger is dan de rente die u ontving.
Het gevolg is dat u inteert op uw
vermogen. En dan heb ik nog niet
eens rekening gehouden met de
inflatie. Ik kan u vermoeien met
een uitleg waarom de spaarrente
zo laag is, maar wellicht bent u er
meer bij gebaat als ik vertel wat u
kunt doen om meer rendement uit
uw vermogen te kunnen halen.
Vaak wordt gedacht dat beleggen
alleen is weggelegd voor mensen
met een groot vermogen. Het tegendeel is waar. Bij de Rabobank
is er geen minimum inleg om uw
geld te laten beleggen door experts. Ook al kunt u starten met elk
bedrag, toch raden we u aan om te
beleggen met minimaal € 5.000,-.
Zorg wel voor het aanhouden van
een veilige buffer.
Ook denken mensen dat beleggen
heel risicovol is. Dat beeld ontstaat
al snel als u uitsluitend afgaat op
wat u in de media leest en hoort.
U kunt grote zeperds voorkomen
door uw vermogen breed te spreiden. Bij een goede spreiding kunt
u denken aan wereldwijd beleggen, evenals een breed pallet van
bedrijfssectoren. Als u het beleggen uitbesteedt aan professionals
dan kunt u ervan op aan dat u een
goed gespreide beleggingsportefeuille hebt en loopt u geen onnodig risico.
Voordat u begint met beleggen,
is het belangrijk om vast te stellen
wat uw doel is. Is dat puur om ervoor te zorgen dat u niet inteert
door belastingheffing en inflatie?
Of wellicht wilt u eerder stoppen
met werken en is het geld over
tien jaar nodig. De beleggingshorizon is dan tien jaar. Maar misschien denkt u eraan om over drie
jaar een ander huis te kopen waarin u eigen geld wilt investeren. In
dat geval is het waarschijnlijk helemaal niet verstandig om te gaan
beleggen, maar is sparen ondanks
de lage rente een betere keuze. De
tijdshorizon en het doel waarmee
wordt belegd beïnvloeden dus in
welke mate u bereid bent risico’s
te nemen.
Onrust op de markt is van alle tijden. De Brexit en de presidentsverkiezingen in Amerika zitten nog
vers in het geheugen. Beleggers
hebben de afgelopen jaren zoveel

onrust gezien, dat zij er een beetje aan gewend zijn geraakt. Ze zien
ook dat het helemaal geen zin
heeft om zich bij beleggen te laten leiden door dit soort nieuws.
De koersen reageren er soms op,
maar op de lange termijn zijn dat
niet de fundamentele krachten
achter die koersen. Mensen beseffen bovendien steeds meer dat beleggen niet iets voor de korte termijn is, maar dat het voor een langere periode is.
U kunt uw beleggingsportefeuille
zelf samenstellen. Maar waarop baseert u dan uw keuze en hoe zorgt
u voor een goede spreiding van risico’s? Wij nemen u die zorg graag
uit handen. Bij Rabo Beheerd Beleggen kiest u niet alleen voor gemak, maar ook voor beleggen met
een visie. Ons team van ervaren
vermogensbeheerders stelt een
goed gespreide portefeuille samen
en beheert deze volgens de met u
gemaakte afspraken. Wij zijn trots
op de behaalde resultaten in Rabo
Beheerd Beleggen, dat zich al jaren met de beste aanbieders kan
meten!
In mijn ogen bent u nooit te jong
of te oud om te beginnen met beleggen. Beleggen is één van de alternatieven om meer rendement
uit uw spaargeld te halen.
Wilt u meer weten? Neem dan
contact met ons op via (023) 513
35 00 of kijk op www.rabobank.
nl/beleggen. Dan gaan we samen
op zoek naar een oplossing die bij
u past.

Seniorendagtocht
naar de Ooijpolder
Velsen - Voor dinsdag 22 mei organiseert Senioren Vereniging
Velsen een dagtocht naar het
fraaie natuurgebied de Ooijpolder vlakbij Nijmegen. Onderweg
stoppen ze voor koffie met gebak.
Natuurgebied de Ooijpolder
wordt gekenmerkt door een weldadige rust. Verder is het een
waar vogelparadijs. Om de rust
niet te verstoren en hier optimaal
van te genieten maken ze een
rondrit met een elektrisch door
zonne-energie
voortbewogen
treintje. De lunch is op een fantastische locatie bij een gerestaureerde molen die, naast een interessant bezoekerscentrum, beschikt over een splinternieuw restaurant met prima keuken.
De bus vertrekt op 28 mei om
8.00 uur vanaf De Dwarsligger in

IJmuiden; om 8.15 uur vanaf Het
Terras in Santpoort-Noord en om
8.30 uur vanaf De Hofstede in Velserbroek. Rond 18.00 uur is de
groep terug.
De prijs van deze dagtocht bedraagt 50 euro per persoon.
Graag tijdig overmaken op rekeningnummer van de SVV NL10
RABO0308600525 onder vermelding van dagtocht. U kunt ook
contant betalen als u zich inschrijft op dinsdag 24 april tussen
10.00 en 11.00 uur in Het Terras
in Santpoort-Noord bij Carmen
Lo-A-Njoe. In De Hofstede kunt u
zich op de zelfde datum inschrijven bij Carine Timmers.
Voor meer informatie kunt u
ook contact opnemen met Carmen Lo-A-Njoe via 023-5378586
of met Carine Timmers via 0235382051.

Vakbonden sluiten
akkoord met Tata Steel
IJmuiden - De vakbonden hebben een principeakkoord bereikt met de directie van Tata
Steel Nederland. Het akkoord,
dat mede namens de andere
vakbonden door FNV Metaal
werd afgesloten, garandeert
dat tot 1 oktober 2026 geen
gedwongen ontslagen mogen
vallen bij het staalbedrijf, ook
wanneer er een joint venture
met het Duitse ThyssenKrupp
wordt gesloten. Het principeakkoord mag niet worden gezien als een goedkeuring van
de voorgenomen fusie.

Met het document hebben
de vakbonden er wel alvast
voor gezorgd dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel gunstig zijn, als die fusie er
daadwerkelijk komt. Aanvankelijk was er sprake van het verlies
van tweeduizend arbeidsplaatsen. Dat aantal drastisch verminderen was de verbeten inzet van
de vakbonden.
Bij CNV Vakmensen concludeert
bestuurder Peter Boëseken tevreden: ,,Die inzet is aanzienlijk
geslaagd. Nu gaat het nog om
vierhonderd arbeidsplaatsen en
dan via natuurlijk verloop. Op

het nieuwe hoofdkantoor ontstaat bovendien werkgelegenheid voor honderd nieuwe banen. Gedwongen ontslagen zijn
van de baan en er liggen daarnaast goede werkgelegenheidsgaranties tot 2026.”
Tata Steel blijft een volledig geintegreerd staalbedrijf. Er zijn
volgens FNV Metaal voldoende
waarborgen over de toekomstige investeringen van het bedrijf
in Nederland, onder andere voor
de re-lining van Hoogoven 6 en
toekomstige investeringsprogramma’s zoals STAR 1 en 2. Er
zullen geen schulden of garantstellingen komen in Tata Steel
Nederland. Ook blijft de huidige
Hoofd Technische Dienst als een
volwaardige technische dienst
in zijn huidige vorm.
Aad in ’t Veld, bestuurder van
FNV Metaal: ,,We vonden het belangrijk om een afspraak te maken dat er geen diensten worden uitbesteed naar bijvoorbeeld lagelonenlanden. Voornemens daarvoor passen immers niet in de afspraak van het
behoud van een geïntegreerd
staalbedrijf. Er bestaan daarom
geen plannen of intenties om
onderdelen uit te besteden.”
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Aan beleggen zijn risico’s verbonden.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Oktober 2016

(Huis)dier van de Week
hion & Food Event, een
erlijke avond uit
Volop Vrolijk Pasen bij

ering van uw kaart ontvangt u 10 euro korting (bij besteding van minimaal
bij één van de deelnemende modezaken. Kaarten zijn verkrijgbaar via de
ende modezaken.

Regio - Wie op zoek is naar een bijbaan naast studie of voor de vakantieperiode krijgt de kans bij Meday
Uitzendbureau. En zij zijn ook op
zoek naar 65-plussers die niet kunnen stilzitten. Meday heeft diverse bijbanen voor iedereen, van promotiewerk tot het werken op afvalbrengstations door heel de regio.
Van bouwopruimer tot medewerker bediening. Van kok tot productiemedewerker. Meday Uitzendbu-

reau werkt via een unieke pouleconstructie op oproepbasis. Zo kunnen zij, in samenspraak met jou, een
leuke bijbaan voor je regelen.
Heb je interesse? En ben je gemotiveerd? Mis deze kans dan niet. Reageer door middel van een mail naar
info@meday.nl of bel met een van
de vestigingen in deze regio. Voor
Beverwijk: 0251-745009 en voor
IJmuiden: 0255-744027. (foto: aangeleverd)

EHBO-diploma’s op
het Tender College

IJmuiden - Na drie maanden EHBOles te hebben gehad van Joop de
Vries van het Rode Kruis moesten
de leerlingen van klas 2C1/2P1 officieel examen doen voor het Jeugd
eerste hulpdiploma van het Oranje
Kruis. Tijdens het examen moesten
de leerlingen de vijf punten van de
EHBO opnoemen, de Rautekgreep
doen, de Heimlichgreep demon-

streren, vertellen wat je moet doen
bij een bloedneus, laten zien wat je
kunt doen met een driekante doek,
demonsteren wat je moet doen bij
een brandwond en iemand in de
stabiele zijligging leggen. Alle leerlingen hebben zich van hun beste
kant laten zien, ze waren allemaal
geslaagd voor dit belangrijke diploma! (foto: aangeleverd)

Velsen - Tijdens de nationale opschoondag zijn door de kinderen
van de Beestenbende en wethouder Floor Bal de eerste officiële Velsen geen Bende kliko’s aangeboden aan kinderboerderij Velserbeek
en park Velserbeek. Beheerder Nico
nam deze bakken maar wat graag
in ontvangst. Hij weet als geen ander hoe schadelijk zwerfvuil voor
dieren kan zijn en hij kon de kinderen daar ook van alles over vertellen.
Zo’n 100 kinderen in Velsen ruimen, niet alleen op de nationale
opschoondag, regelmatig zwerfvuil op. De drijfveer is vaak de liefde
voor alle soorten dieren. Het mooie
van de ‘Velsen geen Bende’ prul-

lenbakken is dat er een boodschap
van de Beestenbende kinderen op
staat. Iedere bak is weer anders. Iedereen weet inmiddels wel dat afval in de prullenbak hoort maar de
kinderen van de Velsense Beestenbende lijkt het mooi als meer mensen zo nu en dan wat zwerfvuil opruimen. Vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum, die samen
met de kinderen de bakken hebben ontworpen, zorgen ervoor dat
naast de openbare kliko’s en prullenbakken in park Velserbeek de
komende weken ook alle openbare prullenbakken in Driehuis en
langs het Noordzeekanaal worden
omgetoverd tot Velsen geen bende
Prullenbakken. (foto: aangeleverd)

Velsen geen Bende mede
dankzij Beestenbende

Annelies Ruiterkamp-Bekman
FFP is Vermogensmanager
bij Rabobank IJmond.

kan met kinderen en andere katten en gaat graag even een frisse
neus halen. Het is een lieve knuffel die op zoek is naar een lekker
warm mandje waar ze haar ouvan de A9
de dag kan slijten. Bo mag nog
n Uitgeest
niet weg maar, mag wel gereserdagavond 1
veerd worden. Zodra haar oortjes
in orde zijn mag ze mee naar haar
r geheel in
nieuwe baasje.
van fashion
Voor meer informatie over Bo en
r genieten.
alle andere dieren die een nieuw
baasje zoeken bel met het Kerbert
dernemers
Dierentehuis aan de Heerenduinen u de
weg te IJmuiden:0255-515744.
modeHet asiel is open van maandag tot
trakteren u
en met vrijdag tussen 10.00-13.00
uur en tussen 14.00-16.00 uur en
op culinaire
op zaterdag van 10.00-13.00 uur.
djes. Ook
Beide paasdagen gesloten. Of kijk
van spet- Het huis-aan-huisdier van de- op www.kerbertdierentehuis.dieis Bo.
Bo isPatty
een gesterilirenbescherming.nl,
www.dierenptredens ze
vanweek
Dance
Studio
uit Heemskerk
en Sandy Kandau,
ook
seerde dame van 14 jaar oud die bescherming.nl of twitter:@diend als ‘La Voix
Changez’
.
Kortom,
een
heerlijke
avond
uit!
Kaarten
kosten
10
net geholpen is aan haar oortjes. renbescherming en Facebook.
stuk. Hiervoor
krijgt huidkanker
u toegang tot
de show,
drankje en vier hapjes. TeZij heeft
gehad.
Bo één
com/dedierenbescherming.

Meday zoekt studenten,
scholieren en 65+ers

De Santpoortse Verleiding
Santpoort-Noord - Bij De Santpoortse Verleiding aan Hoofdstraat 168 kun je niet om de Paasdagen heen. Met de vrolijk gekleurde paaseieren en paasfiguren in de winkel is dat niet te missen. Er wordt hier echter niet alleen aan verleiding gedacht,
want alle chocoladeproducten
in deze schatkamer zijn gemaakt
uit duurzame, fairtrade cacao uit
Tanzania. Maar ook is er Fairtrade
biologische chocolade van top
chocolatier Frank Visser.
Vrijdag 30 maart is de verloting
van de Paasactie. Het enorme
chocolade ei in de winkel gaat
naar een goed doel. Via Facebook

kun je een goed doel voordragen
waar dit mega ei van meer dan 10
kilo naar toe gaat.
Nieuw in het assortiment zijn de
suikervrije paaseitjes in de chocoladesoorten melk, puur en wit.
Het gaat natuurlijk niet alleen
maar om chocolade, hoe lekker
ook. Want uiteraard is er weer
de heerlijke paasthee met de ingrediënten: kokosnoot, gekleurde hartjes of amandel- en cacaoschilfers. Ideaal voor bij het paasontbijt. En ben je in de verleiding
gekomen, proef dan ook eens enkele van de geweldige koffiesoorten van De Santpoortse Verleiding. (foto: aangeleverd)

18

29 maart 2018

NIEUWS van de voetbalvelden
Stormvogels net op tijd wakker
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen middenmoter Pancratius uit Badhoevedorp werd Stormvogels net op tijd wakker om
een 0-1-achterstand in een
3-1-overwinning om te buigen. In de tweede helft
kwam Pancratius op voorsprong, maar daarna ging de
haperende doelpuntenmachine van de Vogels naar behoren lopen.
De eerste helft was Stormvogels de betere ploeg en het
spel van de achterhoede en
middenveld zag er verzorgd
uit, maar zo gauw Stormvogels in de buurt van de zestienmeterlijn kwam, ging
meestal alles verkeerd. Hoofdzakelijk was dan de beslissende pass ver te zoeken. Binnen
vier minuten moest de Pancratius-doelman en boomlange Nick van Teefelen handelend optreden op een als een
voorzet bedoeld schot van linkerspits Joey Wolthuis. Bijna
een half uur later was pas het
tweede wapenfeit voor Storm-

vogels te noteren. Na ruim een
half uur de eerste kans voor de
Badhoevedorpers toen Lesley
Rienks alleen voor sluitpost
Germain Ebbeling opdook die
redde. Een minuut later vloog
Wolthuis zijn opponent Nicky Tulp voorbij en zijn voorzet
werd door doelman Van Teefelen half weggewerkt waardoor Thomas Scholten in een
kansrijke positie kwam, maar
te zacht inschoot.
Op slag van rust haalde verdediger Stein van der Voort de
achterlijn en legde terug op
middenvelder Glenn Bruinsma
die finaal deze honderd-procentkans miste.
De tweede helft liet opnieuw
een beter Stormvogels zien,
maar binnen vier minuten
keken de IJmuidenaren tegen een achterstand aan. Nadat een aanval van de Vogels
werd afgebroken, stuurde
Rienks zijn maatje Noud Buchner in de diepte en omdat hij
net iets eerder bij de bal was
dan doelman Ebbeling, kon hij
hem omspelen om vervolgens
de bal beheerst in het verlaten

doel te schieten, 0-1.
Na dit onverwachte tegendoelpunt schroefde Stormvogels het tempo op en had in
de 59ste minuut succes. Halverwege de helft van Pancratius ontving Wolthuis de bal en
in sneltreinvaart haalde hij de
achterlijn vanwaar hij een hoge voorzet gaf. Via de grabbelende handen van de lange
doelman Van Teefelen belandde de bal bij de tweede paal
waar Gregory van Nieuwkoop
klaar stond Stormvogels met
zijn hoofd op gelijke hoogte met haar tegenstander te
brengen, 1-1.
Halverwege de tweede helft
nam Rowan van Eijk vanaf
ruim 25 meter een vrije schop
die diagonaal door hem werd
ingeschoten en langs de blunderende doelman Van Teefeken in het net belandde, 2-1.
Stormvogels bleef de Pancratius-veste onder druk zetten
en kansen bleven niet uit, o.a.
voor Scholten, die rakelings
overschoot. Acht minuten
voor tijd leek Pancratius tegen de verhouding op gelijke

hoogte te komen toen Marciano Schep vanaf de zestienmeterlijn een pegel in de uiterste
hoek afvuurde, maar met een
katachtige redding voorkwam
doelman Ebbeling erger voor
de IJmuidenaren.
Stormvogels had nog een
doelpunt nodig om de zege
veilig te stellen en die kwam
van invaller Jari van Westen,
want twee minuten nadat Van
Westen in het veld was, ontving hij op links een verre diagonale pass van invaller Yilmaz
en met grote passen ging hij
richting vijandelijk doel om
vervolgens met een keiharde
schuiver doelman Van Teefelen voor de derde maal het nakijken te geven, 3-1. Van Westen had meteen zijn kruit verschoten, want daarna kreeg hij
nog twee opgelegde kansen
om zodoende in acht minuten
tijd een hattrick te maken.
Dit was voorlopig de laatste
thuiswedstrijd voor de Vogels;
op 12 mei komt VVA/Spartaan
naar Zeewijk. Zaterdag gaat de
reis naar Nieuw Vennep om aldaar aan te treden tegen VVC.

Velsen laat punten aan LSVV
Driehuis - Het eerste half uur gebeurde er heel weinig. LSVV combineerde rustig op de eigen helft en Velsen begon pas in te grijpen bij de middenlijn. Even was LSVV gevaarlijk bij een lange
bal van Kevin van Cleef op de diepgaande Toine Merk. Joël Panka verwerkte de bal tot corner. LSVV had veruit het meeste balbezit maar gevaarlijk werd het niet want Velsen had het achterin goed voor elkaar.
Na een half uur was er een geweldige kans voor Velsen. Jesper
Gutteling passte op de diepgaande Jesse van de Meer en doelman Job Rouwhorst redde nog
net met de voet. Vlak voor rust
wederom een mogelijkheid voor
Jesse van de Meer. Een vrije trap
van Jesper deed doelman Rouwhorst twijfelen, maar het schot
van Jesse van de Meer werd door
Mike Molenaar gekraakt. Een minuut later was Velsen opnieuw
dicht bij de openingsgoal. Nu
zette Tim Emmerik Jesse de voet
dwars. Gezien de vele kansen
had Velsen voor de rust op voorsprong moeten komen. Geluk
moet je echter afdwingen en dat
mist Velsen op dit moment.
Na rust toch een heel ander Velsen, dat nu meer druk zette op
de tegenstander die daar even
geen raad mee wist. Doelman
Job Rouwhorst tikte een pegel

ner Ton Pronk op zoek naar de
voorsprong en kreeg nu de deksel op de neus. Velsen probeerde
nog van alles om een punt over
te houden aan dit duel, maar LSVV roeide alles weg wat in de rich-

van Mischa Plug uit de rechterbenedenhoek en de daarop volgende hoekschop werd ingeschoten
door Sherjhun Sambo en op de
doellijn gered.
LSVV zat intussen niet stil en Kai
Botman stelde Sander van der
Lugt even op de proef. LSVV had
het een stuk moeilijker dan in de
eerste helft, trok zich massaal terug in eigen gelederen en zag
doelman Rouwhorst redden na
een inzet van Bastiaan Scholten.
Ook andere mogelijkheden voor
Velsen werden niet benut. Een
overtreding van Sven Braaij bij de
cornervlag bezorgde LSVV een
vrije trap. De voorzet van Kai Botman belandde over de vingertoppen van Sander van der Lugt bij
Maik den Iseger die fraai inkopte. 0-1.
Een geweldige domper voor
de thuisploeg: de gehele tweede helft was de ploeg van trai-

Zuur verlies voor VSV
Velserbroek - Verliezen in de
slotfase van een wedstrijd
is altijd het horrorscenario
voor een team. Als dit voor
zowel de zaterdag 1 als zondag 1 geldt, dan kun je stellen dat de teams van VSV met
een flinke kater het weekend
hebben afgesloten.

ting van het doelgebied kwam.
Weer een nederlaag dus die eigenlijk helemaal niet nodig was
als er iets secuurder met de kansen zou zijn omgesprongen. (foto: Frans van der Horst)

ste helft aan de leiding moeten
komen, want een goede voorzet van Justin Kunst werd door
Max Hummel buiten het bereik
van keeper Tom Hoogendijk op
de paal gekopt, maar in de rebound lukte het Geoffrey Bertholeé om, via Wesley Heeres,
hoog over te schieten. In de
tweede helft was IJmuiden de
De derby voor de zaterdag 1 betere ploeg, maar de verdeditegen IJmuiden staat altijd ga- ging van VSV wist van geen wijrant voor een groot aantal be- ken en zo leek het erop dat beizoekers en het was dan ook de teams zich met een 0-0 uitweer gezellig druk op sport- slag zouden verzoenen. IJmuipark De Hofgeest.
den kreeg echter in de laatste
Niet verliezen was het devies seconden een cadeautje van
voor beide teams, maar dat VSV gepresenteerd en daar
bracht ook een zekere angst maakten zij dankbaar gebruik
voor goed voetbal met zich van (0-1). Ondanks dit zure vermee. Er werd daardoor dan lies van VSV was het feest daarook vaak voor de lange bal ge- na in de kantine er niet minder
kozen, wat de wedstrijd zeker op en werd dit gebroederlijk
niet ten goede kwam. VSV had tot in de late uurtjes gevierd.
normaal gesproken in de eer- Voor de zondag 1 was het zaak

om in de strijd tegen degradatie zeker niet tegen SCW te verliezen. Dit leek goed te gaan
lukken want VSV was de gehele wedstrijd de betere ploeg en
het was wachten op de doelpunten die voor een overwinning noodzakelijk zijn. VSV
heeft echter het gehele seizoen moeite om het vijandelijke doel te vinden en heeft
daarbij tevens moeite om met
de druk in de slotfase om te
gaan. Dit was ook tegen SCW
weer het geval, want er werd
door VSV weer niet gescoord
en ook hier leek het duel met
een 0-0 stand te eindigen.
SCW werd, door slecht verdedigen van VSV, echter in het bekende zadel geholpen en pakte
dit presentje dankbaar uit. VSV
droop daardoor voor de zoveelste keer weer zwaar teleurgesteld het veld af. Aanstaan-

de zondag moet er tegen hekkensluiter Alkmaarsche Boys
dan ook worden gewonnen en
nu maar hopen dat het vizier
van de aanvallers weer eens op
scherp staat.
Tot slot is er ook positief
nieuws te melden want twee
teams van de jongens onder
de 17 gaan rond de Pasen aan
een groot internationaal toernooi in Lloret de Mar deelnemen en het eerste team van de
jongens onder de 15 gaat met
Pinksteren voor een internationaal toernooi naar Duitsland.
Dit geheel is door sponsoring
en met eigen inbreng bekostigd.
Ook tijdens de wedstrijd VSVIJmuiden is er aan de medemens gedacht want de helft
van de erwtensoep- en collecteopbrengst is aan de stichting
KiKa geschonken.

Ilona Zeilmaker pakt
brons op EK Atletiek
Velsen - Ilona Zeilmaker uit
IJmuiden heeft zaterdag brons
gewonnen bij het speerwerpen
voor Vrouwen 35+ op het Europees Kampioenschap Indoor Atletiek voor Masters in Madrid.
De AV Suomi-atlete behaalde bij
haar vijfde worp een bronzen afstand van 32,37 meter.
Bij haar eerste poging wierp Zeilmaker haar speer al naar een vierde plaats, op 15 cm van de nummer drie. Maar de weersomstandigheden waren slecht met windvlagen van 85km per uur. Dit
maakte het speerwerpen erg lastig. Zodanig zelfs dat bij haar der-

de worp de speer als een boemerang terug kwam.
Gelukkig wist Zeilmaker zich te
herpakken en wierp bij haar vijfde poging 32,37 meter; goed
voor een bronzen medaille. De
Nederlandse Margeet Takken
(37,27 m) werd eerste en de Duitse Anne Reuschenbach (35,91 m)
werd tweede.
Naast het speerwerpen wist Zeilmaker ook de finale van het Kogelstoten te bereiken. Met een afstand van 9,48 meter behaalde zij
een knappe 8e plaats in het Europese Mastersveld. (foto: aangeleverd)

Vijfde Vis Ride Out
met MTC Ten voor KWF
Regio - Zaterdag 21 april wordt
door Motor Tour Club Ten (MTC
Ten) een toertocht door de mooiste delen van noord en zuid Nederland gehouden. De dag begint met verzamelen bij het clubhuis van MTC Ten in de 3e Industrie Dwarsstraat in het havengebied van IJmuiden. De Vis Ride
Out start om 10.00 uur en duurt
inclusief een pauze van een uur
tot ongeveer 15.30 uur. Na afloop
wordt gebakken vis (kibbeling
en scholfilet) of vlees aangeboden door de MTC dankzij de bereidwillige medewerking van een
aantal sponsoren.
Je hoeft geen lid te zijn van een
club, iedereen die in het bezit is
van een motorfiets is welkom. Iemand mee achterop nemen is

geen bezwaar. De inschrijfkosten
voor deelname, consumptie tijdens de pauze en vis eten na afloop bedragen 25 euro per persoon. Hiervan gaat het grootste
deel naar het door de MTC geselecteerde goede doel, dit jaar het
Koningin Wilhelmina Fonds, beter bekend als KWF kankerbestrijding.
Inschrijven kan door bellen met
telefoonnummer 06- 42754600,
op de website van MTC Ten (www.
mtcten.nl) of door aanmelden op
de facebook pagina van MTC Ten
vóór 14 april 2018. De inschrijving is geldig wanneer het volledige inschrijfgeld is ontvangen. U
kunt het bedrag ook voldoen op
de dag van de Vis Ride Out, voor
aanvang van de toertocht.

Alle woningen
Zevensterren verhuurd
IJmuiden - Dinsdag hebben alle
huurders de sleutel van hun woning in Zevensterren ontvangen.
Daarmee is Velsen 28 appartementen voor senioren rijker.
Manager Woondiensten, Marion
Bakker, overhandigde de eerste
sleutel aan mevrouw Heida en de
heer Spierenburg. De ouderencoach heeft hen ondersteund bij
het zoeken naar een andere woning. Zevensterren staat op het
Pleiadenplantsoen in IJmuiden.
Huurders van Woningbedrijf Velsen die ouder zijn dan 70 jaar en
graag kleiner en gelijkvloers willen gaan wonen, kunnen een be-

roep doen op de ouderencoach.
Woningbedrijf Velsen hoopt dat
met deze steun ouderen er eerder voor kiezen hun ruime gezinswoning in te ruilen voor een
appartement. Dit bevordert de
doorstroming en zorgt ervoor
dat de woning beschikbaar komt
voor een gezin.
Zevensterren is ontworpen door
DE Architecten en gebouwd door
Boele & van Eesteren. Het gaat
om 28 gelijkvloerse drie-kamerwoningen. Daarmee komen er
goede nieuwe woningen bij voor
een groeiende groep senioren.
(foto: aangeleverd)
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Gevoelige klanken rond de
Pasen in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op Goede
Vrijdag 30 maart om 20.00 uur is
het befaamde Nouvelle Philharmonie Trio te gast in ‘t Mosterdzaadje. Sergey Smirnov-piano,
Artiom Shishkov – viool en Dima Tsypkin – cello. Een pianotrio
met een goede neus voor muziek die je raakt. Op het programma staan de ‘Vier Jaargetijden’
van Vivaldi in een bewerking van
de Britse componist Max Richter.
Het resultaat is een vernieuwd
klassiek meesterwerk met een
prachtige minimal sound, maar
mét behoud van de herkenbare Vivaldi thema’s. Onlangs op
tournee door o.a. Wit-Rusland
en Frankrijk oogstten ze met hun
optreden overweldigende ovaties. Tot slot het huiveringwekIJmuiden - Het seizoen staat het op 15 april bezette Bunker- kend mooie Credo van de Witweer bol van de activiteiten in en museum. Het Bunkermuseum Russisch componist Beltiukov.
rondom de bunkers van IJmui- doet 9 juni weer mee met de lan- De drie vrienden studeerden saden. In de komende maanden delijke bunkerdag. Op allerlei lo- men in Minsk en stonden al op
wordt er maar liefst driemaal een caties door het heleland zijn bun- 8-jarige leeftijd op het podium.
historisch evenement georga- kers te bezoeken. Voor het Bun- Sergey is na zijn studie in Den
niseerd. Daarnaast organiseert kermuseum is het ieder jaar weer Haag in Nederland gebleven. DiBunker Museum IJmuiden ook de de uitdaging om bunkers open ma kreeg de kans verder in PaBunkerdag, verschillende rond- te stellen die normaal niet voor rijs te studeren en is daar gebleleidingen en is vanaf 1 april het het publiek geopend zijn. Dit jaar ven en Artiom, die na het winnen
Bunkermuseum om de week ge- hebben ze ook weer enkele unie- van het Koningin Elisabeth Conopend.
ke bunkers op het oog. Volg de cours veel op tournee is, woont
Het eerste historische evenement Facebook pagina van Bunkermu- deels in Frankfurt. Hij is eerste vi‘Occupation WN2000’ op zondag seum IJmuiden om niets te mis- olist van het beroemde Lipkind
15 april staat in het teken van sen! Vanaf 1 april zijn de kaarten kwartet.
bezetting. Gedurende deze dag voor de Bunkerdag in de voorver- Qon Dam is een internationaal
wordt het bunkermuseum bezet koop verkrijgbaar bij de kassa van ensemble, gespecialiseerd in het
door acteurs die militairen van de het Bunker Museum IJmuiden.
Wehrmacht uitbeelden. Het ver- Het Bunker Museum IJmuiden is
zet treft deze dag in het geniep vanaf 1 april weer geopend. Het
voorbereidingen voor de komen- museum is niet alleen een expode bevrijding van het bunkermu- sitie rijker, maar ook een bunker!
seum. Durf jij tijdens deze dag Afgelopen seizoen is er hard gehet verzet te helpen met spione- werkt om de nieuwe bunker
ren en de Festung IJmuiden in toonbaar te maken en toe te voekaart te brengen?
gen aan het Bunkermuseum.
Het tweede en derde historische De inrichting van de nieuwe ex- Santpoort-Noord - De liefde
evenement staan gepland op 30 positie houdt het Bunkermuse- voor muziek kunt u op zondag
8 april beleven met Zanggroep
juni tot 1 juli en 2 september. De- um nog even geheim.
ze evenementen richten zich op Zie ook www.bunkermuseum.nl. Sparkle en het IJHmusementsorkest. Het koffieconcert begint om
het verzet en de bevrijding van (foto: Stichting WN2000)
12.00 uur in de Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Het inmiddels ruim 20 jaar bestaande zanggroep Sparkle zingt
originele arrangementen van dirigent Frank Anepool. U kunt zondag o.a. luisteren naar ‘Rise like a
Phoenix’ , ‘ Skyfall’ , het meeslepende ‘Don’t cry for met Argentina’ en de songfestivalversie ‘Hal-

Veel activiteiten in en
rond IJmuidense bunkers

spelen van muziek uit de 15e
-17e eeuw, de Barok. Op maandag 2 april, Tweede Paasdag
om 15.00 uur komt dit vermaarde gezelschap een concert geven in ‘t Mosterdzaadje. Het programma ‘of Sorrows and Dances’
zet de muziek rond dood en verdriet, naast dansmuziek waarop de musici zoals gebruikelijk
in die tijd, vrijelijk improviseren.
Deze klanken staan voor de vitaliteit van het leven. Op authentieke instrumenten worden werken uitgevoerd van Biagio Marini, Johann Heinrich Schmelzer,
Giovanni Legrenzi, Ockeghem,
Diego Ortiz, Marco Uccellini en

Kaiser Leopold I. De leden van
Qon Dam zijn werkzaam in verschillende Barokorkesten in Europa. Het zijn Alba Encina – viool,
Mara Tieles – barokviool, Konstanze Waidosch – viola da gamba en cello piccolo, Juan Diaz –
bass (violone), Bernhard Reichels
– luit. Zij ontmoetten elkaar op
tournee met het Barokorkest van
de Europese Unie.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Pasen op
de Ruïne

Santpoort-Zuid - Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, staat de
poort van de Ruïne van Brederode
open voor bezoekers. Voor een bezoek aan de Ruïne, een lekkere kop
koffie met een paaseitje of voor
de speciale Kinderrondleiding. De
middeleeuwse Aagje de Vertelster
neemt de kinderen en hun (groot)
ouders mee op de rondleiding door
de Ruïne om 11.30, 13.00 en 14.30
uur. Zij vertelt dan ook het verhaal
over het Geheim van de Paashaas
en vraagt de kinderen om te helpen
met Paaseitjes te zoeken in de Tuin
van het Kasteel. Inclusief entree 5
euro (kinderen 0 t/m 3 jaar gratis).
Reserveren kan via www.hoenu.nl
> regio Haarlem. Op Eerste Paasdag
is er om 11.30 uur een koffieconcert. Natuurlijk met een kop koffie
en paaseitje. Inclusief entree 10 euro. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

Koffieconcert Sparkle
en IJHmusementsorkest
lelujah’. Het IJHmusementsorkest is de grootste afdeling van
de muziekvereniging IJmuider
Harmonie. In 2013 zijn zij omgevormd tot een Amusementsorkest. Onder leiding van dirigent
Theo Bleeker brengen zij een
meer aansprekend repertoire.
Hierbij kunt u denken aan nummers van Michael Jackson, Phil
Collins en The Beatles.
De toegang is gratis. Na afloop
wordt er wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Rotary IJmond organiseert
ontmoetingsavond
DCIJ-nieuws

Gezusters Schouten
in finale NK vrouwen
IJmuiden - Afgelopen week leverde Damclub IJmuiden (DCIJ)
twee finalisten bij het in het
Zeeuwse Zoutelande gehouden
NK vrouwen. Jacqueline Schouten is de laatste jaren een vaste
finaliste en pakte een paar jaar
geleden nog de derde plaats.
Zus Nicole Schouten moest echter 26 jaar wachten op haar volgende finaleplaats.
De zussen mochten het in de
eerste ronde tegen elkaar opnemen. Nicole nam brutaal de aanval en kon op de dertigste zet
de winst afdwingen, maar besloot af te haken en verloor nog.
Ook in een aantal andere partijen wist Nicole met agressief spel
ver te komen, maar tegen de op
papier veel sterkere tegenstandsters kwam ze aan het eind vaak
te kort. Met complimenten,
maar zonder punten eindigde
Nicole op de achtste plaats.
Jacqueline had een toernooi
met hoge pieken en diepe dalen. Na de overwinning op Nico-

le volgden een nederlaag tegen
de uiteindelijke kampioene en
een remise tegen de oud-kampioene. Na een mislukte opening in de vierde ronde met nederlaag tot gevolg volgde een
overtuigende zege in de vijfde
ronde. In de zesde ronde ging
het binnen 25 zetten al mis voor
Jacqueline. Ze revancheerde
zich echter op de slotdag, toen
ze een winnende tegencombinatie uithaalde. Met drie overwinningen, een remise en drie
nederlagen behaalde Jacqueline de vijfde plaats.
Ondertussen behaalde de DCIJjeugd een paar goede resultaten bij ééndagstoernooien. In
Haarlem won Jens Mischke bij
zijn debuut na een zenuwslopende barrage de jeugdgroep.
Een dag later werden Mark Dietvors en Fico van Beek tweede en derde in de B-groep van
het door DCIJ georganiseerde
toernooi om de Noord-Holland
Jeugdcup. (foto: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland

IJmuiden - Bezoekers van de publieksdag kunnen zondag 1 april
weer een interessante, boeiende en leerzame wandeling maken in en rond dit uit 1888 dateVelsen-Zuid - Nieuwe contacten trokken mensen, die het belang- rende pantserfort. Het fort heeft
leggen buiten je eigen netwerk rijk vinden iets van zichzelf te ge- drie verdiepingen, meer dan 70
is soms best lastig. Daarom orga- ven – om anderen te helpen. De zalen en kamers en een grotenniseert Rotary IJmond op woens- club is de laatste tijd flink verjongd deels ondergronds gangensteldagavond 4 april een ontmoe- en staat open voor nieuwe leden. sel van bijna 600 meter lengte.
tingsavond met een wijnproeverij. Onder het genot van een hapje en In een van de kamers is door NiIedereen die het leuk vindt ‘nieu- een drankje maken de bezoekers co van Gijn een expositie samenwe’ mensen te ontmoeten is van in een informele sfeer kennis met gesteld over het Haarlemse Verharte welkom om 20.00 uur bij de de leden van Rotary IJmond en zet. Hannie Schaft, ‘het meisTheeschenkerij in Velsen. Om el- hun organisatie.
je met het rode haar’, was een
kaar en Rotary te leren kennen.
Aanmelden kan via mjochemus@ actief lid van het verzet tegen
Rotary IJmond is een relatief klei- online.nl of 06-22993199. (foto: de Duitse onderdrukking. Tijne club van enthousiaste en be- aangeleverd)
dens het rondbrengen van illegale bladen werd ze bij de versperring van de Jan Gijzenkade

in Haarlem gearresteerd en naar
het Huis van Bewaring in Amsterdam gebracht. Op 17 april
1945, een paar weken voor de
bevrijding, werd Hannie in de
duinen bij Overveen geëxecuteerd en terplekke begraven.
De overtocht naar het Forteiland
duurt 5 minuten en wordt verzorgd door de Koningin Emma,
een zeewaardig passagiersschip
met een vaste ligplaats aan de
Kop van de Haven. De vertrektijden zijn 10.45, 12.45 en 15.10
uur. Retourvaart naar keuze om
13.00, 15.15 of 17.15 uur.
Toegangskaarten voor de overtocht kosten 12.50 euro per persoon. Zie ook www.ijmuidenserondvaart.nl. (foto: aangeleverd)

Bewegen voor mensen
met geheugenproblemen
Velsen - Dementie kan nog
niet worden genezen. Daarom is het belangrijk om de risico’s op het ontstaan van dementie zo klein mogelijk te
maken.

Dansavond in De Stek
Velsen-Noord - Zaterdag 31
maart is er weer een leuke country dansavond in Wijkcentrum De
Stek. De zaal gaat open om 19.30

uur, het dansen begint om 20.00
uur. De kosten bedragen 3,50 euro per persoon. Meer weten? Bel
0251-226445 of 0251-210050.

aangetoond dat ‘in beweging zijn’ een stimulerend effect heeft op het brein. Vooruitlopend op de eindresultaten wordt in Dorpshuis het Terras een wandelclub opgestart
voor mensen met geheugenEen van de risico’s voor het problemen. Er wordt een wanontstaan van dementie waar deling van ongeveer 45 minuop dit moment onderzoek naar ten gemaakt in een rustig temwordt, is lichamelijke inacti- po. Met deze groep lopen alviteit. Dit project richt zich op tijd twee begeleiders mee. Na
mensen die op basis van erfe- de wandeling wordt met ellijkheid een verhoogd risico kaar koffie/thee gedronken en
hebben op het ontstaan van wordt er een kort geheugendementie.
spel gespeeld.
Het onderzoek is al in een ver Meer weten? Bel 023-3031228
gevorderd stadium en heeft (Janneke Cluistra).
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Cardiff
University
geeft the
Smugglers
rugbyles
Velserbroek - Na een stevige
clinic bij de hockeydames van
Strawberries stond er een paar
dagen later een interland op het
programma. Zondag kregen de
rugbyers van The Smugglers bezoek van het rugbyteam van Cardiff University. Zij waren op trip
door Nederland en vonden het
leuk om tegen een rugbyteam
te spelen in Nederland.De Welshman werden welkom geheten
door het voltallige rugbyteam
van The Smugglers, inclusief de
nieuwe jeugdleden. Vanaf het begin zag je het klasseverschil tussen Wales en Nederlands rugby. Cardiff was sneller en tactisch
sterker dan the Smugglers. Maar
verder in de wedstrijd kregen de
spelers van the Smugglers meer
grip op de studenten van Cardiff. Het was dan ook Steve Bakker die na een goede actie van
Jelle Koolen en de Zuid Afrikaanse nieuwkomer Ettiene Jonck
een van de zeldzame trys maakte voor de Smugglers. Na afloop
van de wedstrijd werden de traditionele games onder de rugbyers
gespeeld. Ook deze werden dik
verloren door the Smugglers. Na
een goed verzorgde maaltijd en
gezang gingen de studenten van
Cardiff University, bepakt met
merchandising van the Smugglers, op weg naar Amsterdam met
de mededeling dat ze een fantastische dag hadden gehad. Zie ook
www.thesmugglers.nl. (foto: aangeleverd)

Open dag
FCC Wijkeroog
Velsen-Noord - Zaterdag 14 april
opent fietscrossvereniging FCC
Wijkeroog de deuren voor geïnteresseerde kinderen. Tussen 11.00
en 15.00 uur kan er kennis gemaakt worden met de fietscross/
BMX-sport. Rijd jij een rondje op
de kleine baan of misschien al
een stuk op de grote baan!? Entree is gratis. Adres: Wijkeroogstraat 168 TO, Velsen-Noord. Kledingvoorschrift lange broek, trui
of jas en dichte sportschoenen.

Wereldtournee Brigitte
Kaandorp start in Velsen
Velsen - Brigitte Kaandorp gaat
voor het eerst sinds drie jaar weer
op tournee. Tijdens haar theaterpauze heeft de cabaretdiva zich
opgewarmd voor een heuse wereldtournee die de toepasselijke
titel ‘Brigitte Kaandorp Wereldtournee’ meekrijgt. Voor de aftrap
van haar wereldtournee koos Brigitte de Stadsschouwburg Velsen. Een beetje haar huistheater.
Op maandag 16 en dinsdag 17
april (20.15 uur) is zij weer even
terug in haar ‘huistheater’. Maandag 16 april, Openbare repetitie.
Prijs: 17,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Dinsdag
17 april, try out, 33,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Velserbroek - Afgelopen zon- judocompetitie. Een judoteam be- Omdat de judoka van Oyama veel Meer informatie en reserveren:
dag heeft het jeugd-judoteam staat uit 9 judoka. Oyama startte wedstrijden wisten te winnen met www.stadsschouwburgvelsen.nl
van Oyama verrassend de derde de eerste ronde met maar 6 judo- een vol punt, wisten zij uiteinde- of tel. 0255-515789. (foto Mark
plaats behaald op de slotdag van ka, maar wist toch nog wat rondes lijk als derde te eindigen in deze Engelen)
de Westfriese Judocompetitie in te winnen van andere judoclubs. competitie. De judoka waren Sam
sporthal de Walvis in Beverwijk. Gedurende deze regionale com- en Noah van Rijn, Nanne van KeeOyama kan hiermee terugkijken petitie wist het judoteam – onder ken, Sam de Boer, Djayden Hulsop een goede prestatie. Het af- leiding van de coaches Jan Mark man, Jeroen Schager, Pleun Roodgelopen seizoen besloot de judo- Janmaat en Donna Hendriks – het nat, Benjamin Slik en Martijn Liesclub mee te doen aan deze regio team aan te vullen tot 8 judoka. ker. (foto: aangeleverd)

Oyama eindigt derde

Eerbetoon aan Miriam Makeba
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Zoals Nelson Mandela
de vader van Afrika wordt genoemd, zo staat Miriam Makeba bekend als ‘Mama Africa’.
Met haar muziek bood de zangeres hoop aan Zuid-Afrika in
zware tijden. Makeba stuurde de Afrikaanse muziek de
wereld in met hits als ‘Pata Pata’, ‘Malaika’ en de ‘Clicksong’.
Op woensdag 4 april (20.15
uur) brengen The African Mamas deze hits ten gehore in de
Stadsschouwburg Velsen.
Het bruisende theaterconcert
‘Siyabonga (dankjewel) Makeba’
is een muzikaal eerbetoon aan
de Zuid-Afrikaanse zangeres. Met
een swingende band brengen
The African Mamas, met als extra
boegbeeld de Nederlandse topzangeres Leoni Jansen, de kracht
en de moed van Makeba tot leven. Alle kanten van haar kleurrijke bestaan komen aan bod door
middel van muziek, zang en inspirerende verhalen. Een vrouw

Kijk voor het actuele nieuws op
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Velsen - De lokale musicalgroep
uit Velsen treedt ook dit seizoen
weer op in de Stadsschouwburg Velsen. Dit keer op zaterdag 7 april (19.30 uur) en (speciaal voor de jongere musicalliefhebbers in een matineevoorstelling) op zondag 8 april (14.30
uur). Na eerdere successen als
‘Kunt u mij de weg naar Hamelen
vertellen, meneer?’, ‘Doornroosje’
en de vrolijke jongerenvoorstelling ‘High School Musical’ spelen
de Eigenwijs Musicalkids dit seizoen de fantasierijke musical ‘De
Drie Biggetjes’!
Het verhaal is een vervolg op het
klassieke sprookje van de wolf
en de drie biggetjes en wordt
verteld vanuit het perspectief
van de wolf uit het oorspronkelijke verhaal. Deze wolf wil alsnog wraak nemen op één van de

biggen en stuurt zijn drie zonen
op de drie dochters van de big af.
Als dat maar goed afloopt.
Er wordt door de ongeveer 50
meespelende kinderen alweer
sinds september enthousiast
en hard gerepeteerd. Achter de
schermen wordt met veel liefde
gewerkt aan decors en kleding
door mensen die ervan genieten om nét even dat stapje extra te doen, zodat de kinderen
onbekommerd kunnen schitteren. De regie is in handen van
Caroline Leardini. Zij wordt bijgestaan door muzikaal leider Jeroen Heiliegers en choreografe
Patty Boeske.
Prijs: 17,50 euro, exclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789.

ze herinnerd als de vrouw die de
Afrikaanse muziek de wereld in
stuurde en die Zuid-Afrika in zware tijden perspectief bood.
Prijs: 34 euro, inclusief garderobe
en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: Wim
Lanser)

Bel Canto brengt ‘Macbeth’

Velsen - Na het grote succes van
de opera ‘Aïda’ ( twee jaar geleden), heeft het Velser Operagezelschap Bel Canto dit seizoen
wederom gekozen voor een
opera van Verdi. Op zaterdag 14
april (20.15 uur) en zondag 15
april (14.00 uur) voert Bel Canto
de opera ‘Macbeth’ van Giuseppe Verdi op in de Stadsschouwburg Velsen.
De opera gaat over de veldheer Macbeth die in het middeleeuwse Schotland drie heksen ontmoet, die hem doen beVelsen-Noord - Woensdag 18 sluiten de koning te vermoorapril organiseert handbalvereni- den om zelf de macht te grijging HCV ‘90 een handbalfes- pen. Met zijn vrouw pleegt hij
tijn voor kinderen van 4 tot en de misdaad, maar eenmaal in
met 10 jaar. Tussen 15.00 en de ban van het kwaad blijkt er
17.00 uur kunnen er allerlei leu- geen weg meer terug te zijn, imke spelletjes gedaan worden, zo- mers: bloed vraagt om bloed.
als op doel gooien, over gooi- Bepaalt de mens zijn eigen lot of
en, rennen, estafette en nog veel is alles voorbestemd? Hét thema
meer! HCV ’90 is de enige hand- van Verdi’s operameesterwerk.
balvereniging tussen Haarlem De hoofdrol van Lady Macbeth
en Heemskerk en heeft meer- wordt vertolkt door Francis van
dere jeugdteams. Aanmelden is Broekhuizen, bekend van radio
niet nodig. De entree is gratis. en televisie (o.a. Maestro). Alle
Adres: Rooswijkerlaan 2 in Vel- koordelen worden door Bel Cansen-Noord.
to gezongen. De regie is in handen van Xandra Mizée, dirigent
is Marco Bons.
Bel Canto (opgericht in 1956)
vierde zijn eerste jubileum, nadat ze 12,5 jaar lang alleen concerten hadden gegeven, met
eerste opera ‘Cavaleria RusWWW.HOFGEEST.NL hun
ticana’ van Mascagni. Nu, meer

Handbalfestijn
bij HCV ’90

met een bijzonder levensverhaal:
haar vijf huwelijken, haar muzikale samenwerking met Harry Belafonte en Paul Simon, haar
strijd tegen apartheid waardoor
zij 30 jaar lang verbannen werd
uit haar thuisland en haar overlijden in 2018, twee dagen nadat ze afscheid nam van haar Nederlandse fans. Nog altijd wordt

Eigenwijs Musicalkids
in ‘De Drie Biggetjes’

dan 60 jaar en vele producties later, heeft Bel Canto een bijzondere plek in het culturele leven
in de regio gekregen. In Nederland zijn nog maar 2 á 3 amateurverenigingen die complete opera’s op de planken zetten.
Operagezelschap Bel Canto onderscheidt zich van andere operakoren door elke twee jaar een
opera, met een ‘eigenwijze’ voorkeur voor minder bekend repertoire, op te voeren.

Daarnaast heeft Bel Canto
meestal opera’s over het voetlicht gebracht, die minder vaak
(vooral in Nederland) werden
opgevoerd. Iedere twee jaar
een nieuwe opera en dit jaar is
dat dus ‘Macbeth’! Prijs: 30 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: aangeleverd)
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Nieuwe voorstelling
Herman van Veen in Velsen
Velsen - Wie speelt viool, zingt,
schrijft, componeert, schildert én
is de geestelijk vader van de wereldberoemde eend Alfred Jodocus Kwak? Van wie verschenen tot
op heden 183 cd’s, 26 dvd’s en een
tachtigtal boeken? Wie zet zich al
jarenlang in voor Unicef, en heeft
een eredoctoraat bij de Vrije Universiteit Brussel voor zijn humanitaire inzet? Het enige juiste antwoord is natuurlijk: Herman van
Veen. Op vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart (20.15 uur) is hij
met zijn muzikanten te zien in de
Stadsschouwburg Velsen.
Deze Utrechtse kunstenaar zingt
zijn repertoire schijnbaar moeiteloos in vijf talen, en reist dan ook

met zijn voorstellingen de hele wereld rond. Er is geen Nederlandse artiest die zo gevierd wordt
in de internationale theaters: van
L’Olympia Parijs tot Carré Amsterdam. Van Konzerthaus Wenen tot
Friedrichstadtpalast Berlin. En van
Carnegie Hall New York tot… de
Stadsschouwburg Velsen. Geniet
van een gloednieuwe show, vol
meesterlijke verhalen en liedjes!
Zijn voorstelling is als een dagboek. Elke keer is anders, omdat
hij er het grote en kleine nieuws
en zijn persoonlijke ervaringen in
meeneemt. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789. (foto: Pim Ras)
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Groot feest bij Horecatoernooi IJmuiden
IJmuiden - Zondag was de dag
dat de horeca in IJmuiden hun
klanten liet voetballen om zo
hun sportiefste kant te tonen. Het
toernooi zou om 13 uur beginnen,
maar het werd een beetje later.
Helaas had café de Jutter geen
team, maar de mannen van de
Griffioen vielen voor ze in. Het
team van de Griffioen speelde
een lang toernooi op karakter.
Jongens die 16 jaar niet gevoetbald hadden waren ook niet te beroerd om meerdere wedstrijden
te spelen. Bij café IJmuiden met
Rob Kunst op goal en Meindert de
Haas in de spits kwamen de beste
combinaties naar boven.
In poule A waren de teams van
Cheers en Mojo’s op de plaatsen
1 en 2. In poule B kwamen sportcafé Nol en Zeewegbar als beste
naar boven.
Het team van de Brug was na vier
wedstrijden en de nodige biertjes blij dat ze konden douchen en

hun dag in de kantine voort konden zetten met zicht op de Zeewegbar tegen Cheers in de eerste halve finale. De mannen van
Odette konden het niet bolwerken tegen de mannen van Roy
Cheers. In de andere halve finale speelde Nol’s team tegen Roy.
De ploeg van Mojo’s kwam op een
2-0 waarna de stand nog gelijk getrokken werd.
De penalty’s werden goed ingeschoten. Bij de zevende kon Nol
echter redden en was de finale een feit. Cheers tegen Sportcafé Nol. Het was een echte finale waarin Sportcafé Nol aan het
langste eind trok en met een 3-0
overwinning won.
Na afloop bleeft het nog lekker
druk. En iedereen kon een lekker
biertje nemen. De meeste mannen hielden wel wat spierpijn
over. Maar terugkijkend op het
toernooi ligt er zeker een vervolg
in het verschiet.

Lezing over kanker en
vervroegde overgang
Santpoort-Noord -Voor praktische tips over meer grip op overgangsklachten is er de unieke
workshop gegeven door Michelle
van Iersel, overgangsdeskundige
bij Care for Women Haarlem.
De overgang is een natuurlijke
fase in het vrouwenleven, echter door ziekte of medicatie kun
je daar vroegtijdig of plotseling
mee te maken krijgen. Het is dan
fijn als je weet hoe je hiermee om
kunt gaan.
De overgang vraagt om aanpassingen in leefstijl. Veel vrouwen
gaan ervan uit dat overgangsklachten niet te beïnvloeden zijn.
Dit is een misvatting. Door daaraan te werken, kan de overgang
minder heftig verlopen en kan je

weer lekker in je vel komen te zitten.
Tijdens deze workshop ontdek je
wat de overgang precies is, welke
omstandigheden invloed op de
fysieke en mentale gesteldheid
hebben en ook krijg je inzicht in
wat jij daar zélf aan kan doen.
De workshop wordt gehouden in
Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord
op donderdagmiddag 12 april
van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via mail:
info@inloophuiskennemerland.nl
of telefonisch via 023-8885367. Er
zijn geen kosten verbonden aan
de workshop.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.

Kanscontracten
Regio - Voor kwetsbare mensen is
er de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Kanscontracten. Deze
overeenkomst vervangt de regeling Kanswoningen uit 2010. Clienten krijgen vanuit Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang voorrang bij een sociale
huurwoning. Voorwaarde daarbij
is wel dat zij een begeleidingscontract aangaan met de betrokken
zorgpartij, zoals RIBW, KAM of Lijn
5. Op deze manier kunnen mensen die uit een instelling komen
een nieuwe start aangaan in een
stabiele woon- en leefomgeving.
Het gaat daarbij uitdrukkelijk om
personen uit Velsen of een van de
andere twee IJmondgemeenten.

VSV 017 naar Barcelona
Velserbroek - De jongens van
VSV O17 (onder 17 jaar) gaan
dit Paasweekeinde naar Barcelona, om deel te nemen aan het
internationale jeugdtoernooi,
de Copa Jordi.

Onder de bezielende leiding van
Hennie Meijer en Marco Plug zijn
de jongens aan een leuk en mooi
seizoen bezig in de Hoofdklasse.
Na promotie vanuit de 1e klasse
vorig jaar, staan ze nu keurig op
een derde plaats in de competitie. VSV probeert elk seizoen wel
een internationaal jeugdtoernooi

met haar oudere teams te bezoeken en na Denemarken en België,
viel nu de keus op Spanje.
Dit gaat natuurlijk niet zomaar
en er moest natuurlijk het nodige aan sponsorgeld binnen gehaald worden. Geïnspireerd door
hoofdsponsor Blomsom International werd in de wintermaanden
een fietsenactie op touw gezet,
waarmee het nodige sponsorgeld werd binnen gehaald.
Hiermee kon de trip uiteindelijk
geboekt worden. Donderdagavond vertrekt de gehele selectie
met een KLM-vliegtuig naar Bar-

celona, uiteraard keurig gekleed
in presentatiepakken.
In Barcelona verblijven de boys
in een leuk hotel in Lloret de Mar,
van waaruit de bus vertrekt naar
de sportvelden waar gevoetbald
wordt om de Copa Jordi. Leuke wedstrijden liggen in het verschiet tegen sterke tegenstanders uit onder andere Spanje,
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk
en Nederland. En nu maar hopen
dat de jongens zich staande weten te houden in dit sterke veld
en dat ze een leuk weekend zullen krijgen. (foto: aangeleverd)

Verhalen luisteren in
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Sinds kort kunnen
bezoekers van het Zee- en havenmuseum met eigen smartphone of tablet en oordopjes
of koptelefoon twaalf korte verhalen beluisteren bij bijzondere objecten. Bijvoorbeeld in de
Sleepvaartzaal het verhaal van
de duiker en in de Historische
Zaal het verhaal van Alida en
het schip De Rembrandt. Ook
in de IJmuiderzaal, de Visserijzaal, op de Brug, bij Scheveningen Radio en de Zeilmakerij zijn
‘luisterpunten’. In de tentoonstelling ‘100 jaar staaltransport
in de IJmond’ vertelt de 92-jarige heer Vosse over zijn werk als

rangeerder. Alle verhalen zijn te
beluisteren via de app van izi.
Travel. Deze app kunt u thuis al
downloaden. Of scan de QR-codes in het museum. Uiteraard
kunt u nog steeds een groepsrondleiding met een ervaren
gids afspreken (ook buiten de
bezoekuren).
Het museum is zondag 1 april,
Eerste Paasdag, gesloten. Maandag 2 april, Tweede Paasdag, is
het museum geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Zaterdag 31 maart
is het motorendraaimiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook
www.zeehavenmuseum.nl. (foto: aangeleverd)

Aangepaste
dressuurproeven voor
jongste ruiters HCV
Velsen-Zuid - Ieder weekend
is er iets te beleven bij manege
Hippisch Centrum Velsen, gelegen aan de Driehuizerkerkweg
13. Zondagochtend waren de
groepslessen pony’s en paarden
en ‘s middags startte de dressuurwedstrijd voor de jongste ruiters.
Op het terras en de binnenplaats
was het genieten in het heerlijke
lentezonnetje.
Om beginnende ruiters in de gelegenheid te stellen aan dressuurwedstrijden deel te nemen
organiseert manege Hippisch
Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg 13 te Velsen-Zuid
A(angepaste) dressuurproeven.
Deze proeven zijn onderverdeeld
in A1, A2 en A3.
Een groot aantal leerlingen had
zich ingeschreven voor deze
dressuurwedstrijd.
Voor een aantal leerlingen was
het hun eerste dressuurproef en
de spanning was dan ook van de
gezichten af te lezen. In de A3
proef werd Estelle de Ruijter knap

eerste met Dazer. Pien van Assem
mocht de tweede prijs mee naar
huis nemen en Elise Waanders
met de leuke pony Panache werd
derde. Een vierde prijs ging naar
Mirthe de Schot met Panthera.
Daarna volgde de A2 proef. De
eerste prijs en het oranje rozet
ging naar Mare Berrevoets met
de pony UK. Fiene Haeser met de
pony UK werd fraai tweede en de
derde prijs ging uiteindelijk naar
Frederique van Oeveren. Sharona
Balaj werd vierde en tot slot ging
Jasmijn Blokker met een vijfde
prijs naar huis.
Tot slot de A1 proef. Maria Gawel en de pony Dizzy behaalde
nde eerste prijs. Een tweede prijs
ging naar Nora Vlaar en Panthera en Janella Nienhuis behaalden
de derde plaats met 164 punten.
Het was een zeer geslaagde en
gezellige middag. Iedereen heeft
goed gereden. Alle deelnemers
zijn geslaagd en door naar de
volgende proef. (foto: aangeleverd)

Onterechte
uitkeringen
Velsen - Mensen die onterecht een
uitkering van de gemeente Velsen
hebben gekregen moeten die terugbetalen. De gemeente heeft
als pilot een aantal grote vorderingen van de Participatiewet overgedragen aan debiteurenbeheerder
Cannock Chase. Het gaat om langlopende terugvorderingen van
particulieren die moeilijk terug te
vorderen zijn. Het gaat dan ook om
grote bedragen, gemiddeld 35.000
euro. In de meeste gevallen hebben de betrokkenen werk en zou
(een deel van) het bedrag dus terug te vorderen moeten zijn. Cannock Chase kan beslag leggen indien geen overeenkomst van terugbetaling wordt gesloten.

Klootschieten
Velsen-Zuid - Zondag 8 april om
10 uur begint Full Speed weer
haar jaarlijks Van Gerven voorjaarstoernooi. Iedereen mag gratis deelnemen aan het toernooi
en het koud buffet en er zijn leuke prijzen te winnen bij de loterij.
U kunt zich telefonisch inschrijven
bij 0255-518648 of per e-mail bij
compritec@gmail.com. De vaste
leden van Full Speed deden zaterdag het Beeckestijnparcours tussen de bloeiende sneeuwklokjes
en crocussen en de uitbottende
lelietjes van dalen. Deze keer waren de winnaars Bert, Nico en Raymond met 63 schoten en 44 meter, gevolgd door Ard en Harm (6710), Jan St, Jan Gr. en Peter (69-50)
en Lia en Sonja (91-14). Voor meer
informatie: www.fullspeedsport.
club. (Nico Prins)

Kadertoernooi
in De Hofstede
Velsen - Het jaarlijks biljarttoernooi kader 38/2 van de gemeente Velsen wordt gehouden in samenwerking met Woonzorgcomplex de Hofstede te Velserbroek.
Deze vierde editie is op maandagavond 9 april, vrijdagavond
13 april en zaterdag 14 april de
gehele dag. Het toernooi wordt
ondersteund door de gemeente Velsen en enkele sponsors. Het
toernooi gaat om het gemeentelijk kampioenschap.

Waterloo G

BC IJmond Familietoernooi

Regio - IJmuiden - Afgelopen zondag werd in sporthal IJmuiden-Oost weer het traditionele Vriendenen Familietoernooi van badmintonvereniging BC IJmond gespeeld. Met dit jaar een recordaantal deelnemers was de sporthal de hele dag gevuld met badmintonners en publiek. De jongste deelnemers waren 9
jaar en de oudste was 70 jaar. Het was een gezellige verzameling familie en vrienden van de leden van BC
IJmond. In de diverse poules werd soms heel fanatiek (herendubbels) gestreden. In de ouder-kindpoules
en gemengde poules was vooral de lol op de banen goed zichtbaar. De kinderen konden in de sportkantine gedurende de dag nog andere spelletjes doen. Na de prijsuitreiking werd in Sportcafé Oost nog nagenoten tijdens de georganiseerde maaltijd. Er kan weer worden teruggekeken op een zeer succesvolle
sportieve dag! (foto: aangeleverd)

Driehuis - Zaterdagmiddag speelde Waterloo G1 van trainers William en Kees in Purmerend tegen
Wherevogels. Waterloo kreeg veel
kansen en speelde goed over. Michael Stegeman en Jeroen hoek
maakten ieder een doelpunt.
Daarop volgde weliswaar een tegendoelpunt van Wherevogels,
maar Waterloo G1 ging glansrijk
met de zege naar huis. Zaterdag
31 speelt Waterloo G2 uit tegen
Overbos G1 in Hoofddorp, aanvang 12.30 uur. Verder is er zaterdag ook een inhaalwedstrijd van
Waterloo G1 tegen WMC Heerhugowaard G2 voor de bekerwedstrijd, om 13.00 uur bij Waterloo.
Uiteraard is publiek bij beide wedstrijden heel welkom.
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‘Mobiliteitsvisie IJmond leidt
tot merkbare oplossingen’
IJmond - Met de publicatie van het jaarverslag Mobiliteitsvisie
IJmond 2017 sluiten de wethouders verkeer Tim de Rudder (Beverwijk), Frank Frowijn (Heemskerk), Ronald Vennik (Velsen) een
actieve en succesvolle periode op het thema mobiliteit en bereikbaarheid af.
,,Het werk is niet af’’, zo benadrukken de wethouders. ,,De mobiliteitsvisie geeft duidelijk weer
wat de wensen en ambities zijn
voor de IJmond. Met oplossingen die merkbaar bijdragen aan
de bereikbaarheid van de regio,
de doorstroming van het verkeer
en de gezondheid van onze inwoners.’’
Het mobiliteitsbeleid in de
IJmond is een integraal beleid.
Het beleid is diep verweven met
andere voor de IJmond belangrijke thema’s zoals de energietransitie, de luchtkwaliteit en de
algehele bereikbaarheid. Door
samen op te trekken, brengen de
gemeenten een eenduidige visie
naar buiten, of het nou gaat over
de bereikbaarheid langs de A9
corridor in het MIRT NowA, verbetering van de luchtkwaliteit
in het subsidie traject Duurzame Zeehavens of de bereikbaarheid en CO2-reductie in de nieuwe subsidie aanvraag voor Slim-

me en Duurzame mobiliteit.
,,De samenwerking van overheid
en bedrijfsleven in de IJmond is
iets wat opvalt, ook buiten de regio. Het zorgt voor breed draagvlak en goed doordachte plannen. De mobiliteitsvisie is dan
ook geen statisch rapport. We
volgen ontwikkelingen op de
voet en spelen in op de kansen
die slimme en duurzame mobiliteit ons biedt’’, beamen de wethouders.
Een aantal maatregelen uit de
mobiliteitsvisie zijn inmiddels
uitgevoerd of staan op korte
termijn op de rol. De gemeenteraden van Velsen en Heemskerk hebben reeds akkoord gegeven op de aanleg van de snelfietsroute door de IJmond. Beverwijk volgt naar verwachting
met een positief besluit kort na
de gemeenteraadsverkiezingen.
Succesvol is uiteraard de tweede
pont over het Noordzeekanaal bij
Velsen die zorgt voor structureel

15% meer (brom)fietsers die gebruik maken van deze oversteek.
De gemeenten hopen de duurzame variant, een emissieloze pont,
tussen 2020 en 2022 te verwelkomen.
Er lopen diverse programma’s
voor duurzaam vervoer. De bedrijventerreinen in de havengebieden kunnen bijvoorbeeld profiteren van 20% korting op de
aanschaf van e-scooters en er is
een aantrekkelijke financiële regeling voor de aanschaf van e-

laadpalen: 50% eigen investering
en 50% tegemoetkoming. Daarnaast wordt binnenkort de aftrap gegeven aan een deelfietssysteem dat in de gehele regio
wordt uitgerold.
De wethouders geven het stokje met vertrouwen over aan hun
opvolgers. ,,We vertrouwen erop dat de IJmond, ook op het gebied van duurzame en slimme
mobiliteit een voorbeeld zal zijn
voor andere regio’s. We weten
dat het kan!’’ (foto: aangeleverd)

Nieuwe functies in vernieuwde app

HVC introduceert op afstand
bestuurbare afvalbak
IJmond - Het is belangrijk dat mensen thuis goed hun afval scheiden. HVC wil dit steeds makkelijker maken en biedt vanaf 26
maart de vernieuwde HVC afval-app aan. De app is een stuk gebruiksvriendelijker geworden.
Nieuw is de handige afvalwijzer.
In één oogopslag is nu helder in
welke bak een bepaald product
hoort. Daarnaast introduceert
HVC als eerste in Nederland de
‘bestuurbare bak’ functie. Dit is
een nieuwe functie van de app
waarmee inwoners heel eenvoudig hun afvalbak op afstand naar
de straat kunnen besturen.
De app is gemaakt voor inwoners van alle 25 gemeenten waar
HVC het afval voor inzamelt. Door
het intypen van een postcode en
huisnummer in de HVC afval-app
kan men zien wanneer welke bak
geleegd wordt. En kunnen mensen ook meldingen ontvangen

hierover. Menno Timmerman, Directeur Grondstoffen: ‘Ondanks
de meldingen vergeten mensen
soms toch hun bak aan de straat
te zetten. Zij denken er pas aan
als ze al van huis zijn. Dit hebben
we nu opgelost door een functie in de app te bouwen die zorgt
dat je dit nu niet meer zelf hoeft
te doen. Je kunt hem op afstand
besturen, bijvoorbeeld vanaf je
werkplek of vakantieadres.’
Als eerste afvalbedrijf van Nederland maakt HVC het mogelijk
voor inwoners om de bak op afstand te besturen. Hier is drie jaar
innovatie aan vooraf gegaan en
alle bakken die bij inwoners staan

zijn hier al op voorbereid. De HVC
afval-app bestaat al langer, maar
wordt dus nu uitgebreid met vernieuwde functies als de afvalwijzer en de op afstand bestuurbare bak. Menno Timmerman: ‘Het
was best een uitdaging, maar we

wandelaars ook worden gemeten op verschillende andere wandelpaden in de provincie, met behulp van tellers langs de route.
Gedeputeerde Economie en Recreatie & Toerisme van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond:
“Door betere bewegwijzering en
promotie wordt het steeds makkelijker om de diverse landschappen van onze mooie provincie te
verkennen. Dat is goed voor de
De website van het wandelnet- wandelaars en voor onze regiowerk laat een verdubbeling zien nale economie. ”
in het aantal bezoekers ten op- Het wandelnetwerk beslaat op
zichte van 2016. De site trok in dit moment meer dan tweedui2017 gemiddeld ruim 13000 unie- zend kilometer aan routes, met
ke bezoekers per maand. Het aan- een grote diversiteit aan ommetal wandelaars dat gebruik maakt tjes. De uitbreiding van het netvan de app van het wandelnet- werk naar de Kop van Noordwerk steeg van 7000 in 2016 Holland in 2017, leverde vijfhonnaar 9500 in 2017. Deze toena- derd extra kilometers bewegwijme wordt bevestigd door de tel- zerde paden op. De ambitie is om
lers op de vier boerenlandpaden het netwerk in 2018 verder uit te
in Waterland, die een stijging van breiden naar de Gooi - en Vecht28000 naar 42000 wandelaars la- streek, Diemen en Westfriesland.
ten zien. In 2018 zal het aantal Tot 2021 kan het knooppunten-

netwerk met nog circa tweeduizend kilometer groeien, als ook
de regio’s Amstelland, Zuid-Kennemerland en Texel van wandelnetwerk worden voorzien.
Via de website en app van het
Wandelnetwerk Noord-Holland
kunnen wandelaars zelf een route samenstellen of kiezen uit be-

Velsen-Zuid - Na jarenlang op
de portemonnee te hebben gepast, heeft het bestuur besloten
om in 2018 een deel van de achterstand in groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen weg
te werken. Het bestuur vindt het
belangrijk dat het gebied niet
nog meer achterstallig onderhoud oploopt en het gebruik en
de veiligheid van het gebied gegarandeerd blijft.
Op fietspaden zullen verzakkingen worden hersteld en het asfalt
gerepareerd. In de wandelpaden
worden de gaten en het onregelmatige oppervlak hersteld, zodat gezinnen met kinderwagens
en mindervaliden weer fatsoenlijk van de paden gebruik kunnen
maken. Aan enkele toegangswegen naar het gebied, worden re-

staande routes. Het netwerk is
een initiatief van samenwerkende gemeenten en terreinbeheerders. De aanleg is financieel mogelijk gemaakt door Provincie
Noord-Holland. Kijk op www.
wandelnetwerknoordholland.nl
voor meer informatie en routes.
(foto’s: aangeleverd)

paraties uitgevoerd, omdat deze
in slechte staat zijn.
Naast dit noodzakelijk onderhoud aan wegen en paden gaat
het recreatieschap ook aan de
slag om banken en picknicksets
te repareren en waar nodig te
vervangen. Ditzelfde zal ook met
een aantal speeltoestellen in het
gebied gebeuren.
Ook verbetert het recreatieschap
de waterkwaliteit. Door sommige dichtgegroeide sloten vrij te
maken zal de doorstroming verbeteren.
De zwemlocaties Peddelpoel en
Veerplas hebben al enkele jaren
een slechte zwemwaterkwaliteit,
onderzoek moet uitwijzen welke
oplossing voor handen ligt om
dit te verbeteren. (foto: aangeleverd)

Arondéuslezing door Nazmiye Oral

Over vrijheid en het
gevaar van ‘fake news’

zijn blij dat we het afval scheiden
voor inwoners nog makkelijker
kunnen maken.’
De vernieuwde HVC afval-app is
te downloaden in de App Store
en in Google Play. (foto: aangeHaarlem - Vrijdenker Nazmiye
leverd)
Oral houdt dit jaar op 8 mei de
Willem Arondéuslezing in de
Grote of St. Bavokerk. Provinciale Staten van Noord-Holland
nodigen hiervoor ieder jaar
een eigenzinnige Nederlander
uit. Geïnteresseerden zijn van
harte welkom.

Gebruik Wandelnetwerk NoordHolland neemt sterk toe
Regio - Ommetjes dicht bij
huis, met laarzen aan het boerenland op, of een stevige boswandeling, wandelaars weten
de wandelpaden in Noord-Holland goed te vinden. De telgegevens van het Wandelnetwerk
Noord-Holland over 2017 tonen een sterke stijging van het
aantal wandelaars in de provincie.

Spaarnwoude gaat aan
de slag met achterstallig
onderhoud

Nazmiye Oral spreekt over ‘hoe
het verspreiden van valse informatie’ en ‘het verdraaien van feiten’ ons steeds dieper in een leugenachtige slaap sussen, die ons
uiteindelijk onze vrijheid kan kosten. Ook gaat zij in op de Bijbelse
zin ‘de waarheid zal je bevrijden’.
Nazmiye Oral is onder meer bekend van de theatervoorstelling
‘Niet meer zonder jou’. Ze won
een Gouden Kalf voor haar rol
in de film ‘In vrijheid’. In de strijd
voor ‘kunnen zijn wie je bent’ en
‘vrijheid van meningsuiting’, ligt
de overeenkomst tussen verzetsheld Willem Arondéus en schrijfster en theatermaakster Nazmiye
Oral.
De Willem Arondéuslezing is een
eerbetoon aan de Noord-Hollandse verzetsstrijder Willem
Arondéus en daarmee een moment om stil te staan bij de vrijheid waarin wij kunnen leven.
Sinds 2005 nodigen Provinciale

Staten van Noord-Holland elk jaar
iemand uit de wereld van kunst,
wetenschap of religie uit om deze lezing te houden. In voorgaande jaren is de Arondéuslezing gehouden door onder anderen Eurocommissaris Frans Timmermans, filosoof Bas Haring en (radio)presentator en acteur Eric
Corton.
Op 27 maart 1943 ging het Amsterdamse bevolkingsregister in
vlammen op. Willem Arondéus
(1894-1943) was één van de leiders van deze verzetsdaad, waarvoor hij na een schijnproces werd
gefusilleerd. Nu, precies 75 jaar
later, is in de tentoonstelling ‘Explosiegevaar’ in het Verzetsmuseum Amsterdam te zien hoe de
aanslag werd voorbereid en uitgevoerd. Kunstenaar, schrijver
en verzetsstrijder Willem Arondéus kwam op jonge leeftijd al
openlijk uit voor zijn homoseksuele aard. In die dagen een ongewone en gedurfde houding. In de
Statenzaal van het provinciehuis
in Haarlem hangen negen door
hem vervaardigde wandkleden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei
via www.noord-holland.nl. De ingang van de Grote of St. Bavokerk
is aan de Grote Markt 22 in Haarlem. De lezing start om 20.00 uur,
de kerk gaat open om 19.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen

The Nylons nemen
afscheid van hitshow
Velsen - In 1979 vatten vier jonge broekies in Toronto het plan
op een band te beginnen, maar
een instrument bespelen kunnen
ze niet. Zingen als nachtegalen
daarentegen wel, en na ruim vijfendertig jaar, miljoenen verkochte albums, ontelbare gouden en
platina platen en duizenden optredens wereldwijd, later kun je

stellen dat The Nylons de maatstaf op het gebied van oorstrelende close harmony zijn. Op dinsdag 3 april (20.15 uur) zijn The Nylons te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Prijs: 32,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
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Auto Actueel
VOLVO XC40

AUTO VAN HET JAAR 2018

Håkan Samuelsson, President en CEO van Volvo Cars, trots op de Volvo XC40. (foto aangeleverd)
REGIO - De nieuwe Volvo XC40 is
vandaag, in aanloop naar de Autosalon van Genève, uitgeroepen tot Auto
van het Jaar 2018 in Europa. Het is
de eerste keer dat Volvo deze prestigieuze onderscheiding wint.
“De timing is perfect”, aldus Håkan Samuelsson, President en CEO van Volvo Cars. “Voor
de eerste keer in het bestaan biedt Volvo wereldwijd drie premium SUV’s aan. De Volvo
XC40 zal bovendien naar verwachting een
belangrijke bijdrage leveren aan de verdere
groei van Volvo. En het is de eerste Volvo in
het snelgroeiende segment van de compacte
premium SUV.”
Dat de Volvo XC40 gewonnen heeft, betekent
dat elke nieuwe Volvo SUV nu Auto van het
Jaar is; of in Europa of in Amerika. Zowel de
Volvo XC90 als de Volvo XC60 werd name-

lijk in Amerika reeds uitgeroepen tot ‘North
American Truck/Utility of the Year’.
Onderscheidingen
De ‘2018 European Car of the Year’-award
volgt kort na andere onderscheidingen die de
Volvo XC40 al ontving, waaronder de ‘Car
of the Year’-award van het toonaangevende
Britse What Car?
De nieuwe Volvo XC40 zet in zijn klasse de
standaard wat betreft design, connectiviteit en veiligheid. Getuige het aantal Europese bestellingen van ruim 20.000 spreekt veel
consumenten dit aan. Volvo brengt de nieuwe
XC40 binnenkort ook in China uit, de grootste automarkt ter wereld. Hier verwacht Volvo soortgelijke enthousiaste reacties van consumenten.
De Volvo XC40 is de eerste Volvo op een
nieuw platform, CMA genaamd (Compact
Modular Architecture). Dit vormt de basis

voor alle toekomstige modellen uit de 40-serie, inclusief volledig elektrische modellen.
Omdat het platform samen met moedermaatschappij Geely is ontworpen, biedt het de nodige economische schaalvoordelen.
App Volvo On Call
De Volvo XC40 is verder de eerste Volvo die
als deelauto kan fungeren via Volvo’s virtuele contactsleutel en de app Volvo On Call. Eigenaren kunnen hun auto simpel delen met
bijvoorbeeld familieleden en vrienden zonder hen fysiek de sleutel te hoeven overhandigen.
Als een van de veiligste auto’s op de weg is
de Volvo XC40 leverbaar met bijvoorbeeld Pilot Assist, City Safety, Run-off Road Protection
and Mitigation, Cross Traffic Alert met Brake
Support en een 360° camera die de bestuurder assisteert tijdens het parkeren.

De Volvo XC40 biedt in het interieur slimme opbergmogelijkheden, bijvoorbeeld in de
portieren en onder de stoelen. Smartphones
(al naar gelang het type) kunnen draadloos
opgeladen worden. Andere praktische vondsten zijn een uitschuifbaar haakje voor kleine
tassen en een afvalbakje dat heel simpel te
verwijderen en legen is.
Duidelijke strategie
In een later stadium wordt de Volvo XC40
ook leverbaar in een hybride en een volledig
elektrische uitvoering. “We hebben een duidelijke strategie om verder te groeien en willen de leider zijn en blijven wat betreft veiligheid, connectiviteit en elektrificatie. De
nieuwe Volvo XC40 is hier het bewijs van. En
gezien de reacties van consumenten en de
vandaag ontvangen onderscheiding van Europese Auto van het Jaar 2018 zijn we op de
goede weg”, besluit Håkan Samuelsson.
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FRISSE LUCHT IN ELKE NISSAN
Voorjaarscampagne van 15 maart t/m 30 april

HAARLEM - Het voorjaar staat weer
voor de deur. Dat is voor Nissan-rijders het sein om naar de Nissandealer te gaan. Want daar profiteren
ze van voordelige voorjaarsaanbiedingen op pollenfilters, airco-onderhoud én zomerbanden. Tot en met
30 april organiseert Nissan een frisse voorjaarscampagne. Onder het
motto ‘Frisse lucht in uw Nissan’ bieden de Nissan-dealers Premium pollenfilters aan voor scherpe prijzen en
geven ze korting op controle en onderhoud van de airconditioning en
op zomerbanden.

last van allergieën, hooikoorts is een van de
meest voorkomende. Hooikoorts kan grote
invloed hebben op de rijvaardigheid en dus
op de verkeersveiligheid. Nissans Premium
pollenfilter is een perfecte oplossing, want
die filtert maar liefst 96 procent van de allergenen uit de lucht voordat die de auto binnenstroomt. Hierdoor rijden Nissan-rijders en
hun passagiers vrij van hooikoorts door het
komende zomerseizoen.
Ter kennismaking biedt Nissan tijdens de
Voorjaarscampagne Premium pollenfilters
aan tegen zeer scherpe prijzen. Die staan
per model inclusief montage vermeld op
www.nissan.nl.

Premium pollenfilter
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen

Airco Check
Na de winter kan de airconditioning wel

weer een opfrisbeurt gebruiken, zodat die
ook in de zomer – wanneer het systeem het
weer zwaar te verduren krijgt – in optimale conditie is. Nissan-rijders kunnen daarom tot eind april voor gereduceerd tarief de
jaarlijkse Airco Check laten uitvoeren. De
Nissan-dealer onderwerpt voor slechts 9,95
euro het gehele systeem – inclusief de condensor – aan een visuele check. Hij meet
ook de uitstroomtemperatuur van de lucht en
controleert het systeem op geurtjes. Aanvullend is ook Airco Cleaning mogelijk. Daarmee verdwijnen nare luchtjes uit het airco-kanaal, net als het risico op allergische
reacties. Tijdens de actieperiode geldt ook
op de Airco Check een aantrekkelijke korting.

‘NIEUWE SUV VOORTREFFELIJKE
WEGLIGGING’
Alfa Romeo Stelvio vanaf heden te zien
bij Vireo Auto Haarlem

Zomerbanden
Na de extreme koude eind februari is nu
toch echt de tijd gekomen om van de winterbanden weer over te stappen op zomerbanden. Voor optimale grip en veiligheid en minimale slijtage biedt de Nissan-dealer tijdens
de Voorjaarcampagne zomerbanden aan
met korting tot wel 30 procent!
Er is een speciale actiepagina waarop Nissan-rijders alle informatie over de Voorjaarscampagne kunnen vinden.
Nissan Rustman,
Eysinkweg 69,
2014 SB Haarlem;
Autobedrijf Stormvogels,
IJmuiderstraatweg 112, IJmuiden.

of-the-art wielophanging met exclusieve AlfalinkTM-technologie. Verder past Alfa Romeo
veel ultra-lichtgewicht, hightech materialen
toe, zoals koolstofvezel voor de cardanas en
aluminium voor de motor, wielophanging,
motorkap, spatborden, portieren en achterklep. Bovendien is de Stelvio beschikbaar
met Alfa Romeo’s Q4-vierwielaandrijving en
is hij optioneel uit te rusten met een mechanisch sperdifferentieel achter. Behalve sportiviteit en wegligging biedt het model ook meer
dan voldoende ruimte en comfort voor alle inzittenden.
Innovatieve techniek
De Alfa Romeo Stelvio is uitgerust met een
groot aantal veiligheidssystemen, die afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel zijn. De belangrijkste is IBS (Integrated
Brake System). Dit geavanceerde, elektromechanische systeem combineert stabiliteitscontrole met een bekrachtigd remsysteem voor
een directe reactie van de remmen en een ongekend korte remweg. Ook innovatief zijn
Forward Collision Warning en Autonomous
Emergency Brake met voetgangersherkenning.

De Alfa Romeo Stelvio is uitgerust met een groot aantal veiligheidssystemen. (foto aangeleverd)
HAARLEM - Vanaf 9 maart is de auto
al te zien in de showroom van Vireo

Auto Haarlem: de Alfa Romeo Stelvio. De Stelvio is een bijzonder SUV.

PRIVATE LEASE NÓG
AANTREKKELIJKER BIJ SUZUKI
REGIO - Op Suzuki kun je bouwen.
Naast de betrouwbaarheid van Suzuki kunnen consumenten ook vertrouwen op een merk dat met ze meedenkt. Een bewijs hiervan is Suzuki
Private FlexLease: een vorm van private lease die na één jaar maandelijks kosteloos opzegbaar is.
Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau
GfK blijkt dat consumenten tegen eventuele boetes opzien wanneer het leasecontract
vroegtijdig beëindigd wordt. Bijvoorbeeld in
het geval van gezinsuitbreiding en ze een ruimere auto wensen, het kopen van een huis
of wanneer ze een wereldreis willen maken.
Deze consumenten komt Suzuki tegemoet met
Suzuki Private FlexLease.
Wie voor Suzuki Private FlexLease kiest, kan
na één jaar het abonnement opzeggen zónder bijkomende kosten. De voordelen zijn

verder dezelfde als van Suzuki Private Lease:
kosten zoals motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud en pechhulp in Europa
zijn inbegrepen. De klant betaalt slechts de
brandstof.
De prijzen van Suzuki Private FlexLease beginnen bij € 209,- per maand voor een nieuwe Suzuki Celerio. De tarieven van de overige Suzuki-modellen zijn:
Suzuki Swift – vanaf € 269,- per maand; Suzuki Ignis – vanaf € 269,- per maand; Suzuki Baleno – vanaf € 289,- per maand; Suzuki
Vitara – vanaf € 389,- per maand; Suzuki SCross – vanaf € 399,- per maand.
Meer weten: Suzuki Autobedrijf
Kunst BV, Cruquiusweg 29 A, 2102 LS
Heemstede. Tel: 023-5285950, www.
suzuki.nl/automobielbedrijf-kunst.

Voor Alfa Romeo is dit de eerste SUV
dat zij presenteert. De Stelvio staat
garant voor een opwindende rijervaring, uitzonderlijke prestaties en een
sportieve uitstraling.
Voor het eerst in meer dan een eeuw zijn de
typische kenmerken van ‘een echte Alfa Romeo’ van toepassing op een SUV. De Stelvio staat als First Edition vanaf 9 maart dus
bij Vireo Auto Haarlem. Later volgen de Stelvio 2.0T benzine (280 pk) en 2.2 diesel (210
pk) uitvoeringen waarvan de prijzen nu bekend zijn. De prijzen van de overige Stelviouitvoeringen worden later bekendgemaakt.
De Alfa Romeo Stelvio herdefinieert het middelgrote premium SUV-segment en verrast met
twee aantrekkelijke nieuwe versies: de Stelvio en Stelvio Super. Eerder werden de Quadrifoglio-uitvoering – die in november 2016
in Los Angeles zijn werelddebuut beleefde –
en de exclusieve ‘First Edition’ al enthousiast
ontvangen.
Geheel in de traditie van Alfa Romeo heeft
de nieuwe SUV een voortreffelijke wegligging, vergelijkbaar met die van een sportauto. Dat is mede te danken aan de uitgebalanceerde gewichtsverdeling, de ongeëvenaard
directe besturing in deze klasse en de state-

Deze systemen waarschuwen de bestuurder met een geluidssignaal bij gevaar voor
een frontale aanrijding en activeren zo nodig de remmen. Lane Departure Warning
waarschuwt de bestuurder als hij de rijstrook
dreigt te verlaten. Blind Spot Monitoring met
Rear Cross-Path Detection houden continu de
dode hoek links en rechts achter de auto in
de gaten en waarschuwen de bestuurder als
er gevaar dreigt. Ten slotte past Active Cruise
Control automatisch de snelheid van de Stelvio aan de drukte van het verkeer aan.
Uitzonderlijke prestaties
De Alfa Romeo Stelvio bewijst zijn karakter
met twee krachtige motoren: een 280 pk sterke 2,0-liter turbobenzinemotor en een 2,2-liter turbodieselmotor met 210 pk. De motoren
zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat
en Q4 vierwielaandrijving. Ze behoren tot de
nieuwe generatie van volledig aluminium viercilinders met een koolstofvezel cardanas.
De benzine aangedreven Stelvio accelereert
in slechts 5,7 seconden van 0 naar 100 km/
uur - het snelst in zijn klasse. Het motorengamma wordt nog aangevuld met de 200 pk
sterke 2,0-liter turbobenzinemotor en een 2.2
diesel met 150 en 180 pk, ook met een achttrapsautomaat en Q4. Laatstgenoemde dieselmotor wordt ook leverbaar met achterwielaandrijving.
Vireo Auto Haarlem,
Leidsevaart 592,
2014 HT Haarlem.
Telefoon: 023-529 6029,
www.vireoauto.nl.
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DE VERNIEUWDE SUBARU OUTBACK IS IN HET LAND
andere afmetingen en materialen oogt het geheel nu als één groot beeldscherm met daarop alle belangrijke functies. Het navigatiesysteem werkt met een nog snellere processor en
maakt nu gebruik van TomTom-kaartsoftware
en -functionaliteit.
Rustiger
Door aanpassingen aan het onderstel, waaronder de uitgaande slag van de dempers, veren en bevestigingsrubbers, reageert de auto
rustiger en dus comfortabeler op korte oneffenheden. Ook de stuurinrichting en de remmen zijn gewijzigd, hetgeen resulteert in
meer stuurprecisie en een beter gevoel in het
rempedaal. De aandrijflijn bleef evenmin ongemoeid. De motor werd gefinetuned voor
een lager verbruik en een betere gaspedaalrespons, aanpassingen aan de CVT Lineartronic hebben een lager verbruik en een lager
geluid als gevolg.

Trekgewicht
De nieuwe Subaru Outback is per direct te
bestellen bij de Subaru-dealer. De reeks begint met de Outback 2.5i Comfort van €
45.795,-. Dat is inclusief automatische transmissie, permanente vierwielaandrijving, EyeSight en een zeer uitgebreide standaarduitrusting. De Outback 2.5i Premium is er vanaf
€ 49.995,-. Deze versie heeft alles wat de
Comfort heeft, aangevuld met onder meer lederen bekleding, grootscherm navigatie en
een elektrische schuif-/kanteldak. Een trekgewicht van 2.000 kilogram is sowieso standaard.
Subaru Kennemerland,
Eysinkweg 67,
2014 SB Haarlem.
Telefoon: 023- 5531000,
www.kennemerland.subaru.nl.

SOMMIGE AUTO´S

De nieuwe Subaru Outback is per direct te bestellen bij de Subaru-dealer. (foto aangeleverd)

WORDEN STANDAARD GELEVERD MET

HAARLEM - Subaru heeft de zesde generatie van de Outback per direct
van een aantal belangrijke aanpassingen voorzien. De wijzigingen gelden voor het uiterlijk, het interieur en
de techniek. De veiligheidsuitrusting
is verder aangescherpt met toevoeging van onder meer extra functies
voor het bekroonde EyeSight-systeem.

Stoerder
Nu is het tijd voor een gefacelifte versie van
het stoere en robuuste vlaggenschip van het
merk. Belangrijkste aanpassingen aan het exterieur bevinden zich aan de voorzijde. Een
nieuwe grille, nieuwe koplampen en een andere bumper zorgen voor een nog stoerder
voorkomen. Nieuwe lichtmetalen wielen (17inch voor de Comfort, 18-inch voor de Premium) en andere buitenspiegels springen aan
de zijkant het meest in het oog.

VIERWIELAANDRIJVING EN AUT

SOMMIGE AUTO´S
WORDEN STANDAARD GELEVERD MET
SOMMIGE
AUTO´S
VIERWIELAANDRIJVING
EN AUTOM
WORDEN STANDAARD
GELEVERD MET
VIERWIELAANDRIJVING EN AUTOMAAT.
Drie jaar geleden kwam de Subaru Outback
in zijn huidige vorm op de markt. Sindsdien
is de ruime stationwagon in het D-segment
een belangrijk model geworden voor Subaru
in Nederland: ongeveer dertig procent van
de verkopen komen jaarlijks op conto van de
crossover.

TomTom
Binnenin zijn de aanpassingen legio: een
nieuw stuurwiel, nieuwe ventilatieroosters, andere materialen inclusief stiksel en meest in
het oog springend: een volledig nieuw deel
voor infotainment en kachelbediening. Door

Drie jaar geleden kwam de Subaru Outback in zijn huidige vorm op de markt. (foto aangeleverd)

DODE HOEKEN.
DIE ZIET U
NOOIT MEER.

SOMMIGE AUTO´S.
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De
SUV modellen van Subaru beschikken standaard over vierwielaandrijving en automa
DE NIEUWE, NOG VEILIGERE OUTBACK.
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VEILIGHEIDSSYSTEMEN.
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Dankzij de vierwielaandrijving heeft een Subaru altijd de maximale grip, terwijl de innovatieve CVT
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Rij met vertrouwen in de wetenschap dat Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) alles op de weg kan zien dat
u niet kunt zien. En dat is niet alles. Functies zoals EyeSight-technologie, Front and Side View monitoren en
Lane Keep Assist geven nog meer gemoedsrust. Want als het om de veiligheid gaat van u en uw gezin, is het
alledaagse niet goed genoeg. Ga voor een veiliger proefrit naar Subaru.nl/outback

EyeSight is een hulpsysteem dat mogelijk niet onder alle omstandigheden optimaal werkt. De bestuurder is zelf altijd verantwoordelijk voor een veilig en oplettend rijgedrag. De
effectiviteit van het systeem is afhankelijk van veel factoren, waaronder de onderhoudsconditie van de auto, het weer en de wegomstandigheden. Raadpleeg de handleiding of de website
voor meer informatie over de werking en de beperkingen van het systeem.

Dankzij de vierwielaandrijving heeft een Subaru altijd de maximale grip, terwijl de innovatieve CVT
automaat een laag verbruik en een uitermate comfortabele rijbeleving biedt. Nieuwsgierig? Kom dan
bij ons langs voor een uitgebreide proefrit in de Subaru Outback, Forester of SUBARU XV. Subaru Kennemerland

Tel. 023 5185100

Subaru KennemerlandInfo@subarukennemerl
Tel. 023 518

Autoboulevard Pijlslaan
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem

Subaru Kennemerland

Autoboulevard Pijlslaan
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem

www.subaru-kennemer
Autoboulevard Pijlslaan
Info@subaru
Tel.
023 5185100
Eysinkweg
67, 2014 SB Haarlem www.subaru
Info@subarukennemerland.nl
www.subaru-kennemerland.nl

