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Sportgala: spanning stijgt
Velsen - Wie zijn de bes-
te Velsense sporters van het 
jaar 2012? Die vraag wordt 
vrijdagavond beantwoord tij-
dens het jaarlijkse Sportgala 
van de gemeente Velsen.

Tijdens het gala maken burge-
meester Weerwind en wethou-
der Annette Baerveldt om beur-
ten bekend wie zich een jaar 
lang Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Master en Talent 
van Velsen mag noemen. De 
vakjury beoordeelde de pres-
taties van in totaal 52 genomi-
neerde sporters en sportploe-
gen.
Het Lam Gods, een handge-
maakt bronzen beeldje van 
kunstenares Ada Leenheer, 
gaat hoe dan ook naar ande-
re sporters dan vorig jaar. Dat 
komt omdat geen van de win-
naars van 2011 is genomineerd. 

Vorig jaar werden judoka Cun-
nar Kops, atlete Femke van der 
Meij, de estafetteploeg van 
DEM, zwemmer Lars Bottelier, 
schaatster Victor van den Hoff 
en Gerda Hondeveldt verkozen 
tot beste sporters van Velsen, 
maar zij kwamen deze keer niet 
op de lijst voor.
Om in aanmerking te komen 
voor de titel moet een sporter 
of sportploeg Nederlands, Eu-
ropees of Wereldkampioen zijn 
geworden. Zij mogen ook deel 
uitmaken van een niet-Velsense 
ploeg. Of andersom: een sporter 
van buiten de gemeente die uit-
komt voor een Velsense vereni-
ging kan ook worden genomi-
neerd. In de categorie gehandi-
capte sporters waren geen ge-
nomineerden.
Het Sportgala Velsen wordt ge-
presenteerd door de in Velsen 
woonachtige NOS-sportver-

slaggever Frank Snoeks. Eén 
van de hoogtepunten is het op-
treden van The Voice of Hol-
land-winnares Leona Phillipo. 
Seaport TV zendt het evenement 
rechtstreeks uit. Het Sportgala 
Velsen begint om 20.15 uur en 
duurt circa twee uur.

Huwelijk op Forteiland
IJmuiden - Tijdens het Re-en-
actmentweekend op Forteiland 
vond ook nog een bijzonder ro-
mantisch moment plaats. Dit 
was echter niet geheel gespeeld.
Na een veldslag tussen Duit-
se en geallieerde soldaten werd 
Leen de Jager, fortwachter van 
het eiland en nu gearresteerd 
wegens smokkel, door de Ko-
ninklijke Marechaussee name-
lijk naar zijn aanstaande, Corina 

van der Laan, gebracht. Ze voel-
de nattigheid en wilde vluchten 
maar dat ging niet meer zodat 
arrestant De Jager haar een hu-
welijksaanzoek kon doen. 
Nu was dat niet geheel onver-
wacht, maar de mededeling dat 
de ambtenaar van de burgelij-
ke stand enkele uren later op 
het eiland klaar zou staan was 
een grote verrassing. Het huwe-
lijksaanzoek was in het Noors 

ook nog te lezen op een span-
doek. Omdat ze ‘ja’ zei mocht 
ze de handboeien losmaken en 
samen met Leen veel felicita-
ties in ontvangst nemen. Hierna 
heeft het bijna getrouwde paar 
de aangetreden troepen geïn-
specteerd. De huwelijksvoltrek-
king vond plaats nadat de eerste 
dag van het Re-enactmentwee-
kend voorbij was. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Wat is uw 
woonwens?
Rabobank Velsen
en Omstreken helpt 
u graag verder.

www.rabobank.nl/velsen

www.zorgspecialistloop.nl
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GRATIS TAXATIE
Munten, postzegels, bankbiljetten 

en oude ansichtkaarten
op verzamelbeurs met mogelijkheid tot verkoop of veiling

Haarlem, zondag 7 april
in Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2, 10.00 tot 16.00 uur

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl
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Start aanleg gasleiding
Regio - Komende week start 
Gasunie met de aanleg van een 
gastransportleiding in de ge-
meente Velsen. Het tracé in de 
gemeente is onderdeel van een 
91 kilometer lange uitbreiding 
van het transportnet in Noord- 
en Zuid-Holland. De nieuwe lei-
ding heeft een doorsnede van 
1,22 meter. De werkzaamheden 
duren ongeveer een jaar.
In de afgelopen maanden heeft 
Gasunie voorbereidende werk-
zaamheden uitgevoerd, zoals 
explosievenonderzoek en ar-
cheologisch onderzoek. Ook 
is de werkstrook vrij gemaakt 
van bosschages, bomen en be-
groeiing. In de komende periode 
wordt het leidingtracé uitgezet, 
wordt de teelaarde afgegraven 
en wordt een zand- of schors-
baan op de werkstrook aange-
bracht. Het bed voorkomt dat het 
zware transport dat de pijpen 
aanvoert, de structuur van de 
ondergrond beschadigt. Wan-
neer de pijpen zijn uitgereden, 
worden ze langs het tracé aan 
elkaar gelast tot leidingstrengen. 
Deze worden vervolgens in de 
inmiddels gegraven sleuf gelegd 
en daar aan elkaar gelast. Na af-
ronding van de werkzaamheden 
zal de teelaarde worden terug-
geplaatst en wordt het perceel in 
oude staat hersteld door het bij-
voorbeeld in te zaaien of nieuwe 
aanplant te poten. Rond de zo-
mer van 2014 zal de leiding ge-
heel in de grond liggen. De lei-
ding wordt volgens planning op 
1 oktober 2014 in gebruik geno-
men. 
De leiding komt te liggen tussen 
Beverwijk in Noord-Holland en 
Wijngaarden in Zuid-Holland. De 
uitbreiding van het Nederlandse 
gasnet is nodig omdat in toene-

mende mate aardgas vanuit het 
buitenland geïmporteerd moet 
worden. De eigen winning van 
aardgas in Nederland en Noord-
west-Europa neemt geleidelijk 
af, terwijl de vraag naar aardgas 
op langere termijn nog steeds 
stijgt. Niet alleen omdat aardgas 
de schoonste fossiele brandstof 
is, maar ook omdat het vanwe-
ge zijn flexibele inzet kan dienen 
als ondersteuning van wind en 
zonne-energie. Een gasgestook-
te elektriciteitscentrale is snel bij 
te schakelen wanneer er onvol-
doende aanbod is van energie 
uit zon en wind. 
Met deze aanleg versterkt Ne-
derland zijn unieke positie als 
hart van de ‘gasrotonde’ in de 
Europese energiemarkt en blij-
ven eindgebruikers in Nederland 
en het buitenland verzekerd van 
een veilige en constante aanvoer 
van aardgas. De realisatie van dit 
grote infrastructuurproject zorgt 
voor een flink stuk extra werk-
gelegenheid. Zie ook www.gas-
uniebouwt.nl.

Gratis taxaties tijdens 
Verzamelbeurs Haarlem
Haarlem - Op zondag 7 april 
organiseert de Munten- en 
PostzegelOrganisatie (MPO) 
weer een verzamelbeurs met 
gratis taxaties. Belangstel-
lenden, liefhebbers en ver-
zamelaars kunnen van 10.00 
tot 16.00 uur hun hart opha-
len in Van der Valk Haarlem-
Zuid, Toekanweg 2 in Haarlem. 
Hier worden duizenden mun-
ten, postzegels en bankbiljet-
ten uit binnen – en buitenland 
aangeboden. U vindt hier mun-
ten vanaf de Grieks/Romeinse 
periode tot de nieuwste euro’s, 
postzegels vanaf het prille be-
gin in 1852 en bankbiljetten in 
alle soorten en maten.
Heeft u al eens een munt van 
2000 jaar oud in uw handen 
gehad? Kent u het bankbiljet 
‘Tientje van Lieftinck’ nog? Wist 
u dat misdrukken van munten 
en postzegels veel geld waard 
kunnen zijn? Kom langs en laat 
u  verrassen door lang vervlo-
gen betaalmiddelen.

Tijdens de verzamelbeurs kunt 
u munten, postzegels, bankbil-
jetten en oude ansichtkaarten 
gratis laten taxeren. U weet het 
vaak niet, maar ook in uw keu-
kenla kan iets van waarde lig-
gen. 
Neem het gerust mee en wie 
weet bezit u een kostbaar stuk! 
Zie ook www.mpo.nl.

Trap Zuidpier in gebruik
Velsen - De nieuwe trap bij het 
Felison Cruise Terminal is in ge-
bruik genomen. De vier initiatief-
nemers (Gemeente Velsen, Zee-
haven IJmuiden, Kennemerstrand 
NV en KVSA) namen hun rolkof-
fer langs de trap naar boven en 
lieten kleurige ballonnen los.
De betonnen trap, een ontwerp 
van architect Marc van de Velde, 
verbindt de Felison Cruise Termi-
nal met de Kennemerboulevard 
en het strand. Dat is ook pre-
cies de bedoeling - passagiers en 
bemanning van de cruisesche-
pen moeten verleid worden om 
naar de jachthaven, de zee en het 
strand te komen. Aan de andere 

kant is een stalen/houten trap ge-
plaatst. Op de foto is goed te zien 
hoe de aanwezigen de trap ge-
lijk gebruiken zoals bedoeld: kin-
deren klimmen langs de trekgoot 
omhoog en glijden daarna weer 
naar beneden, volwassenen gaan 
zitten op de verdiepte en verbre-
de treden voor een fraai uitzicht 
op de terminalhaven en -schepen.
De cruisevaart is belangrijk voor 
Velsen: het is een economische 
factor van belang. De groeiende 
markt brengt veel bezoekers naar 
deze regio. Tot eind september 
zullen veertig cruiseschepen aan-
leggen bij de Felison Cruise Ter-
minal. (foto: Ko van Leeuwen)

De Meerplaats bestaat 20 jaar
Jubileummenu wegens 
groot succes verlengd

IJmuiden - Wegens groot suc-
ces is het 20-jarig jubileummenu 
van Visrestaurant De Meerplaats 
verlengd tot 30 april 2013. Tot die 
tijd kunnen liefhebbers in het vis-
restaurant op de Trawlerkade te-
recht voor een overheerlijk 3-gan-
genmenu voor slechts 20 eu-
ro per persoon. Naast een amu-
se en stokbrood met room- en 
kruidenboter geniet u tevens van 
een bonbon van gerookte zal, pa-
ling en Hollandse garnalen en een 
op de huid gebakken kabeljauw-
haasfilet met een saus van witte 

wijn, room en grove mosterd. Re-
serveren via 0255-510806 is ge-
wenst. Het jubileummenu wordt 
geserveerd tijdens het diner en de 
lunch. Als u ‘s middags komt, dan 
is bovenstaand menu inclusief 
een kopje koffie per persoon. Op 
zaterdag is er geen lunch.
De Meerplaats behoort tot de 
beste visrestaurants in de regio. 
Liefhebbers kunnen er zeven da-
gen per week terecht voor verse 
vis, rechtstreeks van de afslag. Het 
adres is Trawlerkade 80 in IJmui-
den. Zie ook www.meerplaats.nl.

Choco Royaal bij 
Wereldwinkel Beverwijk
Regio - De Wereldwinkel doet, 
net zoals veel andere onderne-
mers uit Beverwijk, mee met de 
actie Beverwijk Verwent Royaal. 
De aftrap van deze verwenda-
gen is tijdens de koopavond van 
4 april en de actie duurt tot en 
met zaterdag 6 april. Deze dagen 
staan in het teken van de troons-
wisseling. De etalage van de We-
reldwinkel is versierd met een 
echte ‘Wereldwinkel oranje prin-
sessenjurk’ die de hele maand 
april te bewonderen is. In de win-
kel wordt met Beverwijk Verwent 

een Choco Royaal proeverij ge-
houden. De klanten kunnen zich 
laten verwennen met fairtrade 
chocola en bakproducten. Zoals 
Koningscake, Koninginnen-cho-
co-brokken, Prinsessenrondjes 
en een shake Royaal. Verzamel 
de gratis receptenkaarten en pro-
fiteer van diverse chocola en bak-
producten die in de aanbieding 
zijn. Bovendien maakt men kans 
op een chocoladepakket t.w.v. 20 
euro. Mis deze verwennerij niet! 
De Wereldwinkel is gevestigd aan 
de Breestraat 15 in Beverwijk. 
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Donderdag 
4 apil

Stadsschouwburg Velsen: 
Liz Snoijink in zussendrama 
‘Liefde Levenslang’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veeking ‘Tranen 
op een songtekst’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Orlando. 22.00 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,-
, gratis voor studenten. Vanaf 
18 jaar.

Vrijdag 
5 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
AZ jeugdvoetbalclinic bij Ter-
rasvogels, Sportlaan 3 Sant-
poort-Zuid. Van 17.30 tot 18.45 
uur.
Kleding- en speelgoedbeurs 
bij De Westbroek (voorheen De 
Ark), Platbodem 201 Velser-
broek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Top 12 toernooi BV Velsen, 
Wüstelaan 79 Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.
SC Telstar-FC Den Bosch. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Sportgala. Aan-
vang 20.00 uur.
Tien Beethoven Sonates in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peter Heerschop solo. Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: Rob Ac-
da Award Finale. 20.00 uur. 
Toegang 7,50 vvk/8,50 add. Ca-
fé: Sofie Letitre. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
6 april

Museumweekend. Zie ook 
www.museumweekend.nl.
Top 12 toernooi BV Velsen, 
Wüstelaan 79 Santpoort-Noord. 
Aanvang 10.00 uur.
NVM Open Huizen Route. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur zon-
der afspreek binnenkijken bij 
deelnemende woningen.
Zee- en Havenmuseum is 

geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Entree 1,-.
Tien Beethoven Sonates in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Voorronde IJmondpopprijs 
in Lua, Hoflanderweg 104 Be-
verwijk.
Sterrenparade met diverse 
zangers uit de regio in Café ‘t 
Centrum, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.
Toneelgroep De Veste speelt 
thriller ‘De vrouw van het meer’ 
in De Wildeman, Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Veeking ‘Tranen 
op een songtekst’. Aanvang 
20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Tribute to 
the Police ‘The Cops’. Aanvang 
21.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: The Mosh 
lives Tour: met o.a. Emmure. 
19.15 uur. Toegang 15,-. Ca-
fé: Ashtraynutz. Aanvang 22.00 
uur. Toegang gratis. 24.00-
04.00 uur: Vetpot. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: Vunzige Deun-
tjes. 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,-.

Zondag
7 april

Museumweekend. Zie ook 
www.museumweekend.nl.
Munten- en PostzegelOr-
ganisatie (MPO) organiseert 
een verzamelbeurs met gratis 
taxaties. Van 10.00 tot 16.00 uur 
in Van der Valk, Toekanweg 2 in 
Haarlem.
Top 12 toernooi BV Velsen, 
Wüstelaan 79 Santpoort-Noord. 
Aanvang 10.00 uur.
Koperdag bij Kunstencentrum 
Velsen. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
J.P. Troelstraweg 20 IJmuiden.
KLV Klaversientje organiseert 
een klaverjastoernooi ‘Schop-
pen Dubbel’. Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aan-
vang 10.30 uur.
Lezing door Kees Voorhoeven 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema: ‘Kabba-
lah en het herstel van het para-
dijs’. Aanvang 10.30 uur.
Optreden IJmuider Harmo-
nie en FF Anders in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Entree 1,-.
Pieter Vermeulen Museum: 
Geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Toegang 1,-. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl. 
Toneelgroep De Veste speelt 
thriller ‘De vrouw van het meer’ 
in De Wildeman, Santpoort-
Noord. Aanvang 14.00 uur.
Tien Beethoven Sonates in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Chicks & Strings’ 
met Frédérique Spigt. Aanvang 
15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Fabiana Dammers in Café REX. 
Aanvang 16.00 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: De 
Haarlemse Jazzclub presen-
teert: Blues Festival. 15.00 uur.
Toegang 12,50. Kleine zaal: Des 
Mona om 19.30 uur is afgelast.

Maandag 
8 april

Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Terras, 
stationsgebouw, Santpoortse 
Dreef. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag
9 april

Alzheimer Café in De Zee-
stroom, Zeewijkplein 262 
IJmuiden. Van 13.30 tot 15.30 
uur. ‘Technologie op gebied van 
dementie; de nieuwste ontwik-
kelingen.
Alzheimer Café Serviceflat 
Sans Souci, Sans Souci 113 
Castricum. ‘Dementie en veilig-
heid in huis’. Van 19.00 tot 21.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘LEO’ - Ode aan de verbeel-
dingskracht. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Zero Dark Thir-
ty’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
10 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Zero Dark Thir-
ty’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
11 april

Jaarvergadering voor huur-
ders van Woningbedrijf Velsen 
in Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Ilse Warringa & 
Niek Barendse, ‘Nest, Tafelen 
Bed’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Janne 
Schra. 20.30 uur. Uitverkocht. 
24.00 uur: LOS!. Café: Tall Ships 
en Aestrid. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Landgoed Duin & Kruidberg
Lezersactie concert
van Wibi Soerjadi

Santpoort-Noord - Goed 
nieuws voor alle kasteelliefheb-
bers met een passie voor piano-
muziek. Landgoed Duin & Kruid-
berg trakteert bezoekers name-
lijk op 28 april en 2 mei op een 
intiem concert van pianist Wibi 
Soerjadi. Landgoed Duin & Krui-
berg is met trots een van de lo-
caties die meedoet aan de Ro-
mantische Kastelentournee van 
de bekende pianist.
Tijdens dit exclusieve tournee 
komen historie, muziek en am-
biance in perfecte harmonie sa-
men. Na afloop van het concert 
krijgen aanwezigen de mogelijk-
heid om Wibi Soerjadi persoonlijk 
te ontmoeten. Lezers van de Jut-
ter/de Hofgeest ontvangen 10% 
korting op een entreebewijs.
De aankomende maanden ver-
zorgt Wibi Soerjadi op een speci-
aal geselecteerd aantal kastelen 
in Nederland een exclusief pia-
norecital. Gasten worden op ver-
schillende locaties hartelijk ver-
welkomd, waarna zij in een intie-
me setting kunnen genieten van 
een bijzonder concert. Voor de-
ze Romantische Kastelentournee 
wordt een speciale prijs van 40 
euro per kaart gehanteerd. Le-
zers van de Jutter/de Hofgeest 
ontvangen 10% korting op de 
tickets en betalen 36  euro per 
kaart! Geïnteresseerd? Wacht 
niet langer, reserveer via www.
duin-kruidberg.nl en voer op de 
website van ticketmaster.nl de 
actiecode WSK2013 in.
,,Landgoed Duin & Kruidberg 

verlaagt middels diverse initia-
tieven haar drempel’’,  aldus Ber-
nard Lensink, General Manager 
van Landgoed Duin & Kruidberg. 
,,Toch heerst nog steeds onder 
velen het gevoel, dat het kasteel-
hotel enkel op uitnodiging te be-
treden is. Dit is gezien de lange 
historie van Duin & Kruidberg 
als intern conferentiecentrum 
van de ABN AMRO Bank niet 
heel vreemd. Toch zijn de deu-
ren sinds 2002 wagenwijd ge-
opend voor een heel divers pu-
bliek. De pianorecitals van Wibi 
Soerjadi zorgen voor een mooie 
samenkomst van cultuur en his-
torie. Daarnaast leveren zij een 
mooie bijdrage aan de toeganke-
lijkheid van het landgoed.’’

‘Chicks & Strings’
in het Witte Theater
IJmuiden - Het Nederlandsta-
lige lied gaat Frédérique Spigt 
goed af. Ze wordt in de pers al 
snel ‘de mooiste strot van Ne-
derland’ genoemd en ze zingt 
theaters vol. Zondag 7 april om 
15.30 uur zingt Spigt samen met 
haar vaste gitarist Jan van der 
Meij. Dalâl Marouf is een veel-
gevraagd gitariste bij diverse 
bands en theater gezelschap-
pen, toch ziet zij zich zelf in de 
eerste plaats als singer-song-
writer. Zij zingt en speelt hef-
tige akoestipop met rock, funk 
en Arabische invloeden en is de 
initiator Chicks ’n Strings. Tes-
sa Boomkamp en Kris Pels heb-
ben hun sporen al ruimschoots 
verdiend in Nederland Muziek-

land. Tessa speelt onder ande-
re bij Marco Borsato, Girls wan-
na have Fun en de Edwin Evers-
band (the Voice). Kris is sessie-
gitarist en geeft les. Nu samen in 
een songwriter project.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘ChiCks ‘n strings’ op 7 

april 2013 om 15.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Innerlijk weten
Iemand die zonder aarzeling in 
het ijskoude water springt om 
een kind te redden; iemand die 
je verloren portemonnee met 
veel geld en belangrijke gege-
vens ongeschonden bij je terug-
brengt; iemand die ruiterlijk toe-
geeft dat hij spijt heeft, wat hij 
jou heeft aangedaan; iemand die 
je niet liet vallen toen het er op 
aan kwam: het zijn allemaal situ-
aties en mensen die in je geheu-
gen gegrift blijven. Ze raken je 
omdat ze te maken hebben met 
diepliggende waarden of prin-
cipes waarvan je diep in je hart 
weet dat ze goed zijn. Wat je ook 
wilt bereiken in je leven, wel-
ke passie je ook hebt, welke ta-
lenten je ook bezit om je doelen 
te realiseren, als je geen prin-
cipes hebt,  mis je een wezen-
lijk element. Je kunt een gevier-
de zakenman of zakenvrouw zijn, 
maar wanneer je je geld op een 
oneerlijke manier hebt verdiend, 
kleeft er een smet aan. Een jo-
viale man die de lachers op zijn 
hand heeft maar intussen zijn 
vrouw ontrouw is, wordt heime-
lijk onbetrouwbaar gevonden. 
Een verdachte die ontkent dat 
hij een ander iets heeft aange-
daan vinden we een lafaard, die 
bestraft moet worden. Een werk-
gever of collega, die je liet val-
len voor z’n eigen belang, heeft 
je vertrouwen verloren. Moed, 
respect, eerlijkheid, vertrouwen, 
rechtvaardigheid en solidariteit 
zijn universele waarden, die door 
alle eeuwen heen voor alle men-
sen op deze wereld gelden on-
geacht cultuur, levens- of ge-
loofsopvatting. Ze zijn te verge-
lijken met natuurwetten. Ze zijn 
objectief, er is niet mee te mar-
chanderen. Eerlijk is eerlijk; res-
pect is respect, rechtvaardig is 
rechtvaardig.
Toch zijn er valkuilen. Eén er-
van is dat wij niet geneigd zijn 
om te denken vanuit principes, 

maar handelen vanuit onstuimi-
ge emoties. Vanuit ons gevoel 
vinden we al snel dat we te kort 
worden gedaan, terwijl bij nader 
inzien de feiten anders liggen. 
Onze snel gevoelde emoties zor-
gen er vaak voor dat we de wer-
kelijkheid niet meer zien of niet 
meer willen zien. We verbreken 
het contact met onze dieper lig-
gende en altijd geldende waar-
den. We volgen de dictatuur van 
onze primaire reacties in plaats 
van ons gedrag af te stemmen 
op de tijdloze principes, die intu-
itief een beroep op ons doen. 
Enkele weken geleden werd bij 
mij aan de deur gebeld: ,,Mijn-
heer, uw auto is aan de zijkant in 
elkaar gereden.” De dader (man 
of vrouw) was gevlogen. In een 
flits moet hij of zij gedacht heb-
ben: ‘Dit kost mij geld: wegwe-
zen’. In een flits wist hij of zij ook: 
‘Dit is niet eerlijk’. 
Er is een keuze en moed voor 
nodig om onze persoonlijke be-
langen ondergeschikt te maken 
aan het handelen vanuit prin-
cipes. Het vraagt om opoffe-
ring van kortzichtig eigen be-
lang. Maar het schenkt je een 
rijk gevoel van eerlijk in het le-
ven staan, van zelfvertrouwen, 
van een innerlijk weten, dat het 
zo goed is.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Nieuwe samenwerking 
schoonmaakproject

Regio - Schoonmaakbe-
drijf Breedweer is samen met 
de Meergroep gestart met 
schoonmaken bij Halfweg eten 
en drinken aan de Hoogdor-
perweg in Heemskerk en bij 
Stichting Ook voor Jou aan de 
Diezestraat in Beverwijk. 
De Meergroep is gespeciali-
seerd in het schoonmaken van 
openbare ruimten, zoals kanto-
rencomplexen, scholen en ga-
rages. Om meer werk te gene-
ren waar overdag schoonge-
maakt kan worden, is onlangs 
een mailing naar een groot 
aantal bedrijven in de IJmond 
verstuurd waarin de diensten 
van Breedweer en de Meer-
groep werden toegelicht. 
Verschillende organisaties na-
men vervolgens contact op en 
inmiddels zijn meerdere over-
eenkomsten afgesloten, waar-
onder met Halfweg eten en 
drinken en Stichting Ook voor 

Jou. Schoonmaak is een du-
re aangelegenheid, maar door 
de unieke samenwerking van 
de Meergroep en Breedweer 
wordt een professionele uit-
voering tegen een scherpe prijs 
geboden. Het mes snijdt zo aan 
meerdere kanten: Halfweg eten 
en drinken is altijd blinkend 
schoon, Breedweer voldoet aan 
de eisen van ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen‘ en 
de Meergroep heeft haar me-
dewerkers buiten de deur aan 
de slag. 
Voor het schoonmaakpro-
ject werken de Meergroep en 
Breedweer sinds enkele maan-
den samen en zij hebben in-
middels meerdere projecten lo-
pen waarbij medewerkers van 
de Meergroep worden ingezet. 
Voor vragen over het project 
kan gebeld worden met Breed-
weer 0251-237314 of de Meer-
groep 0251-279000.

Alzheimer 
Café IJmuiden
IJmuiden  - Op dinsdag 9 april is 
er een Alzheimer Café in IJmui-
den Zeewijk. Het onderwerp is: 
‘Technologie op gebied van de-
mentie; de nieuwste ontwikke-
lingen’. De gespreksleider is Ariet 
Pol van Zorgbalans. Zij ontvangt 
Sandra Brakenhof, ergothera-
peut bij Zorgbalans, en Saskia 
Keijzer van Servicepasport. Zij 
gaan praten over de moderne 
zorgtechnologie op het gebied 
van veiligheid, dagstructuur en 
contact. Doel is dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven en hun activiteiten lan-
ger kunnen blijven uitvoeren. Er 
zal demonstratie worden gege-
ven over deze apparatuur en de-
ze kan gehuurd worden via Ser-
vicepaspoort. Wilt u meer weten 
over dit onderwerp? Kom naar 
het het Alzheimer Café in Ont-
moetings Centrum Zeestroom in 
IJmuiden, Zeewijkplein 262, 1974 
PL  IJmuiden. Zeestroom is een 
initiatief van Zorgbalans, waar 
mensen met geheugenproble-
men en hun mantelzorgers sa-
menkomen voor dagbesteding, 
ondersteuning, advies en in-
formatie. De ontvangst is vanaf 
13.30 uur, het programma is van 
14.00 en tot 15.30 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden, buren. Wie er nog 
nooit eerder is geweest, moet 
beslist komen kennismaken. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door onze 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te lezen.

Velsen - In mei start weer een 
scootmobielcursus voor men-
sen die een scootmobiel heb-
ben maar deze nog onvoldoende 
(durven te) gebruiken. De cur-
sus wordt in samenwerking met 
Gehandicapten Beraad Velsen 
en gemeente Velsen georgani-
seerd. De cursussen worden ge-
houden op woensdagmiddagen 
in mei en maandagmiddagen in 
juni. De lessen worden gegeven 
door rij-instructeur John Schoor. 
Opgeven voor de cursus kan via 
mail: schoor2005@hetnet.nl of 
telefonisch via 0255-523453. Het 
inschrijfgeld van 5 euro wordt na 
de cursus teruggegeven. Meer 
actuele informatie voor gehandi-
capten in Velsen is terug te vin-
den op de site www.gbvelsen.
nl.  Men kan zich ook abonneren 
op een gratis driemaandelijkse 
nieuwsbrief van Gehandicapten 
Beraad Velsen. Bel voor meer in-
formatie met 0255-548548.

Scootmobiel-
cursus

Vooropleiding Dans
IJmuiden - De dansafdeling 
van het Kunstcentrum Velsen 
houdt op zondag 14 april vanaf 
14.00 uur in haar eigen dans-
zalen audities voor de Voorop-
leiding Dans, die na de zomer 
weer van start gaat. 
De Vooropleiding Dans is be-
doeld voor kinderen die naast 
danstalent en dansplezier ook 
de ambitie of de droom hebben 
om van dansen hun vak te ma-
ken. Als professioneel danser 
bij een gezelschap of als dans-
docent. Kinderen die in die 
richting verder willen, kunnen 
via de dansvooropleiding van 
het Kunstencentrum Velsen 
doorstromen naar een MBO- 
of HBO-opleiding. Belangrijk 
is dan dat de leerlingen naast 
hun talent ook voldoende tijd in 
hun dans willen steken.
In de Vooropleiding Dans vol-
gen leerlingen, naast hun ge-
wone middelbare school, op 
vrijdagavond en zaterdagmor-
gen danslessen die speciaal 
voor de Vooropleiding wor-

den gegeven. In die lessen ko-
men meerdere dansstijlen aan 
bod: klassieke ballettechniek, 
moderne dans, show/musi-
caldans, Hiphop, tapdans, im-
provisatie, street/jazzdance en 
drama. Per week gaat het dan 
totaal om zes uur dansles.
De aanmelding voor de audi-
ties op zondag 14 april is ge-
opend. De audities starten 
vanaf 14.00 uur en vinden in 
groepsverband plaats. De uit-
slag van de audities wordt di-
rect na afloop van de audities 
bekend gemaakt. 
Leerlingen die aan de audities 
mee willen doen, kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij de ad-
ministratie van het Kunsten-
centrum Velsen, P.J. Troelstra-
weg 20, info@kunstencen-
trumvelsen.nl. Na aanmelding 
krijgen de deelnemers nadere 
info over precieze tijd, gewens-
te kleding etc. 
Meer informatie: www.kun-
stencentrumvelsen.nl of tele-
foon 0255-510684..

Fabiana Dammers
in Café REX

Velsen - Café REX – het muziek-
podium in de Stadsschouwburg 
Velsen – opent op zondag 7 april 
opnieuw de deuren. Vanaf 16.00 
uur kan er, gratis en onder het 
genot van een drankje, geluisterd 
worden naar de REX-band. Met 
onder andere gastzangeres Fabi-
ana Dammers tovert de huisband 
de beneden foyer van het theater 
om tot een pop- en jazzwalhalla.
Sinds haar dubbele overwinning 
van de Grote Prijs van Nederland 
2008 heeft de IJmuidense singer-
songwriter Fabiana Dammers de 
tijd genomen om aan haar de-
buutalbum te werken. Dat al-
bum, getiteld ‘The Girl You Love’, 
is dit najaar uitgekomen. Een al-
bum met folky popsongs ofte-
wel ‘Fabfolk’: pure songs met in-
houd. Dammers, die door de me-

dia tot ‘de vrouwelijke equiva-
lent van Damien Rice’ werd ge-
kroond, haalt haar inspiratie uit 
het leven zelf.
Zij trad reeds op in voorprogram-
ma’s van onder andere Sabrina 
Starke, Room Eleven en Van Dik 
Hout en stond al in de Melkweg, 
Paradiso, Het Patronaat en op 
het Haven Festival. In eigen re-
gio werd ze al genomineerd voor 
de Olifant, dé Cultuurprijs voor 
Haarlem en omgeving. Zij was 
de jongst genomineerde ooit. De 
VIVA bestempelde haar als één 
van de succesvolste vrouwen van 
Nederland. Zij is vast besloten 
om de komende tijd die belofte 
in te lossen. 
Café REX, beneden foyer Stads-
schouwburg Velsen. Toegang 
gratis.
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Koudste fase is voorbij
Pasen 2013 was de koudste 
sinds 1964 in de IJmond en in 
het noorden zelfs de koudste 
sedert tenminste honderd jaar.
Dat gold ook voor de derde de-
cade van maart, dus de periode 
tussen 21 en 31 maart. Op het 
Schildmeer in Groningen werd 
zelfs geschaatst op 1april en 
dat is zonder meer uniek.
De grond is zowat uitgedroogd 
vanwege de kurkdroge oosten-
wind van de afgelopen tijden en 
dat heeft direct invloed op het 
temperatuurverloop zowel over-
dag als in de nacht. Overdag 
komt het kwik hoger uit door de 
felle instraling van de aprilzon 
daar de zon niet eerst het reste-
rende vocht uit de bodem hoeft 
te verdampen (dat kost im-
mers warmte). Dus ook al zitten 
we nog in continentaal polaire 
lucht, kan de temperatuur vaak 
hoger uitpakken dan de institu-
ten ons doen geloven.
Ook tijdens de nacht merken 
we het, maar dan is het tegen-
overgestelde het geval. In ge-
val van uitstraling kan het door 
dat droge oppervlak juist kou-
der worden, daar het warmte 
kostende condenseren van de 
lucht later plaatsvindt. Met an-
dere woorden: het dauwpunt 
ligt lager.

In de nacht naar 1 april koelde 
het vlak boven de droge zand-
gronden van Oost-Nederland 
daardoor af naar -11 of -12 gra-
den. 
De rest van deze week blijft 
het droog en verkeren we nog 
steeds onder invloed van het 
standvastige hogedrukgebied 
boven Scandinavië. De oosten-
wind waait nog even door en 
daags komt het kwik bij veel-
al zonnige perioden uit op 7-8 
graden. Maar de nachten blij-
ven nachtvorst geven.
In het weekeinde zien we ein-
delijk een doorbreking van het 
koude patroon als een warm-
bloedige depressie vanuit het 
zuidwesten aankomt. De wind 
gaat eindelijk uit de milde zuid-
westhoek komen, maar dat gaat 
wel gepaard met meer wolken. 
Na het weekend is zelfs wat re-
gen mogelijk. Volgende week 
houdt het zachtere (lees nor-
male) aprilweer aan en dan zit-
ten we regelmatig met dubbele 
temperatuurcijfers. Vergeleken 
met de voorbije winterse weken 
is dat een luxe.

de IJmondiale weerman

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Nieuw fiets-, 
wandel- en 
kijkplezier

Velsen - Alle fietspaden in Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land (NPZK) zijn weer beschik-
baar voor kilometers plezier. 
Vooral het fietspad langs de 
nieuwe Noordwest natuurkern 
biedt verrassende en nieuwe 
vergezichten naar zee, dank-
zij de vijf windsleuven die af-
gelopen winter zijn gegraven. 
Sommige stukken fietspad in 
het NPZK waren de afgelo-
pen maanden tijdelijk afgeslo-
ten en in gebruik als werkweg 
voor de uitvoering van project 
Noordwest natuurkern. Nu dit 
project klaar is, zijn deze paden 
allemaal opnieuw verhard. De 
laatste 150 meter is deze week 
opgeleverd. Bij de verplaatste 
strandslag Kattendel komt de 
komende weken nog een nieu-
we fietsenstalling. Vanaf deze 
stalling loopt een korte wan-
deling door de meest zuidelijke 
sleuf naar het strand. Dankzij 
de Noordwest natuurkern kun-
nen bezoekers van het NPZK 
met eigen ogen de natuurlijke 
en dynamische ontwikkeling 
van het duinlandschap volgen. 
De kracht van wind en stuivend 
zand zorgt voor steeds wisse-
lende beelden. De diverse stor-
men in januari (westenwind) 
en in de laatste weken (oosten-
wind) joegen het zand heen en 
weer door de sleuven en leid-
den al tot spectaculaire zand-
verplaatsingen. Deze zijn ook 
vanaf het strand goed te zien. 

Museumweekend 6 en 7 april
PVM sluit jubileumjaar af
Driehuis - Zoals elk jaar neemt 
het Pieter Vermeulen Museum 
ook dit jaar deel aan het Muse-
umweekend.  Het landelijke the-
ma is dit jaar ‘Doe een museum’.
Voor de symbolische entreeprijs 
van 1 euro kan iedereen deze 
dag de succesvolle tentoonstel-
ling ‘Kletsnat’ doen. Ga met de 
tovenaar kopje onder en laat de 
dieren met je toverstok praten, 
klim in de grote schelp voor een 
schelpenrap en ontdek hoe een-
denpoep ruikt.
In het museum, dat bekend staat 
om zijn uitgebreide collectie op-
gezette dieren, is deze dag nog 
meer te doen: - Preparateur Ron 
Philippo laat tussen 14.00 en 
16.00 uur zien hoe je dieren zo 
kunt prepareren dat ze het eeu-
wige leven krijgen. Regelma-
tig gaan er in de natuur dieren 
dood. Sommige van deze dieren 
komen bij het Pieter Vermeulen 
Museum terecht zodat zij na pre-
paratie aan de collectie kunnen 
worden toegevoegd. 
- Kinderen kunnen een eigen re-

plica van een kikker of zandha-
gedis maken! Een amfibie of rep-
tiel kun je niet opzetten daarom 
maakt een preparateur van de-
ze dieren, met een mal, replica’s. 
Tussen 13.30 en 15.30 uur kan je 
voor 1,50 euro net als een echte 
preparateur zo’n replica beschil-
deren.  Er is maar beperkt aan-
tal plaatsen dus geef je op tijd 
op via info@pieter-vermeulen-
museum.nl of via 0255-536726.
Het Pieter Vermeulen Museum 
sluit haar jubileumjaar deze dag 
af. Voor de museumweekendac-
tiviteiten starten worden de tou-
chscreens feestelijk in gebruik 
worden genomen. Het museum 
heeft de schermen kunnen aan-
schaffen met financiële bijdra-
gen van het ANWB fonds, het 
Rabobank Coöperatiefonds Vel-
sen en Omstreken, de J.C. Ruij-
grok Stichting en de gemeente 
Velsen. Dankzij de touchscreens 
kunnen de bezoekers na 60 jaar 
ook op digitale wijze de collectie 
verkennen. Zie ook www.pieter-
vermeulen-museum.nl.

Olmenhorst Voorjaars- 
fair: heerlijk dagje uit
Regio - De Olmenhorst Voor-
jaarsfair komt er weer aan en 
dat betekent eropuit met het he-
le gezin!  Van 17 tot en met 20 
mei (Pinksteren) is het idyllische 
landgoed De Olmenhorst in Lis-
serbroek de plek waar je een 
heerlijk dagje uit beleeft.
De Olmenhorst Voorjaarsfair is 
een feestelijke happening voor 
jong en oud. Ruim 130 deelne-
mers laten het beste, leukste en 
lekkerste zien op landelijke ge-
bied: biologische producten, cu-
linaire lekkernijen & proeverijen, 
meubelen, brocante en lifestyle 
artikelen. Genoeg inspiratie voor 
huis, tuin en keuken.
En dit jaar is er meer vermaak 
dan ooit! Er is een klassieke 
zweefmolen voor jong en oud, 
kinderen kunnen hutten bou-
wen, er zijn leuke workshops te 
volgen en live muziek zorgt voor 
een heerlijk sfeertje. Maak een 
ritje met de huifkar en ontdek de 

verborgen plekjes van het land-
goed. Grotere kinderen kunnen 
zelf door de boomgaard rijden 
op een pony.
Ook de liefhebbers van lekker 
eten en drinken komen extra aan 
hun trekken dit jaar. Op het extra 
grote kookplein proef je heerlij-
ke mediterrane delicatessen. Ter 
plekke wordt door de enthousi-
aste koks van de Olmenhorst op 
de BBQ & Grill heerlijke hapjes 
gemaakt. Dat wordt genieten! 
Zie ook www.olmenhorst-voor-
jaarsfair.nl. 

Deze krant geeft in samen-
werking met de organisatie 2 
x 15 kaarten weg voor de Ol-
menhorst Voorjaarsfair. Om 
kans te dient u uiterlijk zon-
dag 21 april een mail te stu-
ren naar  info@jutter.nl met 
als onderwerp ‘Olmenhorst 
Voorjaarsfair. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Landgoed Beeckestijn
Portretten uit bezit
van erven Boreel

Velsen-Zuid - Op Buitenplaats 
Beeckestijn aan de Rijksweg 
134, opent 21 april een tentoon-
stelling met portretten, waar-
bij een aantal familieportretten 
uit het bezit van de Erven Boreel 
weer even terugkeren naar hun 
voormalige verblijfplaats.
Bijvoorbeeld ‘De Meeuwtjes’ 
van J.H. Neumann (1819-1898). 
Voor de expositie worden de ou-
de portretten gekoppeld aan het 
werk van eigentijdse kunste-
naars die zich op een bijzonde-
re manier toeleggen op portret-
kunst zoals Desiree Dolron, Ri-
neke Dijkstra, Erik Kessels en 
Teun Hocks. Door de vormover-
eenkomsten die overheersen, 
krijgt de tentoonstelling een po-
etische fijngevoeligheid.
Dit is de tweede expositie in een 
serie waarbij de klassieke gen-
res in de kunst het uitgangs-
punt vormen. Na Stillevens uit de 
17e en 21e eeuw, nu Portretten. 
Een combinatie van geschilder-
de portretten, fotografie en ob-

jecten, klassiek en modern, pas-
send bij de cultuurhistorie van 
deze Hollandse buitenplaats.
De openingstijden zijn van 21 
april tot en met 23 juni op don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro (kinderen tot 12 jaar gratis)

IJmuiden - De politie kreeg af-
gelopen vrijdagavond rond 22.15 
uur de melding binnen dat er ge-
vochten zou worden in de Indu-
striestraat. De politie is ter plaat-
se gegaan en trof in de Indu-
striestraat een groep IJmuidena-
ren aan. Zij waren betrokken ge-
weest bij een vechtincident. Vier 
IJmuidenaren in de leeftijd van 
19 en 20 jaar hebben hierdoor 
letsel opgelopen. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld.

Vechtincident 
Industriestraat
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Winnaars scholenproject 
‘Mijn Velsen’ bekend
IJmuiden - Na een levendig en 
vrolijk debat in het Witte Theater 
heeft het John van Dijk Fonds op 
27 maart de wisselbeker toege-
kend aan de makers van het film-
pje De Pont van Bavo, Marin, Luk-
as, Tessa, Robert en Jeffrey van 
het Gymnasium Felisenum. Zoals 
ieder jaar overhandigde de moe-
der van John van Dijk, mevrouw 
Post, de wisselbeker aan dit win-
nende team. De eerste prijs voor 
het slotdebat ging uiteindelijk 
naar het team GFI.
Dit jaar werden er vier debat-
teams gemengd samengesteld 
vanuit de deelnemende scholen: 
het Tender College en het Gym-
nasium Felisenum. De teams ko-
zen zelf hun naam: de Frontrun-
ners, BAM, Team GFI en de Yo-
listen. Tijdens het debat kwamen 
vier stellingen aan de orde: ‘Bi-
oscopen hebben geen toekomst’, 
‘Internetshoppen vervangt winke-
len op de Lange Nieuw’, ‘JOP be-
ter in het centrum’ en ‘Toezicht-
houders op de pont’.  Tijdens de 
debatwedstrijd werd er flink ge-
discussieerd. Ook werden er via 

het scherm twitterberichten ver-
toond van volgers via #jvdfvelsen. 
Na de stemming van de leerlin-
gen kreeg het publiek de kans om 
voor of tegen de stelling te stem-
men. Dit alles onder begeleiding 
van de voorzitter van de raad: 
burgemeester Franc Weerwind. 
 
Na het debat trokken de leden 
van het John van Dijk Fonds zich 
terug om de winnaar te bepalen. 
De leerlingen en overige bezoe-
kers kregen een prachtig optre-
den te zien en te horen van de 
Jonge Stem op de trappen van de 
foyer in het Witte Theater. De le-
den waren zeer te spreken over 
de kwaliteit van de het debat en 
de filmpjes. Het John van Dijk 
Fonds heeft maar liefst 30 film-
pjes uit het voorgezet onderwijs 
ontvangen over zeer verschillen-
de onderwerpen die volgens de 
leerlingen spelen in ‘Mijn Velsen’.
De live-uitzending van de slot-
avond wordt herhaald op Seaport 
TV en is, samen met alle inzendin-
gen, terug te zien op ‘uitzending-
gemist’ van www.Seaportrtv.nl.

Nieuwe dynamiek CDA
Velsen - CDA Velsen heeft haar 
bestuur vernieuwd. In de verga-
dering van dinsdag 26 maart jl. 
kwamen de leden van CDA Vel-
sen bijeen in ‘Oma’s Kamer’ in 
Driehuis. Enerzijds om nieuwe 
bestuursleden te benoemen en 
anderzijds om over actuele loka-
le thema’s te discussiëren, zoals 
verkeer, openbaar vervoer, zorg 
en welzijn. 
CDA Velsen heeft met drie nieu-
we bestuursleden elan, onderne-
mersgeest en enthousiasme in 
de ploeg gehaald. Als voorzitter 
is benoemd Mieke de Jong-van 
der Kolk. Mieke is zelfstandig on-
dernemer en woonachtig in Drie-
huis. Na haar indrukwekkende 
sportcarrière in de atletiek werk-
te ze vele jaren bij Rabobank Vel-
sen op de afdeling Communicatie 
& PR. Inmiddels heeft ze haar ei-
gen communicatiebureau ‘Make 
My Bizniz’ en is zij nu ook actief in 
het politieke veld. 
Ook is het CDA bestuur versterkt 
met Marlies de Vries. Zij woont in 
Velserbroek en is op dit moment 
bestuurder vanuit de IJmond in 
het Hoogheemraadschap Rijn-
land. Water is één van haar pas-

sies. Tevens is zij het auteurspad 
ingeslagen. Onlangs heeft zij haar 
eerste boek uitgebracht: ‘De tijd is 
nu’. Zij heeft een eigen organisa-
tieadviesbureau ‘Gloria Counse-
ling’ en zal binnen het CDA be-
stuur de penningen oppakken.
Het derde nieuwe bestuurslid is 
Bert Zijl. Bert is woonachtig in 
Velserbroek en directeur van de 
BK Groep, een gerenommeerd 
ingenieursbureau dat inmiddels 
landelijk actief is. Met name bij 
ondernemers in de IJmond regio 
geniet Bert bekendheid als voor-
zitter van de FED IJmond, de re-
gionale koepel van de IJmondse 
ondernemersverenigingen. Bin-
nen het CDA bestuur zal Bert het 
secretariaat bemannen. 
Het komende jaar staat in het te-
ken van het voorbereiden van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
2014. 
Er komt een krachtig lokaal wijk-
gericht verkiezingsprogramma, 
vanuit een sterke IJmondiale sa-
menwerking. Daarnaast wordt er 
uiteraard weer een mooie kandi-
datenlijst opgesteld en zal er veel 
aandacht zijn voor het voeren van 
campagne.

Finalisten 2e voorronde 
IJmondpopprijs bekend

Regio - Afgelopen zaterdag 
vond de tweede voorronde van 
de IJmondpopprijs 2013 plaats. 
5 Bands streden daar om de 2 fi-
naleplaatsen. Het was een leuke 
avond met diverse bands; van de 
symphonische rock van Encoun-
ter naar de Rock ’ n Roll van Gal-
loway Hill, waarna de gevoeli-
ge nummers van singer/song-
writer Sjaak volgde. De leden van 
RechtDoorZee wisten met hun 
Hiphop nummers het publiek te 
entertainen en de energieke In-
diepop van The Curtains sloten 
de avond af.
De diversiteit aan stijlen maakte 
het de jury niet makkelijk een keu-
ze te maken. Toch kwam de jury 
er uit en werd de uitslag om 00.10 
uur bekend gemaakt: Galloway 
Hill en The Curtains gaan door 
naar de finale van de IJmond-
popprijs 2013! Quote’s van de jury 

over Galloway Hill: ,,Jullie zijn echt 
vooruit gegaan en ontstijgen het 
lokale niveau. Ga zo door, schrijf 
die hit en ‘the sky is the limit!’” De 
jury over The Curtains: ,,Hoog ni-
veau voor zulke jonge gasten. Dit 
kan heel ver komen. Jullie zijn na-
tuurtalenten. Spelen, spelen, spe-
len en dan volle zalen!”
De 3e voorronde van de IJmond-
popprijs vind plaats op 6 april in 
Lua in Beverwijk. Ook hier zullen 
5 bands strijden om een plek in 
de finale op 29 april bij het Witte 
Theater. Er is voor twee bands een 
finaleplaats gereserveerd. 
De bands die om de 2 finale plek-
ken gaan strijden zijn: Borrie & 13, 
Colombian Necktie, Wheatfield 
With Crows, Krakers IJland en 
Starfish . De deur gaat open om 
20.30 uur en de entree is 6 euro. 
De eerste band begint om 21.00 
uur. Zie ook www.ijmondpop.nl.

Technisch College scoort weer
Leerling lasser tweede 

bij landelijke finale
IJmuiden - Vorige maand ver-
overde Wesley Maalman het re-
giokampioenschap voor jonge 
lassers te Rotterdam. Als afge-
vaardigde uit de regio Noord-en 
Zuid-Holland behoorde hij tot de 
beste twintig junior lassers van 
het land. De laswedstrijd vond 
plaats te Nieuwegein. Een week 
van te voren kregen de leer-
ling- lassers de werktekeningen 
te zien.  Er werd op hoog niveau 
gestreden. Dit werd duidelijk 
toen voor de bekendmaking van 
de juryuitslag, de werkstukken 
werden opgesteld en een ieder 
zijn werk kon vergelijken. Bege-
leidend vakdocent Het werkstuk 
van Wesley zag er zeer goed uit, 
op een misser na. 
De afdeling metaaltechniek 
van het Technisch College Vel-
sen leidt als één van de weini-
ge scholen uit de regio, zijn leer-

lingen op voor aankomend las-
ser, constructiebankwerker, ma-
chinaal verspaner en monteur 
onderhoud op. Het toekomstper-
spectief voor deze leerlingen is 
zeer goed, net als de salarissen.

Gezellige 
liedjes in
de Engel-

munduskerk
Velsen-Zuid - Op zondag 7 
april kunt men genieten van 
gezellige liedjes en musical-
hits in de Engelmunduskerk. 
Om 12.30 uur treden het Op-
leidingsorkest van de IJmuider 
Harmonie en Gezelligheidskoor 
‘FF Anders’ op.
Het orkest, een van de onder-
delen van de IJH, staat onder 
leiding van Bob Kanne. In het 
orkest spelen leerlingen van al-
le leeftijden en zij worden on-
dersteund door een aantal er-
varen leden van het Concert-
orkest. De vaste repetitieavond 
van het Opleidingsorkest is 
woensdag van 19.00 tot 19.45 
uur. Zie ook www.ijmuider-har-
monie.com. Het gezelligheids-
koor ‘FF Anders’ bestaat inmid-
dels uit 64 leden onder leiding 
van dirigent André Jansen en 
toetsenist André Daemen. 
In het bijna vierjarig bestaan 
zijn al vele optredens verzorgd. 
Dit jaar heeft het koor zich 
aangemeld bij het Korenlint in 
Haarlem en het Havenfestival 
2013 in IJmuiden. Het repertoi-
re bestaat uit Nederlandstalige 
muziek, maar dan ‘FF Anders’.
De repetitieavond is op dins-
dagavond in Dienstencentrum 
De Hofstede in Velserbroek 
van 20.00 tot 22.00 uur. Zie ook 
www.ffanders-velserbroek.nl.

Moke en Di-
rect op Dutch 
Valley Festival
Velsen-Zuid - Line-up rocksta-
ge van het grootste festival van 
Nederlandse bodem compleet.
Met de bekendmaking van Mo-
ke is de line-up van het rock-
podium van Dutch Valley Festi-
val compleet. Naast Moke zul-
len Di-rect, Memphis Maniacs, 
Postmen, BZB en Mooi Wark de 
‘hardste’ stage van het festival 
betreden. Liefhebbers kunnen 
hun haren losschudden tijdens 
Dutch Valley want op de Rock-
stage ronken de gitaren op luid 
volume en knallen de ritmesec-
ties mollen uit de vallei grond. 
Het rockpodium is dé plek tij-
dens Ducth Valley festival waar 
de decibellen de boventoon voe-
ren en de gebalde vuisten op de 
maat van de muziek de lucht in 
gaan. Tijdens Dutch Valley Fes-
tival, dat deze zomer plaatsvindt 
op 10 augustus in Velsen Valley 
Spaarnwoude, treden meer dan 
90 artiesten en acts verspreid 
over 8 podia op. Vorig jaar kwa-
men meer dan 35.000 bezoekers 
op het evenement af en dit jaar 
verwacht de organisatie 40.000 
festivalgangers te verwelkomen. 
Zie ook www.dutchvalleyfesti-
val.nl.
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Velsen-Noord - Maandag 22 
april vertrekt de bus van Stich-
ting Vrienden van Velsen-Noord 
al vroeg vanaf De Schulpen. Vel-
sen-Noorders en vrienden van 
SVvVN kunnen dan een heerlijk 
dagje uit naar de boerenmaan-
dag in Nijkerk. Deelnemen kan 
na inschrijving, deelname kost 
2,50 euro. Meer informatie: tele-
foon 0251-226445.

Samen naar de 
boerenmaandag

IJmuiden - Zaterdag 13 april 
wordt er bij De Dwarsligger weer 
een rommelmarkt gehouden. Ie-
dereen is vanaf 09.00 uur van 
harte welkom. Een tafeltje reser-
veren kan vanaf maandag 8 april 
door te bellen met Gerda Broek, 
telefoon 0255-522782.

Rommelmarkt

IJmuiden - Klaverjasvereniging 
Klaversientje organiseert op zon-
dag 7 april om 10.30 uureen kla-
verjastoernooi ‘Schoppen Dubbel’. 
Het toernooi wordt gehouden in 
gebouw Velserduin, Scheldestraat 
101. Er worden zes partijen ge-
speelt. Deelname bedraagt 8 euro 
per koppel. Opgeven kan via tele-
foonnummer 0255-520332.

Klaverjas-
toernooi

Denksporters leven 
zich uit tijdens Pasen
IJmuiden - De eerste vol-
le maan in de lente hebben we 
achter de rug, dus verzamelen 
zich op de daaropvolgende vrij-
dag de dammers en schakers uit 
de omgeving zich in de Ekster-
laan te IJmuiden, om hun tradi-
tionele Paasschaakdamtoernooi 
te houden. Dit is wellicht een van 
de weinige toernooien, waar het 
niet echt om de punten gaat. De 
gezelligheid staat voorop en prijs 
is er voor iedereen. Sterker nog, 
het team met de minste punten 
wordt net zo overladen met prij-
zen als het team met de mees-
te punten.
Dit jaar werd het helemaal bont 
gemaakt, het team van Peter Ha-
mersma liet zich huldigen als 
minst presterende team, terwijl 
het team van André Kunst daar 
feitelijk ‘recht’ op had, geen haan 
die daar naar heeft gekraaid. De 
winnaars werden er wel goed 

‘uitgevist’, dat werden Jan Jan-
sen en zijn strijdmakkers.
Natuurlijk waren er deze avond 
ook uitblinkers, Kees Pippel en 
Rick Hartman behaalden bij de 
dammers met 86 procent het 
beste damresultaat. Bij de scha-
kers was André Kunst onge-
naakbaar met de volle 100 pro-
cent.
Maar ook René Koens baarde 
opzien met een 86 procent sco-
re en Mirjam Visser die na jaren 
niet geschaakt te hebben, een 
verdienstelijke 57 procent score 
behaalde.
Na afloop van het toernooi bleef 
het nog lang gezellig in de Ek-
sterlaan. Het is te hopen dat de 
6-packs bier, paasmandjes met 
chocolade-eieren en biologische 
eieren heelhuids thuisgekomen 
zijn. Zie ook www.schaakclub-
kijkuit.nl en www.damclubijmui-
den.nl.

Voorwoord
SC Telstar-FC Den Bosch

Zo langzaam aan kruipen we 
richting het einde van het sei-
zoen. We hebben nog een aan-
tal wedstrijden te gaan waar-
in wij graag nog genoeg pun-
ten willen halen om omhoog te 
kruipen op de ranglijst. FC Den 
Bosch is de eerste club die we 
daarom zullen moeten verslaan.
Een week geleden traden wij 
aan tegen FC Emmen. Emmen 
zat in een goede flow, getui-
ge ook de winst op Sparta van 
afgelopen maandag. Via Jergé 
Hoefdraad kwamen wij al bin-
nen een aantal minuten op een 
prachtige wijze op voorsprong. 
Je hoopt deze voorsprong dan 
lang vast te kunnen houden 
en van daaruit op zoek te gaan 
naar een tweede doelpunt. He-
laas kregen we al heel snel op 
zeer onfortuinlijke wijze een 
doelpunt tegen. Na de gelijkma-
ker hebben wij ons goed in de 
wedstrijd weten te knokken en 
denk ik dat de 1-1 uiteindelijk 
een terechte uitslag was.
Maandag namen wij het op te-
gen MVV. MVV is een ploeg 
die meedoet om het kampioen-
schap, wij waren daarom goed 
voorbereid op wat ons te wach-
ten stond. In de beginfase had-
den wij het spel in handen en 
kregen wij via Isoufi en Hoef-
draad goede kansen om op 
voorsprong te komen. Aan de 
andere kant slaat MVV gena-
deloos hard toe en laat het zien 
waarom ze zo hoog op de rang-
lijst staan. In de rust zet je al-
les en iedereen weer op scherp 
en hoop je een beter resultaat te 
behalen. Het is dan heel zuur als 

je zo snel de 0-2 moet incasse-
ren. Hierna hebben wij het goed 
opgepakt en gingen wij op jacht 
naar de gelijkmaker. Door een 
prachtige goal komen we terug 
tot 1-2 en maken we kans op 
de gelijkmaker. Helaas valt deze 
niet en sta je aan het einde met 
lege handen.
FC Den Bosch is een ploeg met 
verschillende gezichten, en in 
het jaar 2013 hebben ze regel-
matig bewezen tot  grote din-
gen in staat te zijn. Eerder dit 
seizoen wisten wij de drie pun-
ten mee te nemen vanuit Den 
Bosch. Wij zijn overtuigd van 
onze eigen kwaliteiten en zul-
len FC Den Bosch het vuur aan 
de schenen leggen. Wij willen 
voor eigen publiek een goede 
wedstrijd spelen, en stijgen op 
de ranglijst. Winst is daarom van 
groot belang.
Ik wens iedereen een fijne wed-
strijd toe.

Marcel Keizer

Motor-opera ‘Kromhout’
Velsen - Het Kunstencentrum 
Velsen en het Havenfestival 
IJmuiden brengen in de festiva-
leditie van deze zomer gezamen-
lijk een kleine operaproductie 
uit. Het gaat om de mini-opera 
‘Kromhout’ (2007) van de Neder-
landse componiste Sylvia Maes-
sen. De opera wordt drie keer 
opgevoerd op zaterdag 31 au-
gustus op een bijzondere locatie, 
namelijk in een van de fabrieks-
hallen van Zwart Machinefabriek 
aan de Middenhavenstraat in 
IJmuiden. En dat is niet toevallig, 
want héél bijzonder aan de mi-
ni-opera is dat in de slotminuten 
een Kromhout-motor (een twee-
takt-gloeikop uit de jaren ’30) als 
instrument in het orkest een ei-
gen partijtje mee ronkt. Een uni-
cum waarnaar door de motoren-
fans reikhalzend wordt uitgeke-
ken.
De opera ‘Kromhout’ wordt een 
co-productie van professionele 
en amateur theatermakers. Mu-
zikaal leider Frank Anepool heeft 
al een professioneel orkest sa-
mengesteld. Anepool en libret-
tist/regisseur Olaf Mulder zoe-
ken nog ongeveer dertig ama-
teurzangers die onder hun lei-

ding een projectkoor vormen. 
Het gaat om een gemengd vier-
stemming koor, dat vanaf de 
meivakantie begint met weke-
lijkse repetities op de dinsdag-
avond. In tien repetitieweken 
wordt het koor ‘operarijp’ ge-
maakt. Een spannend avontuur 
waarvoor de organisatie enthou-
siaste geoefende zangers zoekt, 
die naast de tien repetities ook 
zelf aan de slag kunnen met or-
kestband en bladmuziek. In de 
laatste repetities zal een een-
voudige theatrale vormgeving 
worden ingestudeerd.  De opera 
‘Kromhout’ duurt circa 15 minu-
ten. Het is dus een echte mini-
opera. ‘Kromhout’ is in 2007 één 
keer eerder opgevoerd. Dit was 
in het Werfmuseum Kromhout in 
Amsterdam ter gelegenheid van 
het 250-jarig bestaan van moto-
renfabriek Kromhout.
Belangstellenden die als zanger 
mee willen doen in het Krom-
hout-projectkoor kunnen zich 
vanaf heden en uiterlijk tot 15 
april a.s. aanmelden via info@
kunstencentrumvelsen.nl on-
der vermelding van projectkoor 
‘Kromhout’.   Zie ook www.kun-
stencentrumvelsen.nl.

Yunus Piroglu 
winnaar Paas-
damtoernooi

IJmuiden - Vrijdag voorafgaan-
de aan Pasen organiseert de dam-
club IJmuiden voor de aspiran-
ten en pupillen een sneldamtoer-
nooi. Ook deze keer werd er fel 
gestreden om de paaseieren. Al 
snel werd duidelijk dat de veer-
tienjarige Yunus Piroglu de sterk-
ste was. Met een score van 100 
procent bleef hij Veysel Piroglu en 
Rick de Wolf nipt voor. Beide spe-
lers moesten in een directe con-
frontatie buigen voor de kracht 
van Yunus. Opvallend was dat bij-
na alle deelnemers er in slaagden 
wel minstens eenmaal te winnen. 
Dat betekende dat het voor de fa-
vorieten niet zo eenvoudig was om 
te winnen. 

‘Ze schieten allemaal mis’
Soldaat van IJmuiden

IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
en zondag werd op het Fortei-
land een stuk levende geschie-
denis gespeeld met Re-enact-
ment met als thema Soldaat van 
IJmuiden.
Bezoekers werden in het spel 
betrokken en moesten ook hun 
identiteitspapieren laten zien. 

Er waren Duitsers en geallieer-
den die een veldslag uitvoch-
ten. Daarbij werd met losse flod-
ders geschoten. ‘Ze schieten al-
lemaal mis’, was de conclusie 
van een van de jonge bezoekers. 
De jeugd ging na de veldslag op 
zoek naar de kogelhulzen. (foto: 
Marja van der Wulp)



Velsen - Schrijf je gedichten? 
Korte verhalen? Wil je iets an-
ders delen met anderen. Neem 
contact op met Roetz Magazi-
ne, het culturele tijdschrift voor 
de IJmond. 
In de lente verschijnt een nieu-
we nummer en de redactie 
is op zoek naar kopij in aller-
lei vormen. Wil je publiceren in 
een mooi vormgegeven en veel 
gelezen blad, dan is dit je kans! 
Roetz Magazine is er voor ie-
dereen, amateurs en professio-
nals. Het tijdschrift is opgericht 
in 2003 en is een niet-commer-
cieel initiatief. 
Het heeft als doel een open po-
dium te bieden aan creatieve 
IJmonders. 
Verhalen, artikelen, gedich-
ten, foto’s, tekeningen en an-
dere creatieve uitingen kunnen 
gestuurd worden naar kopij@
roetz.nl. Dan neemt de redac-
tie snel contact met je op. De 
deadline is 1 mei 2013. 

Roetz Magazine 
zoekt kopij

Stormvogels puntje 
rijker in paasweekeinde
IJmuiden - Stormvogels speel-
de op paaszaterdag en -maan-
dag respectievelijk uit tegen Pur-
mersteijn en thuis tegen Pancrati-
us en de verwachtingen voor bei-
de duels op een mooi succes  wa-
ren hoog gespannen. Maar voor-
al tegen degradatiekandidaat Pur-
mersteijn liet het team van trainer 
Dick-Jan Ente het behoorlijk af-
weten; met maar liefst 6-1 werd 
Stormvogels in Purmerend afge-
droogd.
Binnen drie minuten leek Storm-
vogels de leiding te nemen, maar 
het doelpunt van Jurjen Dikker 
werd tot verbazing van vriend en 
vijand afgekeurd. Door deze te-
genslag leek Stormvogels aange-
slagen,  want binnen 15 minuten 
keek men tegen een 3-0-achter-
stand aan. Omdat Henk Swier na 
ruim een half uur spelen een straf-
schop miste, werd dit tevens de 
ruststand.
En opnieuw kreeg Stormvogels in 
de tweede helft binnen een kwar-
tier spelen drie doelpunten tegen 
en met nog een half uur te spe-
len keken de IJmuidenaren reeds 
tegen een 6-0 achterstand aan. 
Stormvogels deed er alles aan de 
hatelijke nul van het scorebord te 
halen en daar slaagde Henk Swier 
15 minuten voor tijd er in.
Twee dagen later was midden-
moter Pancratius de tegenstan-
der en binnen zes minuten kwam 
het team van trainer Ton Pronk 
heel gelukkig op voorsprong. In 
de kluts belandde de bal via een 
Stormvogels-been voor de voe-
ten van  meer dan een meter bui-
tenspel  staande Syrano Morrison, 
die dankbaar gebruik kon maken 
van deze meevaller, 0-1.  Van deze 
vroege tegenslag herstelde Storm-
vogels zich bewonderenswaardig 

goed, nam het initiatief en na bij-
na  een half uur spelen kopte Henk 
Swier de bal na een hoekschop 
keihard in de touwen: rust 1-1.
De tweede helft zag het publiek 
twee hardwerkende ploegen die 
zich dondersgoed realiseerden, 
dat een overwinning zo goed als 
zeker lijfsbehoud  in de eerste 
klasse zou betekenen. Kansen wa-
ren er over  en weer en scheids-
rechter Kloosterman was dui-
delijk twee keer op de hand van 
Stormvogels;  hij wuifde overtre-
dingen op een Pancratius-spe-
ler binnen de beruchte lijnen van 
de weg. Eveneens bij een hands-
bal in het strafschopgebied van 
de Badhoevedorpers gaf hij geen 
thuis. Met nog twee officiële mi-
nuten te spelen nam Stormvogels 
de leiding.
Na een rommelige situatie voor 
het doel  van Pancratius wist Ke-
vin Sterling centrumspits Henk 
Swier te bereiken en met een dro-
ge schuiver passeerde hij doel-
man Castsburg, 2-1. Kat in bak-
kie dacht men bij de IJmuidena-
ren, die echter bedrogen  uitkwa-
men. Scheidsrechter Kloosterman 
had nog 10 minuten blessuretijd in 
petto en daar profiteerde Pancrati-
us in de 95ste minuut van. Een ver 
doorgeschoten bal belandde voor 
de voeten van Lionel Grootfam, die 
uit een onmogelijke hoek de stand 
gelijk kon trekken.
Een minuut later kopte Henk 
Swier, die zich steeds meer als 
centrumspits als een vis in het wa-
ter gaat voelen, uit een hoekschop 
rakelings over. In de 100ste minuut 
stond een zeer terechte 2-2 eind-
stand op het scorebord. Zondag 
staat om 14.00 uur de uitwedstrijd 
tegen Uitgeest, eveneens een mid-
denmoter, op het programma.

Klootschieten Full Speed
Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag stond de Beeckenstijn-rou-
te op het programma. De kloot-
schieters van sportvereniging Full 
Speed vinden dit een leuk par-
cours, omdat het een goede af-
spiegeling is van de overige rou-

tes. Maar het is ook een zwaar 
parcours door de schelpen paden 
in het park. Team 3 met Raymond, 
Ina, Dirk, eindeigde als eerste met 
62 schoten en 42 meter. Team 6 
met Nico, Lina, Astrid werd twee-
de op 65–42. Team 4 met Willem P.

Jan St. Bertus werd derde op 66–
11. Zaterdag staat de beelden-
route op de agenda en zondag de 
marathon van 10 kilometer. Aan-
melden kan nog bij Harm Jong-
man, 0255-514780, of bij Ton Boot, 
0255-510085.

“M’n gehoor
is belangrijk,

maar m’n
portemonnee

ook.”

Van Boxtel IJmuiden
openingsactie:
5 jaar lang GRATIS
hoortoestelbatterijen*
Bezoek onze nieuwe winkel en ontdek hoe uw voordeel 

kan oplopen tot € 600,- 

Plein 1945 nr. 1, (0255) 517 225

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Wijkplatform IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid

Uitnodiging vergadering op 10 april 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 10 april aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan 
binnenlopen met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-
Noord of Zuid. Dit gebied wordt in het noorden en oosten begrensd door het spoor, in 
het oosten door de Heerenduinweg en in het westen door het Gijzenveltplantsoen en 
Snelliusstraat.
Op de agenda staat onder meer het schonen van het gat van het Zeewegziekenhuis 
en de voortgang Winkelcentrum. Wim Geels zal de desastreuze gevolgen van de 
komst van Fun Village voor het winkelcentrum aantonen en dit onderbouwen met 
koopkrachtplaatsjes.
Als u iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga 
dan naar onze website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op de knop 
‘CONTACT’ en vul het formulier in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter
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Driehuis - Wonen in Serviceflat De Luch-
te in Driehuis betekent kiezen voor ‘ver-
zorgd wonen’ in een lommerrijke omge-
ving. De bewoners wonen zelfstandig en 
genieten van het comfort van een mo-
derne serviceflat. Door de ongedwon-
gen, prettige sfeer is het contact met de 
andere bewoners snel gelegd.
De 113 huurappartementen zijn van alle 
gemakken voorzien en geschikt voor zo-
wel één- als tweepersoonshuishoudens. 
Alle appartementen beschikken boven-
dien over een alarmeringssysteem en 
een rookmelder en voldoen aan de eisen 
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). De verschillende servicepakket-
ten maken het wonen in De Luchte extra 
plezierig; er kan gekozen worden voor 
een basispakket, maar ook bijvoorbeeld 
voor een dagelijkse warme maaltijd en/
of een wekelijkse huishoudelijke hulp. 
Door de aanwezigheid van een kan-
toor van een thuiszorgorganisatie is de 
thuiszorg bij De Luchte binnen handbe-
reik. Thuiszorg is hierdoor snel geregeld, 
waardoor bewoners zo lang als mogelijk 
in De Luchte kunnen blijven wonen. 
Serviceflat De Luchte is centraal en rus-

tig gelegen in het dorp Driehuis, in de 
directe omgeving van Santpoort, Haar-
lem en Heemstede. Bushalte, treinstati-
on en dorpskern zijn op loopafstand be-
reikbaar. In het bijzonder het kleinscha-
lige karakter van het dorp Driehuis, de 
diversiteit aan winkels, de nabijheid van 
het strand én de bosrijke wandelomge-
ving (Beeckestijn, Kennemerduinen en 
Duin & Kruidberg) worden als zeer pret-
tig ervaren.
Momenteel wordt de recreatiezaal ver-
bouwd tot een ruimte met de uitstra-
ling van een grand-café. Na de verbou-
wing zullen hier weer veel activiteiten 
plaatsvinden, georganiseerd door de 
bewoners zelf: bridge, biljarten, thema-
diners, maar ook muziekuitvoeringen, 
filmavonden en lezingen.
Serviceflat De Luchte bestaat dit jaar 40 
jaar en dat wordt uitgebreid gevierd! Zo 
staat voor de maand september inmid-
dels een feestweek gepland. Meer in-
formatie op www.deluchte.nl of via te-
lefoonnummer 0255-536070. De Luch-
te doet bovendien mee aan de Open 
Huizen Route op 6 april tussen 11.00 en 
15.00 uur. 

Liever huren?
Deelnemer

Open Huizen Route

Zaterdag 6 april van 11:00 tot 15:00 uur

Ook voor en na de Open Huizen Route laten wij u graag onze huurappartementen zien.
Afspraak maken? Bel (0255) 53 60 70.

In samenwerking met:

Tel. 023 539 45 45 • reinout@wado.nl • www.wado.nl

Huur inclusief basis servicepakket 
vanaf € 1.116,- per maand.

Serviceflat De Luchte
Lodewijk van Deyssellaan 4 • 1985 CK Driehuis (NH)

Telefoon: (0255) 53 6070

info@deluchte.nl • www.deluchte.nl

Ontdek de prettige combinatie van
zelfstandig en ‘verzorgd wonen’.

Liever huren in Serviceflat De Luchte?
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Voor de goedkoopste verf naar De Verfstunter
IJmuiden - Ondanks het feit dat op dit mo-
ment de temperatuur nog amper boven het 
vriespunt komt, is het voorjaar toch in aan-
tocht. En met het komende voorjaar breekt 
dan ook weer de tijd aan om onderhouds-
werkzaamheden rondom het huis op te 
pakken. Een goede voorbereiding kan nu al 
beginnen met een bezoek te brengen aan 
de winkel van Jim Kaagman aan Kenne-
merlaan 224 in IJmuiden.

Want hier vindt de doe-het-zelver onder 
meer een uitgebreide collectie verven van 
topkwaliteit waaronder namen als Sikkens, 
Histor, Rubbol, Flexa en Sigma. Jim zegt: ,,Ik 
ben er zeker van dat wij de goedkoopste 
zijn in Noord-Holland. Neem nu deze bus 
Rubbol SB Gold. Die koop je bij mij voor 35 
euro en deze betonverf in een bus van 2,5 
liter kost 15 euro. En voor de botenliefheb-

bers hebben we ook antifouling in ons pro-
gramma. Voor deze bus van 2,5 liter betaal 
je maar 35 euro. Maar ook voor muurverf, 
metaalverf of beits zijn wij het goedkoopste 
adres’’. 

Met de komst van een verfmengmachine, 
één dezer dagen, kan Jim Kaagman nog 
beter voldoen aan de wensen van zijn klan-
ten. En is er meer nodig dan alleen verf, 
geen probleem. In de winkel vindt de klant 
een uitgebreide sortering aan schildersbe-
nodigdheden zoals kwasten, thinner, was-
benzine en nog veel meer. Maar ook voor 
gereedschap en ijzerwaren, waaronder 
veiligheidssloten en cilinders kan men bij 
hem terecht. Meer informatie over het le-
veringsprogramma van De Verfstunter is 
te vinden op zijn website: www.verfstunt-
ijmuiden.nl.

Open huizen route
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Rob Woud Keukens 
signaleert veranderende 

vraag in keukenland
Regio - Bij Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur komen steeds meer 
klanten binnen die hun keuken willen renoveren. Er wordt minder ver-
huisd  en veel mensen besluiten daarom hun keuken te vervangen of 
aan te passen aan de nieuwe trends en kookmogelijkheden. Rob Woud 
keukens is hiervoor de partner bij uitstek.
Zij ontwerpen de nieuwe keuken volgens de laatste trends en met gro-
te kennis over de nieuwste kook-, koel- en ventilatie-technieken. De keu-
kenofferte wordt per item gespecificeerd en geprijsd. Rob Woud Keukens 
werkt  met verschillende keukenmerken die een erg goede prijs/kwaliteit 
verhouding hebben en die alle prijsniveaus bedienen. De meeste keukens 
die Rob Woud Keukens levert kosten tussen de 7.000 en 17.000 euro. 
Ook bestaat de mogelijkheid om de totale verbouwing van de keuken in 
één hand te houden door de samenwerking met Zwaag Bouwadvies, 
die ook te vinden is in de showroom. Op deze manier hoeft u niet meer 
op zoek naar bijvoorbeeld een loodgieter, stukadoor of elektricien. Met 
een vast team biedt Zwaag Bouwadvies altijd een continue kwaliteit van 
werkzaamheden aan. Door deze samenwerking wordt de periode tus-
sen het slopen van de oude keuken en het koken in de nieuwe keuken zo 
kort mogelijk en heeft u geen zorgen meer over de planning. Voor de ver-
bouwing wordt een gespecificeerde offerte en werkplanning gemaakt. 
,,Bij Rob Woud staat het woord service hoog in het vaandel, waardoor de 
zaak al jaren wel vaart bij goede mond-tot-mond reclame’’, aldus Vivian 
Woud (foto). Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur is tevens specialist in 
het vervangen van keukeninbouwapparatuur. Ook renovatie van de keu-
ken zoals bijvoorbeeld werkbladen vervangen behoort tot de mogelijk-
heden. De prijsstelling van de ap-
paratuur is scherp, dit wordt gere-
aliseerd door partij-inkoop en con-
currerende prijzen. 
Voor een keukenofferte is het 
raadzaam een afspraak te ma-
ken zodat u de onverdeelde aan-
dacht van de keukenontwerper 
krijgt. Heeft u interesse in alleen in-
bouwapparatuur of wilt u zich ori-
enteren, ga dan eens rustig rond-
kijken in de showroom. Er staan 
ruim 300 inbouwapparaten opge-
steld. Daarbij zijn een groot aantal 
apparaten uit voorraad leverbaar. 
Rob Woud Keukens Inbouwappa-
ratuur is gevestigd bij het spoor-
wegviaduct op de Zijlweg in Haar-
lem, tegenover Albert Heijn Vos. 
Zie ook www.robwoud.nl.
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Freelance Lasbedrijf IJmuiden

Sierhekwerken en 
vakkundig laswerk

IJmuiden - Donald Kerkhoff, eigenaar van Free-
lance Lasbedrijf IJmuiden, maakt al sinds 1988 in 
opdracht de mooiste smeedijzeren sierhekwerken. 
Daarnaast werkt hij als freelance gecertificeerd las-
ser voor bedrijven.
De dikke fotoboeken van Freelance Lasbedrijf IJmui-
den staan boordevol voorbeelden van voltooide op-
drachten. Voor klanten die op zoek zijn naar een 
hekwerk is dit een goede handleiding om een hek 
uit te kiezen of te laten ontwerpen. Want het aan-
tal toepassingen is legio. Als vrijstaand hek, inge-
metseld of met hout, als inrijpoort of als beveiliging 
bij de voordeur. Ook qua stijl zijn er veel mogelijk-
heden, modern en strak of met stijlvolle, gedraai-

de spijlen, met bogen, spitsen of sierelementen, vrij-
wel alles is mogelijk. Daarbij kan het hekwerk uiter-
aard qua maat worden aangepast aan de vereiste 
of gewenste grootte. Zelf installeren of laten instal-
leren door Freelance Lasbedrijf IJmuiden, ook dat is 
allemaal bespreekbaar.
Bedrijven die een lasklus hebben kunnen ook te-
recht bij Freelance Lasbedrijf IJmuiden. En dat is al-
tijd handig, zeker in geval van drukke tijden of bij 
ziekte van de eigen lasser. Donald Kerkhoff heeft al-
le vereiste certificaten voor laswerk in huis.
En uiteraard krijgen klanten altijd een vrijblijvende 
offerte voor de opdracht. Bel voor meer informatie 
met 06-53640616.

Gordijnatelier Venice: 
passie voor gordijnen

IJmuiden - Overgordijnen en andere raamdecoraties zijn sfeermakers 
bij uitstek en verdienen daarom veel aandacht in elk interieur. Monique 
Venice heeft er een grote passie voor. 
Achter haar huiselijke winkel aan de Kennemerlaan in IJmuiden schuilt 
een eigen atelier met professionele apparatuur. Hier zet ze al haar crea-
tiviteit en ervaring in om eersteklas maatwerk te leveren. 
In de winkel adviseert zij aan de hand van een enorme stalencollectie, 
maar ook bestaande gordijnen kunnen worden vermaakt, bijvoorbeeld 
na een verhuizing. Momenteel is uiteraard de nieuwste voorjaarscol-
lectie in de winkel te bewonderen, er zijn veel voorbeelden van stijlvol-
le gedessineerde en uni stoffen. Veel stoffen zijn op voorraad en daar-

door zijn de gordijnen snel te leve-
ren. Voor deze stoffen gelden extra 
aantrekkelijke prijzen.
Bovendien zijn er speciale acties op 
vouwgordijnen. Zo geldt tot eind 
mei een korting van 25 procent op 
de vouwgordijnen die in vele stof-
fen op maat kunnen worden ge-
maakt.
Bij Gordijnatelier Venice kunt u bo-
vendien terecht voor een keuze 
aan vloeren. En ook voor schilder-
werk (binnen en buiten) kunt u hier 
een offerte vragen. Kijk voor meer 
informatie op www.gordijnatelier-
venice.nl.

De Zwart Interieur: ‘Wij maken 
het binnen buitengewoon mooi’

Santpoort-Noord - De Zwart Interieur is al ruim 50 
jaar een begrip in Heemstede, Santpoort en omge-
ving. Verschillende generaties hebben in die tijd de 
weg naar de winkels weten te vinden. Maar ook veel 
nieuwe klanten kennen De Zwart Interieur, met name 
door mond-tot-mondreclame. Als je vier kernwoor-
den zou mogen gebruiken om De Zwart Interieur te 
beschrijven dan is dat: betrokken, kwaliteit, kennis en 
service.
De Zwart Interieur heeft een uitgebreid en innovatief 
assortiment aan producten maar juist omdat zij be-
trokken zijn bij de klant kunnen zij samen met hen 
ontdekken welke producten het beste bij de klant en 
diens leefstijl passen.
Zij kunnen een hoge kwaliteit leveren doordat zij wer-
ken met kwaliteitsproducten en omdat de stoffeer-
ders ervoor zorgen dat de gekozen producten op 
hoog niveau in huis of bedrijf worden geplaatst. 
De adviseurs hebben door hun liefde voor het vak in 
de jaren dat zij werkzaam zijn bij De Zwart Interieur 

een up-to-date kennis opgebouwd van het assorti-
ment en denken met de klant mee, maar schuwen 
het niet om hen juist volkomen ‘out of the box’ te la-
ten denken. De Zwart Interieur bestaat uit  een team 
van bevlogen vakmensen, die blij zijn met elke klant 
en dat willen zij u ook graag laten weten en zien. Zo 
komen zij geheel vrijblijvend en gratis bij de klanten 
thuis om te meten en om  hen aansluitend snel te 
voorzien van een offerte. 
Klanten die moeilijk ter been zijn  kunnen worden op-
gehaald en terug gebracht zodat zij toch in de winkel 
het ruime assortiment kunnen bekijken, al dan niet 
onder het genot van een kop koffie of thee. Maar ook 
is het mogelijk thuis een adviseur te ontvangen, de-
ze neemt dan stalen mee.  Het team van De Zwart 
Interieur is pas echt tevreden als de klant tevreden is 
en dat is voor hen heel gewoon. De Zwart Interieur, 
Narcissenstraat 2, Santpoort-Noord, 023-5373315 en 
Kerklaan 113b in Heemstede, 023-5288232. Zie ook 
www.de-zwart.nl.
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Marmoleum selected by 
Piet Boon bij Ubo Kok

IJmuiden - Gedeelde liefde voor mooie materia-
len met een focus op functionaliteit, duurzaamheid 
en comfort brengen twee unieke merken bij elkaar: 
Marmoleum, marktleider in linoleum, en Piet Boon®, 
een van de meest gerenommeerde Nederlandse de-
signstudio’s. De samenwerking met Marmoleum re-
sulteert in een selectie van twaalf speciaal geselec-
teerde kleuren die aansluit bij de designfilosofie van 
Piet Boon®. Deze zijn nu verkrijgbaar bij de betere 
woninginrichter. In IJmuiden kunt u hiervoor terecht 
bij Wooncentrum Ubo Kok.

Piet Boon® geniet internationale bekendheid als De-
signstudio met een wereldwijde portfolio aan ont-
werpen voor exterieur en interieur voor zowel private 
als corporate klanten. 
Marmoleum® en Piet Boon®: partners die dezelfde 
merkwaarden en designfilosofie delen, en die dezelf-
de hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid stellen. 
Marmoleum past prachtig in deze tijd waarin eerlij-
ke, oorspronkelijke producten de toon zetten. Strak, 
stoer en verkrijgbaar in eindeloos veel kleuren is het 
een van de allermooiste vlakke vloeren. En de meest 

duurzame vlakke vloer bovendien. Marmoleum be-
staat voor 97% uit natuurlijke materialen en Marmo-
leum is voor 72% hernieuwbaar. Voor veel mensen is 
dat een eye-opener. Architecten weten dit al veel lan-
ger en passen het daarom toe in projecten waar de-
sign én duurzaamheid gevraagd worden. 

Piet Boon combineert zijn liefde voor design met func-
tionaliteit, duurzaamheid en comfort. De Piet Boon® 
filosofie en stijl is een duidelijk herkenbare interpreta-
tie van materialen, texturen, kleuren en perfecte de-
tails, uitgevoerd met de persoonlijke wensen van de 
klant als uitgangspunt. Voor Marmoleum heeft Piet 
Boon een selectie gemaakt uit de complete Marmo-
leum-collectie. Een staalkaart van zijn smaak, met 12 
kleuren die moeiteloos in zijn ontwerpen toepasbaar 
zijn. Stijlvol en tijdloos. Het resultaat mag er zijn. En is 
nu verkrijgbaar bij Wooncentrum Ubo Kok.
Bij dit Wooncentrum kunt u terecht voor meerde-
re kwaliteitsmerken voor harde en zachte vloeren, 
raambekleding en zonwering. Wooncentrum Ubo 
Kok, Marktplein 24, IJmuiden, 0255-536060, zie ook 
www.ubokok.nl.

Langer van de zomer 
genieten met een 

veranda van Kumaro
IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen, gelegen aan de 
Maxwellstraat 1 in IJmuiden, kan een uitstekende indruk worden verkre-
gen van het assortiment kunststof kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, 
dakkapellen, en aluminium veranda’s. De veranda’s van Kumaro onder-
scheiden zich door het gebruik van hoogwaardige materialen, met na-
me de dikte van het aluminium, de polyester poedercoating en de tef-
lonbasis structuurcoating maken het verschil met de concurrent.
Een tuin is tegenwoordig meer dan alleen een terras met borders en 
omheiningen. Vandaag de dag spreekt men van het buitenleven in en 
om de woning. Bij deze trend speelt de veranda een belangrijke rol. Een 
veranda biedt namelijk het hele jaar door beschutting tegen regen en 
warmte in de zomer en tegen kou in de winter. Een veranda wordt veel-
al ingericht als verlengstuk van de woonkamer. Een mooie loungeset of 
een buitenkeuken zijn enkele voorbeelden om de veranda sfeer en ge-
zelligheid te geven.

Kumaro is dealer van Aluxe veranda’s. Door een veranda te plaatsen 
kan men langer van de zomer, en het voor en najaar genieten. Een ve-
randa met de afmeting van 5 bij 2,5 meter, (breedte en diepte) is al van-
af 1.795 euro leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de veran-
da af te sluiten met kozijnen, waardoor u een ware wintertuin creëert.
Vanaf 1 maart 2013 is er een tijdelijke 6% BTW regeling op het verbou-
wen, renoveren, en vervangen van de kozijnen van uw woning. Deze 
6% BTW regeling is ook van toepassing op het plaatsen van aan- en uit-
bouwen, en andere verbouwwerkzaamheden. Kumaro kan dit allemaal 
voor u verzorgen in combinatie met het eigen bouwbedrijf. Heeft u plan-
nen, grijp dan nu de kans. Want het verschil tussen 21% of 6% BTW op 
het arbeidsloon is groot. Voor u misschien een reden om nu de stap te 
zetten, en Kumaro te bellen voor een vrijblijvende afspraak.
Voor een vrijblijvende offerte komen zij ook bij u langs om de mogelijkhe-
den met u door te nemen, of bel voor informatie 0255- 512109.Voor ver-
dere informatie kunt u de website bezoeken, www.kumarokozijnen.nl.

Professionele interieur-styliste bij Rigo
IJmuiden - Voor zowel de professional als de par-
ticulier bevindt zich in IJmuiden een tegelhan-
del met eigen import uit tegellanden als Italië en 
Spanje. Door de directe contacten met de tegelfa-
brikanten is Beenhakker altijd op de hoogte van de 
nieuwste series en trends.
Beenhakker is alweer druk bezig met de trends 
voor het voorjaar. Ondanks dat de grote maten, 
zoals 60 bij 60 cm, nog steeds uitermate popu-
lair zijn, is er voor de keuken, gang en badkamer 
steeds meer vraag naar 45 bij 45 cm. Daarom 
neemt Beenhakker in de nieuwste series zowel 60 
bij 60 cm, als 45 bij 45 cm op voorraad.
De nieuwste trends in kleuren zijn de warmere 
kleuren, zoals taupe. Ook de lichte kleuren wor-
den steeds populairder.  Daarom neemt Beenhak-
ker ook tegels van 15 bij 60 cm, geïnspireerd op 
blank steigerhout op voorraad. Deze kleine houtte-

gels zijn ideaal voor de keuken of badkamer.
Door de eigen import kan Beenhakker scherpe prij-
zen bieden. Om tegels thuis te beoordelen, kunt u 
een actueel monster van de voorraadtegels mee-
nemen. Mocht u tijdens de klus tegels te kort ko-
men, dan kan snel uit voorraad geleverd worden. 
En mocht u voorraadtegels overhouden: deze kun-
nen zonder kosten retour.

Er is steeds meer keuze aan kleinere houtlook te-
gels. Bijvoorbeeld de moderne variant, de Imo-
la Dakar, voor maar 33,95 euro per m2. Ook de 
nieuwste trend is bij Beenhakker verkrijgbaar: te-
gels geïnspireerd op steigerhout, voor maar 27,50 
euro per m2, inclusief BTW.
Beenhakker Tegels is te vinden aan Dokweg 36 in 
IJmuiden. Het telefoonnummer 0255-514010. zie 
ook www.beenhakker.nl.
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IJmuiden - Zaterdag 20 april is er bij Rigo de hele dag een professione-
le interieurstyliste in huis. U kunt zich opgeven voor een uur gratis interi-
euradvies van styliste Amanda Zeegers van Free to Be Styling.
In dit uur kunt u vragen stellen over de indeling van een ruimte, en over 
hoe u een beoogde sfeer kunt creëren. Ook over kleuren en gebruik van 
materialen is er  advies geeft zij advies. Voor dit advies is het handig om 
een plattegrond van de woning en wat foto’s van de ruimte en van het 
bestaande meubilair mee te nemen. Het kan u ook helpen om bijvoor-
beeld wat plaatjes mee te nemen van sferen/kleuren/meubelstukken/
etc die u aanspreken. 
Heeft u zelf nog geen idee welke kant u op wilt met uw nieuwe interi-
eur, loop dan binnen en ga aan de slag met het maken van een mood-
board. Op deze dag zijn hier volop materialen voor aanwezig. Een 
moodboard is een sfeerbord dat door middel van plaatjes en materia-
len heel goed weergeeft wat uw persoonlijke smaak is. Het is leuk en 
niet moeilijk om te maken en het maakt interieurkeuzes een stuk mak-
kelijker. Als u gebruik wilt maken van deze speciale service bent u de 
hele dag van harte welkom bij Rigo. 
U kunt voor deze dag ook een afspraak maken voor een tijdstip door 
een mail te sturen naar info@rigoverfcentrum.nl. Zo weet u zeker dat u 
niet hoeft te wachten. Het team van Rigo verwelkomt u van harte op za-
terdag 20 april.

Klepper Totaaltechniek, 
dé badkamerspecialist

IJmuiden - Gevestigd aan de Grevelingenstraat 2 
in IJmuiden en al meer dan 30 jaar een vertrouwd 
adres’’, vertelt Martin Klepper. ,,Een vertrouwde 
naam, opgebouwd in de regio als erkend loodgieter- 
en installatiebedrijf. Onze klanten kunnen rekenen en 
vertrouwen op onze allround vakmensen waar het 
gaat om totale renovaties van badkamer en toilet-
ruimtes inclusief tegelwerk, cv-installaties, lood- en 
zinkwerk, dakbedekkingen, airconditioning, onder-
houd gastoestellen en zonne-energie’’.   

Maar ook voor technisch advies zijn mensen wel-
kom in de ruime showroom annex winkel. Om een 
indruk te krijgen van de vele mogelijkheden die er 
zijn op het gebied van sanitair kunnen klanten hier 
op hun gemak rondkijken. Op zoek naar een dou-
checabine, een badmeubel, een nieuw toilet of ge-
woon een nieuwe kraan, het staat er allemaal. En 
mocht er alleen een onderdeeltje nodig zijn, dan 

kan men terecht bij de balieverkoop.  ,,Bovendien is 
het prijstechnisch interessant om nu die al lang ge-
plande verbouwing te laten uitvoeren, nu de regering 
heeft besloten om de BTW op arbeidsloon, tot 1 maart 
2014, te verlagen naar 6%. Deze verlaging geldt voor 
werkzaamheden die betrekking hebben op het ver-
nieuwen, vergroten, herstellen, vervangen of on-
derhouden van de woning’’, licht Martin toe. Hij ver-
volgt: ,,En dat is niet het enige voordeel dat er te be-
halen valt, want wij gaan diverse badmeubels in on-
ze showroom met aantrekkelijke kortingen verkopen 
in verband met de komst van een nieuwe collectie’’.   
Eén dezer dagen gaat de vernieuwde website de 
lucht in met daaraan gekoppeld een webshop. Klan-
ten kunnen via de webshop dan direct online pro-
ducten bestellen waarvoor speciale prijzen gelden. 
Sanitair- en verwarmingvoordeel bij de installateur 
dus. Veel meer informatie en aanbiedingen zijn te 
vinden op: www.kleppertotaal.nl, of bel 0255-510231.

Nieuwste trends 
op voorraad bij 

Beenhakker Tegels

Een liefdevolle MIKZ van winkel van sinkel
IJmuiden - ,,De Liefde is het gezelligste winkeltje 
van IJmuiden’’, zegt eigenaresse Karin. Wie bin-
nenstapt aan Kennemerlaan 65 wordt getroffen 
door de warme, huiselijke sfeer. Je kunt er ook kof-
fie met huisgemaakte appeltaart nuttigen, bij mooi 
weer ook buiten, en als je dan om je heen kijkt zie 
je van alles om je interieur een eigen sfeer te ge-
ven, een leuk cadeau-idee op te doen,  je haar te 
laten knippen of een mooi kledingstuk met diverse 
assecoires uit te zoeken.  Oude en nieuwe spullen, 
duur en goedkoop, voor binnen of buiten. Bij het 
inkopen is Karin op zoek naar aparte, bijzondere 
of gekke dingen. Ook pimpt zij zelf oude meubel-
tjes op, zodat het een uniek exemplaar wordt. ‘Up-
cyclen’ noemen ze dat in tijdschrift Happinez. 

..Creatief bezig zijn vind ik heerlijk’’, zegt Karin. 
,,Niet alleen met meubels maar ook met haar. Kap-

ster ben ik van mijn vak of liever gezegd knipster 
dus is er ook een kappershoek bij De Liefde.  Een 
winkel van sinkel waar je een MIKZ vindt van kunst 
en kitsch, creatief van eigen hand. Ideeën om in 
je huis je eigen persoonlijke sfeer te maken zijn er 
volop, zoals oude Maria- en Boeddhabeelden, art 
ceco, retro-style en unieke kunst. Gekkigheid zo-
als etalagepop-onderdelen, bioscoopstoelen, gro-
te metalen vissen of een geraamte. Oud servies-
goed, tafellinnen en kroonluchters. Altijd weer iets 
anders dan standaard.  Ook zoek ik in opdracht 
naar speciale artikelen.’’

 Het is de moeite waard om regelmatig vrijblijvend 
een kijkje te gaan nemen  en wie weet kom je een 
keer iets tegen waar je echt van houdt Beleef het 
bij De Liefde, Kennemerlaan 65 in IJmuiden, tele-
foonnummer 06-53713366.
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Velsen - Bij aannemersbedrijf T-Hagenbouw is de klant nog echt ko-
ning. Eigenaar Tim Hagen is enthousiast en pakt elke klus aan, groot 
en klein. Klussen van een deur inhangen tot een complete aanbouw 
zijn bij deze aannemer in goede handen. Ook omdat service hoog in 
het vaandel staat.
,,Wij rekenen geen voorrijkosten,’’ aldus Tim Hagenbouw. ,,Daarom is 
het voor een klant interessant om ons ook te vragen voor een kleine-
re klus.’’ 
De nog jonge aannemer heeft toch al tien jaar ervaring in de bouw, 
van renovatie en restauratie tot nieuwbouw. En ook het kleinere aanne-
merswerk heeft hij in de vingers. Zo nodig huurt hij voor klussen specia-
listen als elektriciens, stucadoors of loodgieters in.
Zijn laatste klussen zijn heel divers: de opbouw van een tweede verdie-
ping van een huis aan de Zeeweg; stuc- en schilderwerk aan een wo-
ning in Velserbroek; het leggen van een laminaatvloer voor een oudere 
dame en een badkamerverbouwing. Een yogacentrum in Velserbroek 
heeft hij compleet verbouwd en ingericht. En hij doet voor meerdere op-
drachtgevers het reguliere onderhoud aan hun vastgoed. 
,,En ik heb nog geen klacht gehad’’, zegt Tim. ,,Dat komt omdat wij heel 
servicegericht werken. En alles is bespreekbaar.’’
Heeft u ook een grote of kleine klus. Bel dan eens naar T-Hagenbouw 
voor een vrijblijvende offerte: 06-18065876 of 0255-757676.

De klant is koning 
bij T-Hagenbouw

Nieuw: www.verfpoint.nl

Kwaliteitsverf tegen bodemprijzen
Heemskerk - Ryanne Pronk 
zwaait de scepter bij www.verf-
point.nl. De klant kan hier kwali-
teitsverf tegen bodemprijzen ko-
pen. Er wordt zeer snel geleverd: 
Voor 15.00 uur besteld, betekent 
de volgende dag in huis. Ryan-
ne: ,,Mijn vader heeft een eigen 
bedrijf, Cas Pronk Schilderwerken 
en Totaalonderhoud bv in Heems-
kerk, waar mijn broers als schil-
ders werken en mijn moeder op 
kantoor. Naast ons bedrijf is er 
www.verfpoint.nl. Wij verkopen 
betaalbare professionele produc-
ten voor iedere schildersklus’’. 

Verfpoint.nl levert producten aan 
particulieren, maar ook aan de 
zakelijke markt. Kwaliteit, service 
en vertrouwen staan hoog in het 
vaandel. Ryanne: ,,Wij hebben al 
30 jaar ervaring in de schilders-
branche, hierdoor kunnen wij de 
klanten zeer goed advies geven 
over onze producten. De website 
www.verfpoint.nl wordt steeds  uit-
gebreider en we verkopen ook be-
hang uit diverse topcollecties. De 
webstie van Verfpoint is zeer pro-
fessioneel gebouwd door Media 
Industries. Op de website staan 
onder andere diverse tools onder 
de rubriek: Handig! Hier is een zelf 
ontworpen huis te vinden waar-
van de kleuren aangepast kunnen 

worden. Zo kan men zelf inspiratie opdoen voor de kleuren. De tool Verf-
wijzer is handig voor klanten die niet weten welke producten ze kunnen 
gebruiken. Met de Kleurkiezer heeft men de mogelijkheid om door de 
kleurenwaaiers te bladeren. 

Op de website is ook een aanbiedingspagina te vinden. Omdat groot in-
gekocht wordt, zijn er aanbiedingen tegen bodemprijzen. Doe-het-zel-
vers kunnen tevens een steiger huren.

Betalen gaat via Ideal. Voor 15.00 uur besteld is de volgende dag in huis. 
De producten worden bij de klant thuisbezorgd maar men kan het op 
afspraak ook komen ophalen. Via Facebook zijn er regelmatig acties. 
Like de Facebook-pagina en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen en 
acties. Via de website kan men zich aanmelden op Facebook.

Houthandel Ulehake 
levert ook alle tuinhout
IJmuiden - Voor hout, timmerwerken en vakmanschap moet u bij Hout-
handel Ulehake aan Ampèrestraat 19B zijn. Sinds eind vorig jaar verkoopt 
Bouwbedrijf Ulehake haar eigen hout. Nu is daar het volledige program-
ma tuinhout van Wood Vision bijgekomen.
Houthandel Ulehake levert bouwhout voor in en om het huis in diverse 
kwaliteiten. Daar is nu een bijna onovertroffen collectie tuinhout bij geko-
men van Wood Vision. Deze leverancier levert schuren, serres, veranda’s, 
tuinmeubels, speeltoestellen, schuttingen, huisdierhokken, vloerdelen en 
los tuinhout in een enorm assortiment. Via de website www.houthande-
lulehake.nl is het volledige assortiment te bewonderen. Na bestelling is 
dit op op korte termijn leverbaar. Als bouwbedrijf is Houthandel Ulehake 
uiteraard de aangewezen partner voor bouwadvies of het laten bouwen 
van een schuur of veranda. Maar een beetje handige doehetzelver wordt 
in zijn werk met gratis adviezen ondersteund door het bedrijf. 
Dave Ulehake: ,,Ons eigen hout wordt tegen zeer scherpe prijzen gele-
verd, omdat wij geen dure opslag of winkel hebben. Wij kunnen plaat-
materiaal en los bouw- en tuinhout leveren voor een prijs die mensen zal 
verbazen. Bovendien kan alles desgewenst op maat gezaagd worden. 
Bij bestellingen vanaf 50 euro wordt in Velsen bovendien gratis geleverd.’’
Bouwbedrijf Ulehake is een allround bouwbedrijf dat men kan inschake-
len voor alle renovaties en aanbouwen. En Ulehake 24-uursservice is via 
06-22197947 oproepbaar als sleutelservice.

‘Kan niet bestaat niet’

Expertise bij Wassink 
Zonweringsbedrijf

IJmuiden - Tony Wassink is een 
vakman in hart en nieren. Al ruim 
16 jaar runt hij zijn Zonweringsbe-
drijf en in die tijd heeft hij een he-
le grote tevreden klantenkring op-
gebouwd.
Tony Wassink is vooral gespecia-
liseerd op het gebied van de bui-
tenzonwering. Hierbij moet men 
denken aan cassettezonnescher-
men, uitvalschermen, screens en 
rolluiken. Maar vooral de markie-
zen zijn hét paradepaardje van 
Wassink. Dit is zijn lust en zijn le-
ven. Hij assembleert alle zonwe-
ring zelf, waardoor hij héél veel 
verstand van zonwering heeft. 
Ook de markiezen produceert To-
ny helemaal zelf. Eerst wordt het 
hout op maat gemaakt, daarna 
geschilderd en tenslotte tot een 
markies vervaardigd. Daarnaast 
confectioneert hij al het doek, 
dit houdt in dat hij zelf achter de 
naaimachine zit. Dit vergt veel 
vakmanschap en dat heeft Tony 
Wassink allemaal in huis.
Het voordeel van zoveel kennis, is 
dat hij voor iedere zonwering een 
oplossing weet. Zijn slogan is dan 
ook ‘Kan niet bestaat niet’. 
Wat tegenwoordig helemaal de 

trend is, is om je bestaande markies een tweede ronde te gunnen. Dit 
houdt in dat de bestaande markies geschuurd, geschilderd en opnieuw 
bekleed wordt met nieuw trendy doek. Als mensen het echt low-budget 
willen, dan bestaat de mogelijkheid dat de klant de markies zelf schil-
dert. Tony Wassink haalt het doek eraf en bezorgt de markies tijdelijk bij 
de klant retour. U ziet, alles is mogelijk.
De gehele maand april kunt u profiteren van 15% korting op de mar-
kiezen, dit geldt tevens op het herbekleden van bestaande markiezen. 
Snel bestellen = snel genieten van uw zonwering.
Neem contact op met Tony Wassink en hij komt vrijblijvend  langs om de 
mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog andere klussen in- en rond 
het huis? Tony Wassink kan alles. Zijn telefoonnummer is 06-53941095.
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Young fashion designers 
Velserbroek 2013

De Koe - Het is woensdagavond 
en gezellig druk in Jongerencen-
trum de Koe in Velserbroek. Acht 
meiden tussen de 14 en 17 jaar 
zijn hard aan de slag. Ze zijn de 
komende maanden bezig met 
het maken van een eigen fan-
tastische modecreatie. Na inspi-
ratie gehaald te hebben uit ver-
schillende (mode)magazines zijn 

ze begonnen met hun eigen ont-
werp. Niets is te gek! Hun ideeën 
lopen uiteen van Tinkerbell, spij-
kerbroeken en vogels met van 
alles daar tussenin. Elke week 
komen deze creatievellingen bij 
elkaar om te werken aan hun ei-
gen outfit. Hierbij wordt de cur-
sus niet gegeven door een do-
cent maar begeleid door mei-
den die de cursus vorig jaar zelf 
gevolgd hebben. Deze ‘fashion-
chicks’ doen zo niet alleen erva-
ring op met het ontwerpen van 
kleding maar ook met het zelf-
standig organiseren van een ac-
tiviteit. Waar de meiden dit nu 
nog doen onder begeleiding 
van de jongerenwerkers zullen 
zij naarmate de cursus vordert 
steeds meer verantwoordelijkhe-
den krijgen.
Nu de ontwerpen zo goed als 
klaar zijn is het tijd voor de vol-
gende stap, het kiezen van kleu-
ren en stoffen. Naast de stof-
fen die de Koe al heeft, worden 
zij gesponsord door Kringloop-
winkel Velserbroek aan de Za-
delmakerstraat. Een aantal van 
de meiden is al aangekomen bij 
het puzzelen met ingewikkel-
de patronen en het knippen van 
de stof. Ze zijn soms helemaal 
stil van de concentratie maar er 
wordt ook heel wat afgelachen. 
De verhalen over school, vrien-
dinnen en de jongens die ze al-
lemaal kennen vliegen je dan om 

de oren. De komende maanden 
moeten de meiden nog hard aan 
de bak met spelden, naaien, ver-
sieren en afpassen. Met de posi-
tieve sfeer die nu al van het ge-
heel afstraalt kan het alleen nog 
maar beter worden. Dit zal, zeker 
weten, te zien zijn wanneer onze 
eigen fashionista’s op 25 mei op 
de catwalk zullen stralen!

Kerngroepleden gezocht
Welzijn Velserbroek - Bij 
Welzijn Velserbroek  vinden 
een aantal recreatieve ont-
moetingsactiviteiten plaats. 
Tot voor kort werden deze 
begeleid door de beroeps-
kracht van het centrum. Aan-
gezien de gemeente een an-
dere taakstelling heeft gege-
ven aan de beroepskrachten: 
meer op zoek naar de kwets-
bare burger in de wijk en hen 
ondersteunen, is het niet meer 
mogelijk om de bestaande ac-
tiviteiten te blijven begeleiden.
Omdat wij ook niet willen 
dat deze activiteiten (Speel-
o-theek MamaMia, Ouder & 
Kindochtend, 3D knippen, 
Rummicup, koor FF Anders) 
verloren gaan, zijn wij op zoek 
naar Kerngroepleden die hen 
op vrijwillige basis willen on-
dersteunen. De kerngroep 
krijgt de verantwoordelijk-
heid over ontmoetings- en re-

creatieve activiteiten die uit-
gevoerd worden door vrijwil-
ligers, inclusief de bewaking 
van het budget en de bege-
leiding van de betrokken vrij-
willigers. 
De kerngroep bestaat uit een 
groep van minimaal drie en 
maximaal zeven vrijwilligers 
en wordt begeleid door de be-
roepskracht. Er zijn verschil-
lende taken zoals voorzitter, 
secretaris, penningmeester, 
activiteitencoördinator, coach, 
pr-medewerker. 
Inmiddels zijn er drie vrijwil-
ligers die nadenken over het 
invullen van deze functies. Zij 
kunnen nog versterking ge-
bruiken. Wij zoeken mensen 
die in een breed perspectief 
kunnen denken en zich graag 
willen inzetten voor het wel-
zijn in de wijk. Meer weten? 
Bel 023-5388830 of mail in-
fo@welzijnvelserbroek.nl

De Driehoek - Enkele maan-
den geleden is er onder de be-
zoekers van de Verbinding in 
Dorpshuis de Driehoek te Drie-
huis een klanttevredenheidson-
derzoek gehouden. Het huiska-
merproject bestaat al enige tijd 
maar is de laatste twee jaar erg 
gaan groeien. Vooral ouderen 
uit de wijk maken gebruik van 
de mogelijkheid om hier een of 
twee keer per week voor slechts 
3,50 euro warm te lunchen. Het 
eten is lekker, gezond en brengt 
je op een leuke manier onder de 
mensen. Gezelligheid staat voor-
op en het gevoel dat alle men-
sen welkom zijn. Dit waren de 
voornaamste redenen waarom  
De Verbinding zo hoog gewaar-
deerd wordt.  Naast eten wordt 
er op donderdag gebreid voor 
het goede doel, is er op dinsdag 
een wandelgroep en kan men 
tekenen en/of schilderen. Het 
nadeel: de Verbinding is slechts 
twee dagen per week (dinsdag 
en donderdag) geopend. Wilt u 
meer weten over de activiteiten 
of een keer mee-eten, bel 0255-
520850 en vraag naar Janneke.

De Verbinding 
krijgt een 8,3

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei presenteert voor de 
laatste maal in dit seizoen de 
filmavond voor vrouwen met de 
film ‘De verbouwing’ op woens-
dag 17 april. Het is de verfilming 
van Saskia Noorts gelijknamige 
thriller met Tsjitske Reidinga als 
plastisch chirurg Tessa van As-
selt, die de greep op haar suc-
cesvolle leven verliest. De film 
start om 20.00 uur. Kaarten à 
2,50 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Filmavond 
voor vrouwen

De Dwarsligger - De kinder-
middag in Buurtcentrum de 
Dwarsligger is op woensdag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Op 
woensdag 10 april staat er een 
toneelmiddag op het program-
ma waar sprookjes werkelijk-
heid worden. Op 17 april gaan 
we de keuken in, appelflap-
jes maken. Woensdag 24 april: 
speurtocht buiten in groepjes. 
Op 8 mei gaan we lekkere din-
gen proeven (exotische vruch-
ten) en op 15 mei is er een spor-
tieve middag: spelletjes als esta-
fette, koekhappen en nog veel 
meer. De leeftijd voor deze kin-
dermiddag is van 4 tot 12 jaar, 
de kosten bedragen 2 euro. 
Draag kleding die wel een beet-
je vies mag worden. Buurtcen-
trum de Dwarsligger zoekt ook 
nog steeds ouders die deze mid-
dag willen helpen. Meer weten? 
Bel 0255-512725 of info@bc-
dedwarsligger.nl 

Kindermiddag

Buurt-
bemiddeling 
draait op
volle toeren
Buurtbemiddeling - Buurtbe-
middeling heeft nu al weer 16 
meldingen ontvangen in de 12 
weken van dit kalenderjaar. Dat 
betekent dat er elke week ie-
mand belt met een klacht. En 
dat is niet zo gek, we wonen 
dicht op elkaar (soms in gehori-
ge huizen), hebben verschillen-
de levensstijlen en vormen, ver-
schillende belangen en wensen. 
Heeft u last van uw buren? Pro-
beer hen altijd op een rustig mo-
ment aan te spreken als u er-
gens last van heeft. Als dit niet 
lukt of werkt, dan kunt u Buurt-
bemiddeling bellen. Wij onder-
steunen u graag en kunnen u op 
weg helpen. Getrainde bemidde-
laars nemen graag de tijd voor u. 
Een bemiddelingsgesprek is niet 
altijd nodig en zeker niet altijd 
het doel van buurtbemiddeling. 
Het gaat erom dat u bij de bu-
ren aan kunt geven waar u last 
van heeft en hoe u dat in alle re-
delijkheid anders zou willen. Wat 
heeft u daarbij nodig en wat kunt 
u hier zelf in doen? Bij twijfel, ad-
vies of een melding: u kunt altijd 
bellen met Buurtbemiddeling. 
Tel. 0255-548 520 of de website: 
www.buurtbemiddelingvelsen.nl

De Dwarsligger - In Buurtcen-
trum de Dwarsligger is de fiets-
cursus bijna (9 april) afgelopen. 
Heeft u spijt dat u niet bent be-
gonnen dan kunt u volgend jaar 
weer meedoen. Geeft u zich dan 
wel nu op want alleen bij vol-
doende deelname gaat de cur-
sus volgend jaar weer in febru-
ari van start. Wie de fietskunst 
graag wil onderhouden maar 
zich nog onzeker voelt kan gra-
tis meefietsen, bij voorkeur op 
een eigen fiets. Vanaf 16 april 
gaan we om 12.00 uur vanaf De 
Dwarsligger de duinen in fietsen. 
Niet in de schoolvakanties. Wilt 
u mee fietsen? Meld u zich dan 
aan bij info@bcdedwarsligger.nl. 
U bent van harte welkom. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Fietscursus

Wijkcentrum de Mel-Water-
vliet - De Mel-Watervliet orga-
niseert dinsdagmiddag 23 april 
van 13.30 tot 15.30 uur een oud 
Hollandse spelletjesmiddag voor 
ouderen. Deze week is het natio-
nale sportweek en worden oude-
ren uitgedaagd om in beweging 
te komen bij de spelletjesmid-
dag, omdat bewegen gewoon 
heel erg leuk is! Deelname kan 
na inschrijving en kost slechts 
2,50 euro (inclusief hapjes en 
een drankje). Meer weten? Bel 
0251-226445 (vraag naar Lydia 
of Judith).

Oud-Hollandse 
Spelletjes
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Geslaagd eindconcert 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Een complete mu-
ziekavond samenstellen met drie 
eindexamenleerlingen is geen si-
necure, maar al na het eerste 
nummer van het jaarlijkse eind-
concert van de zesde klas op vrij-
dag 22 maart was het publiek ver-
kocht. Annelies Maltha, in een 
prachtig rood jurkje als stralend 
middelpunt, zong samen met de 
keurig in pak gestoken Daan Smit 
en Jesse van der Wel ‘Rythm of 
life’, begeleid door hun ongetwij-
feld trotse muziekdocent Diderich.
Vervolgens ontpopte zich een zeer 
gevarieerde muziekavond, samen-
gesteld door bovengenoemd trio. 
Zelf lieten ze hun muzikale kun-
sten zien op hun favoriete instru-
ment, maar ook op totaal andere 
instrumenten. Zo speelde Jesse 
op ‘zijn’ instrument, de piano, een 
gevoelige solo ‘La valse d’ Ame-
lie’, maar net zo goed zong hij of 
speelde hij in een ensemblenum-
mer de metalofoon! Ook Daan was 
goed op dreef op piano in de drie-
delige ‘Sonatine Celementi’, maar 
we hoorden hem ook op drums 
of als zanger. Annelies was in veel 
zangnummers te horen, maar ook 
op basgitaar of achter het key-
board.
Deze eindexamenleerlingen wer-
den op deze avond niet alleen be-
oordeeld op hun muzikale vaar-
digheden, ook de organisatie van 
de muziekavond zelf leverde pun-
ten op. Het drietal scoorde ook 
op dat punt ruim voldoende, want 
als gezegd werd het een gevari-
eerde avond. Daarbij maakte het 
trio ruim gebruik van de muzikale 
kwaliteiten van vijfdeklassers (dat 

belooft wat voor de muziekavond 
van volgend jaar!), maar ook van 
enkele docenten, en niet alleen 
muziekdocenten.
En zo kreeg het publiek voor de 
pauze een ode aan het Stedelijk 
Museum te horen van de heer De 
Jonge, naast het lieftallige ‘Ver-
schwiegende liebe’ van mevrouw 
Weidema of het veel ruigere ‘Mir-
rors room’ van Counting Down en 
het door Bruce Springsteen ge-
schreven ‘Fire’ door Annelies, Jes-
se en Daan zelf. Klasse was ook 
dat de muzikanten bij dat laatste 
nummer zich niet uit het veld lie-
ten slaan door het haperende key-
board.
Na de pauze stond onder andere 
een aantal sterke popnummers op 
het programma als ‘Back to black’, 
‘Eye of the tiger’ en het goed ge-
kozen slotnummer ‘Somebody to 
love’ van Queen, maar ook gezon-
gen gedichten en het opvallende 
‘La matinale’, mooi driestemmig 
gezongen door de tenoren Jesse 
en Daan, de alten Bas Haver en 
Andrea van Grinsven en de sopra-
nen Renée Moraal en Annelies.
Dat de jury, bestaande uit de mu-
ziekdocenten van school, aange-
vulde door een deskundige ge-
committeerde van buitenaf, aan al-
le drie de eindexaminandi een rui-
me zeven gaf, verbaasde het nog 
nagebleven publiek niet. Dat pu-
bliek, medeleerlingen uit alle klas-
senlagen, enkele docenten en na-
tuurlijk vrienden en familie van de 
hoofdrolspelers van deze lekke-
re muziekavond, had namelijk zijn 
mening al laten blijken met veel-
vuldig daverend applaus.

Jaarvergadering voor 
huurders WBV

IJmuiden - Donderdag 11 april, 
aanvang 19.30 uur, houdt de 
Huurdersraad van Woningbedrijf 
Velsen weer haar jaarvergade-
ring in Zalencentrum Velserduin 
aan het Velserduinplein. De be-
langstelling is niet altijd positief te 
noemen om naar een jaarvergade-
ring te gaan. Maar toch is het be-
langrijk om juist tijdens een jaar-
vergadering uw stem te laten ho-
ren, eventueel een constructief 

voorstel te lanceren, waar andere 
medebewoners misschien wel hun 
woonplezier kunnen verbeteren.
Omstreeks 20.45 uur zullen zij de 
heer D. Damsma welkom heten. 
De Huurdersraad heeft hem be-
reid gevonden enige duidelijkheid 
te geven over de volkshuisvesting 
en de gevolgen van de maatrege-
len vanuit de overheid. Om uiterlijk 
22.00 uur sluiten zij deze avond af. 
Zij rekenen op uw aanwezigheid.

D66 wil eigenbouw
in Velsen bevorderen
Velsen - De gemeenteraad in 
Velsen heeft een motie van Marc 
Hillebrink van D66 aangenomen 
om het Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO) te be-
vorderen. Hiermee wil D66 een 
bijdrage leveren om de Velsense 
woningmarkt weer in beweging 
te brengen.
Door de motie moeten er meer 
mogelijkheden voor particulie-
ren  komen om zelf te (laten) 
bouwen op eigen grond, door 
een of meer eigenaren. Zo kun-
nen zij meer zeggenschap krij-

gen over de wijze van bouwen 
en het eindresultaat. De investe-
ringskosten kunnen voor de ei-
genaren lager zijn door zelfwerk-
zaamheid. Het CPO is een goed 
instrument om deze ontwikke-
ling te stimuleren. In Nederland 
zijn met CPO al goede ervarin-
gen opgedaan met verschillen-
de projecten.
Het college buigt zich nu over de 
mogelijkheden om eigenbouw 
te stimuleren. Bij de bespreking 
van de woonvisie zal de gemeen-
teraad hierover meer horen.

Telstar Thuis in 
de Wijk zeer actief

Velsen - De maatschappelijke 
stichting Telstar Thuis in de Wijk 
is op meerdere fronten zeer actief. 
Scholieren worden gestimuleerd 
om mee te doen aan de Zorgspe-
cialistloop. Er is een belangrij-
ke stap gezet voor het educatie-
ve programma Playing for Suc-
cess. De Streetleague 2013 gaat 
van start en Jan van Halst komt 
naar Velsen-Zuid om onderne-
mers te vertellen over het belang 
van maatschappelijke activiteiten.
Op 21 april is de vijfde editie van 
de Zorgspecialistloop, dit keer 
met start en finish in het Tata 
Steel stadion in Velsen-Zuid. In 
overleg met de organisatoren De 
Zorgspecialist en SportSupport 
zetten drie stagiaires van Telstar 
Thuis in de Wijk zich in om zoveel 
mogelijk basisschoolleerlingen 
van groep 7 en 8 te laten deelne-
men. Daarvoor benaderen zij al-
le scholen in Velsen. Het drietal 
wil een gezamenlijke warming-up 
met spelers van Telstar organise-
ren. Daarnaast biedt Telstar Thuis 
in de Wijk korting op de inschrijf-
prijs en extra prijzen voor deelne-
mende scholen.
Vorige week werd in het Tata 
Steel Stadion een informatiebij-
eenkomst gehouden over Playing 
for Success.
In navolging van veel andere be-
taald voetbalclubs wil ook Telstar 
Thuis in de Wijk een leercentrum 
in het stadion inrichten. Daar 
kunnen leerlingen vanaf 9 jaar op 
speelse wijze en in de inspireren-

de omgeving van het stadion hun 
prestaties in taal, rekenen en ict 
verbeteren. De reacties van het 
onderwijs, de gemeente en ande-
re betrokken partijen zijn zeer po-
sitief. Daarmee is een belangrijke 
stap gezet voor de realisatie van 
Playing for Succes in deze regio.
Na het succes van de eerste edi-
tie wil Telstar Thuis in de Wijk 
ook dit jaar weer de Telstar Street 
League organiseren. Dit is een 
voetbaltoernooi voor jongens én 
meisjes van 12 tot en met 16 jaar, 
met voorrondes in de wijken en 
een finale in het Tata Steel sta-
dion. Naast het voetballen zijn 
er ook punten te verdienen met 
het leveren van een wijkbijdrage. 
De Streetleague wordt georgani-
seerd in samenwerking met het 
Woningbedrijf Velsen, wooncor-
poratie Kennemerhave, AWV Ei-
gen Haard,  het jongerenwerk van 
Stichting Welzijn en Sport Sup-
port. Op 14 mei is een informatie-
avond met clinic, meer informa-
tie volgt.
Op 11 april komt oud-topvoetbal-
ler en tv-analyticus Jan van Halst 
naar Velsen-Zuid. Hij spreekt tij-
dens een lunch voor onderne-
mers die lid zijn van HOV IJmond 
of MKB IJmond. Als commerci-
eel directeur bij FC Twente heeft 
Van Halst veel te maken gehad 
met ‘Scoren in de Wijk’, de maat-
schappelijke stichting die me-
de model heeft gestaan voor Tel-
star. Zie ook www.TelstatThuisin-
deWijk.nl.

DKV Jeugd-
wedstrijden

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag stonden alweer de eer-
ste veldwedstrijden op het pro-
gramma. Ondanks de kou werd 
er gewoon gespeeld op kunst-
gras. Alleen de wedstrijd van 
de C1 was afgekeurd, want zij 
moesten een uitwedstrijd spe-
len op gras. De E1, wat nu een 
achttal is speelde haar eer-
ste wedstrijd in de nieuwe sa-
menstelling. En dat deden zij 
heel goed! De kinderen leren 
snel, want eerst speelden zij 
mono-korfbal en nu spelen ze 
twee vakken korfbal. Ze won-
nen maar liefst 13-1 van KI-
OS D3. Een prima start dus! 
De D2 speelde tegen Furore 
D3. Ze speelden een uitwed-
strijd en dankzij goed verdedi-
gen en prima aanvallen won-
nen ze met 4-6. Coaches Rol-
and en Nicole waren erg trots 
op hun team na de gewon-
nen wedstrijd. De D1 ging naar 
Sassenheim, waar ze tegen 
TOP D3 speelden. Coach Roy 
vond dat het verdedigend niet 
goed in elkaar zat, maar geluk-
kig scoorde DKV er nét een-
tje meer dan de tegenstander; 
11-12 in het voordeel van DKV. 
Sverre had met maar liefst 7 
treffers een groot aandeel in de 
score. Verder scoorden Loek, 
Meike en Sem. De B1 speelde 
thuis tegen Atlantis B2. Een on-
bekende tegenstander voor de 
B1, maar al snel werd duide-
lijk dat de B1 sterker was dan 
Atlantis. Na een 1-1 in het be-
gin liep DKV uit naar een uit-
stekende 14-3 eindstand. Mat-
thé en Bjarne scoorden samen 
maar liefst 10 doelpunten, de 
andere doelpunten kwamen 
op naam van Denise, Matthijs 
en Jip.
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De Opstapper vaart weer
Vanaf 30 maart vaart het pontje De 
Opstapper weer over het Zijkanaal 
C tussen Buitenhuizen en het West-
hoffbos. Het vaarseizoen loopt tot 
29 september.

De pont vaart in de weekenden en 
schoolvakanties van 12.00 uur tot 
17.00 uur. De aanlegsteigers liggen 
aan weerskanten van Zijkanaal C: één 
ter hoogte van het wielercircuit in het 
Westhoffbos in Spaarndam en de an-
der halverwege de Buitenhuizerweg, 
tegenover huisnummer 6,  in het deel-

gebied Buitenhuizen. De pont zorgt 
voor een prima verbinding over het 
water voor fietsers en wandelaars. De 
overtocht kost één euro per persoon.

De pont vaart in het weekend van za-
terdag 30 maart tot en met zondag 29 
september van 12.00 tot 17.00 uur. In 
de schoolvakanties vaart hij van za-
terdag 27 april tot en met zondag 5 
mei en van zaterdag 6 juli tot en met 
zondag 25 augustus, ook tussen 12.00 
en 17.00 uur. (foto: Recreatie Noord-
Holland)

Bij Felison Cruise Terminal

Trap in gebruik genomen
Op vrijdag 29 maart is de nieuwe 
trap bij het Felison Cruise Termi-
nal in gebruik genomen. De vier 
initiatiefnemers, waaronder de ge-
meente Velsen, namen hun rolkof-
fer langs de trap naar boven en lie-
ten kleurige ballonnen los.

De betonnen trap, een ontwerp van 
architect Marc van de Velde, verbindt 
de Felison Cruise Terminal met de 
Kennemerboulevard en het strand. 
Dat is ook precies de bedoeling - pas-
sagiers en bemanning van de cruise-
schepen moeten verleid worden om 
naar de jachthaven, de zee en het 

strand te gaan. Wie liever wil genie-
ten van het uitzicht op de terminalha-
ven en -schepen kan goed zitten op de 
verdiepte en verbrede treden van de 
trap. De initiatiefnemers zijn Zeeha-
ven IJmuiden, Kennemerstrand NV, 
KVSA en de gemeente Velsen.

De cruisevaart is belangrijk voor 
Velsen; het is een economische fac-
tor van belang. De groeiende markt 
brengt veel bezoekers naar deze re-
gio. Tot eind september leggen er al 
veertig cruiseschepen aan bij de Fe-
lison Cruise Terminal. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Elektronisch gemeenteblad
De gemeente Velsen publiceert 
haar bekendmakingen van veror-
deningen, vergunningen en beleid 
wekelijks in de Jutter/de Hofgeest. 
Vanaf 1 januari 2014  moeten de 
bekendmakingen in een elektro-
nisch gemeenteblad worden gepu-
bliceerd. Dat stelt de Wet Elektro-
nische Bekendmakingen.

De officiële bekendmakingen van de 
gemeente Velsen worden vanaf 1 ja-
nuari 2014 via het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd en in de 
Jutter/de Hofgeest geplaatst. Na eva-
luatie wordt bekeken of het publice-
ren in de Jutter/de Hofgeest wordt 
beëindigd. Als proef wordt het ge-
meenteblad vanaf donderdag 4 april 
wekelijks gepubliceerd op www.vel-
sen.nl. Dit heeft het college op 2 april 

2013 besloten. Het elektronische ge-
meenteblad krijgt op 1 januari 2014 
een juridische status. Dit betekent 
dat de gemeente Velsen vanaf die 
datum wettelijk verplicht is het ge-
meenteblad elektronisch te publice-
ren.

Op het ontwerpbesluit en de ont-
werpverordening elektronische be-
kendmaking wordt door het colle-
ge inspraak verleend. Belanghebben-
den kunnen binnen een termijn van 6 
weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt een officiële schrif-
telijke inspraakreactie indienen. 

Het ontwerpbesluit en de ontwerp-
verordening liggen vanaf 5 april 2013 
zes weken ter inzage bij het gemeen-
tehuis.

Prijsvraag IJmuiderslag
Woensdag 27 maart is de nieuwe trap bij IJmuiderslag in gebruik genomen.
Wethouder Ronald Vennik maakte de winnaar van de prijsvraag bekend die 
eind januari werd opengesteld. Mevrouw Van Kouteren had de gedachte in-
gestuurd die haar te binnen viel bij de IJmuiderslag: ‘De kleuren en geuren 
van de zee nemen mijn gedachten mee’. Deze gedachte is gegraveerd in een 
plaquette naast de trap bij de IJmuiderslag. Op de foto staan de winnares me-
vrouw van Kouteren (links), wethouder Vennik en mevrouw Van Egmond 
van Zilt aan Zee, die een dinerbon ter waarde van 75 euro beschikbaar had 
gesteld. (foto: Ko van Leeuwen)
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TATA Steel Stadion veilig
TATA Steel Stadion heeft een vei-
ligheidsverklaring gekregen voor 
het seizoen 2013/2014. Het sta-
dion voldoet aan de eisen die de 
KNVB daaraan stelt.

Jaarlijks controleert de KNVB de 
kwaliteit van de veiligheid in de 
voetbalstadions. De veiligheid en het 
plezier van de bezoekers worden op 
deze manier gewaarborgd. De orga-
nisatie van de wedstrijden is onder-
werp van onderzoek. Ook kijkt de 
KNVB naar de veiligheid van de con-

structie en naar de brandveiligheid 
van het stadion.

De veiligheidsverklaring maakt on-
derdeel uit van de licentievoorwaar-
den van de KNVB en wordt geza-
menlijk door Telstar, de politie, de 
brandweer en de gemeente ingevuld. 
In maart is de veiligheidsverklaring 
voor het seizoen 2013/2014 onder-
tekend door de directeur van Telstar, 
de heer Pieter de Waard, en door 
burgemeester Franc Weerwind. (fo-
to: Telstar)

Zwembad De Heerenduinen

22.500e bezoeker in maart
Dirk van Leeuwen was vrijdag 
29 maart de 22.500e  bezoeker 
in maart van Zwembad De Hee-
renduinen. Een taart en tien vrij-
kaartjes voor het zwembad wa-
ren zijn beloning.

De heer Van Leeuwen – Dirk voor 
bekenden – zwemt al 33 jaar op 
woensdag en vrijdag om 7.00 uur 
zijn baantjes. Daar is hij in De 
Hoogeberg dus al mee begonnen. 
Dirk is 75 jaar en inmiddels gepen-
sioneerd. Tijdens zijn actieve loop-
baan zat hij in de ploegendienst, 
maar als hij uit de nachtdienst 
kwam, ging hij eerst zijn baantjes 
trekken voordat hij voldaan ging 
slapen.

Nu heeft hij de hele dag de tijd; is 
het vroege opstaan dan geen pro-
bleem? Dirk: ‘Soms wel, maar ik 
doe het wel, want zwemmen is goed 
voor mijn gezondheid en ik voel me 
er lekker bij.’ De taart die hij ont-
ving uit handen van receptioniste 
Marjolein zou hij bij de koffie aan-
snijden met zijn wandelmaatje en 
zijn zus. Met haar heeft hij ook vele 
jaren ’s morgens gezwommen.

Zwembad De Heerenduinen is 10 
jaar open. In 2013 wordt iedere 
22.500e bezoeker in het zonnetje 
gezet. De teller staat vanaf de ope-
ning in 2003 op 2.661.232 bezoe-
kers. (foto: gemeente Velsen)

Aan de slag met Brakland!
Op 10 en 11 april gaan bewoners 
van Oud-IJmuiden en Landschap 
Noord-Holland daadwerkelijk be-
ginnen met de eerste werkzaam-
heden. Spelen, zitten, wat groen 
en een hek – de eerste fase.

De inrichting van het Brakland gaat 
beginnen; de plannen voor dit braak-
liggende terrein zijn in drie bewo-
nersbijeenkomsten vastgesteld. Be-
gonnen wordt met een speelplek 
voor jonge kinderen, een zitplek of 
huiskamer voor volwassenen, een 

stukje stadslandbouw en de omhei-
ning van het terrein aan de Bik- en 
Arnoldkade, Visseringstraat, Fro-
gerstraat en Prins Hendrikstraat in 
Oud-IJmuiden. 

Op woensdag 10 en donderdag 11 
april gaat de spade in de grond. Alle 
omwonenden zijn van harte welkom 
– samen met hun vrienden, opa’s en 
oma’s. De plannen zoals ze op de ma-
quette staan, worden gefaseerd inge-
voerd. Nadere informatie volgt. (fo-
to: gemeente Velsen)

Bijeenkomst 17 april 2013

‘Oplichting aan de deur’
Op woensdag 17 april 2013 is er 
een informatiebijeenkomst over 
‘oplichting aan de deur’ in het Bre-
derodehuys van 14.00 tot 16.30 
uur. Na enige filmpjes en uitleg 
over deze babbeltrucs is er gele-
genheid tot vragen stellen.

Een zogenaamde klusjesman of een 
zogenaamde nieuwe buurvrouw - 
mensen met slechte bedoelingen pro-
beren bij u binnen te dringen met een 
smoesje. Ze komen eigenlijk geld en 
andere kostbaarheden stelen. Daar-
om is er een informatiebijeenkomst 
over ‘oplichting aan de deur’, geor-
ganiseerd door het Wijkteam Sant-

poort, waarin de woningcorporaties 
zitten, politie, Stichting Welzijn, ver-
tegenwoordigers van het wijkplat-
form Santpoort en de gemeente Vel-
sen. De meest voorkomende babbel-
trucs komen aan bod, er worden film-
pjes getoond en er is ruimte voor vra-
gen en ervaringen.

De deur gaat om 13.30 uur open; de 
bijeenkomst begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.30 uur in het Bredero-
dehuys aan de Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid. Toegang 
na aanmelding vóór 12 april via 0255-
566583. Tijdige aanmelding is ver-
standig, er is plaats voor 80 mensen.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
maart 2013 tot en met 29 maart 
2013 de volgende aanvragen heb-
ben ontvangen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Heerenduinweg 6 A, 
kappen 6 bomen (25/03/2013) 
w13.000113; Zuiderkruisstraat 
74, plaatsen windschermen 
(25/03/2013) w13.000112.

Velsen-Zuid: Torenstraat 17 
(rijksmonument), kappen boom 
(25/03/2013) w13.000120; Rijks-
weg 116 (rijksmonument), oprich-
ten beheersschuur, aanleggen in/uit-
rit en kappen 6 bomen (28/03/2013) 
w13.000122; Torenstraat 17(rijks-
monument), restaureren woning 
(25/03/2013) w13.000114.

Santpoort-Noord: Santpoort-
se Dreef ong., kappen boom 
(27/03/2013) w13.000118.

Driehuis: Nicolaas Beetslaan 
ong.(plantsoen), kappen 23 bo-
men(26/03/2013) w13.000117; Bos-
boom Toussaintlaan 34, vergroten 
woning met uitbouw (voorgevel)
(27/03/2013) w13.000121.

Velserbroek: Bagijnenkamp 3, 
plaatsen dakkapel (voorgevel)
(25/03/2013) w13.000108.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 
18, kappen 2 bomen (26/03/2013) 
w13.000116; Jagtlustlaan 19, vergro-
ten woning (uitbouw begane grond 
en 1ste verdieping)(25/03/2013) 
w13.000115.

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

Ontwerpbesluiten aanvraag om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: IJmui-
den, Alexander Bellstraat 2, wijzigen 
bedrijfsruimte naar een woning op de 
eerste verdieping en een garage/ber-
ging op de begane grond w12.000161; 
Santpoort-Noord, St. Eustatiusstraat 
10A, wijzigen bedrijfsruimte naar 
een woning op de eerste verdieping 
w12.000197. De aanvra(a)g(en), de 
ontwerpomgevingsvergunning(en), 
de ontwerpverklaring(en) van geen 
bedenkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 5 april 
2013 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Publiekszaken. Te-
vens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/downloads 
ontwerpomgevingsvergunning. Tij-
dens deze periode van terinzageleg-
ging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen zowel de ontwer-
pomgevingsvergunning als de ont-

werpverklaring van geen bedenkin-
gen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning: 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 43, 
in gebruik nemen garage bij woon-
huis als werkruimte (24/01/2013) 
w13.000029.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-

lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende besluiten 

genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Kennemerstrand 178, ver-
hogen dak en plaatsen zonnepanelen 
(27/03/2013) w13.000046.

Santpoort-Noord: Geen mededelin-
gen

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen

Velserbroek: Spitsaak 71, plaatsen 
dakkapel (achtergevel)(26/03/2013) 
w13.000042.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Van den Vondellaan 19, 
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(26/03/2013) w13.000003.
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Subsidieverordening
De raad van de gemeente Velsen 
heeft in de vergadering van 28 maart 
2013 besloten de Algemene subsi-
dieverordening Velsen 2013 vast te 
stellen en gelijktijdig de Algemene 
subsidieverordening Velsen, vast-
gesteld op 11 september 2008, in te 
trekken.

De verordening treedt met ingang 
van 5 april in werking.

De verordening ligt gedurende 6 we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Elektronisch gemeenteblad
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 2 april 2013 
een voorgenomen besluit geno-
men om een elektronisch gemeen-
teblad uit te geven.

Formele bekendmakingen van bij-
voorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen zullen vanaf 1 janua-
ri 2014 via het elektronisch gemeen-
teblad plaatsvinden en aanvullend in 
de Jutter en de Hofgeest tot uit eva-
luatie blijkt dat deze wijze van publi-
ceren kan worden beëindigd.  Voor-
uitlopende op het definitieve besluit, 
zal als pilot, het elektronische ge-
meenteblad wekelijks op de websi-
te van de gemeente Velsen verschij-
nen. Het elektronische gemeente-
blad zal echter niet eerder dan op 1 ja-
nuari 2014 een juridische status ver-
krijgen. Deze ontwikkeling past in 

het verder verbeteren van de elektro-
nische dienstverlening. Op het ont-
werpbesluit en de ontwerpverorde-
ning elektronische bekendmaking 
wordt door het college inspraak ver-
leend op grond van de inspraak- en 
samenspraakverordening. Belang-
hebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld om binnen een termijn van 6 
weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt een officiële schrif-
telijke inspraakreactie in te dienen. U 
kunt uw schriftelijke reactie richten 
aan: Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL te IJmuiden. 
Het ontwerpbesluit en de ontwerp-
verordening ‘elektronische bekend-
making’ liggen vanaf 5 april 2013 zes 
weken ter inzage bij het gemeente-
huis. Tevens kunt u deze informatie 
vinden op de website: www.velsen.nl.

Verordeningen en beleidsregels i.v.m. opleggen boetes
Het college van burgemeester en 
wethouders hebben op 19 maart 
2013 de volgende beleidsregels 
vastgesteld:

- Beleidsregels maatregelen WWB. 
IOAW en IOAZ 2013 gemeente Vel-
sen
- Beleidsregels terugvordering en 
verhaal WWB, IOAW en IOAZ 2013 
gemeente Velsen
- Beleidsregels boeteoplegging 
WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeen-
te Velsen

De gemeenteraad van Velsen heeft 

op 28 maart 2013 de volgende veror-
deningen vastgesteld:
- Maatregelenverordening Wet 
werk en bijstand 2013 gemeente Vel-
sen
- Maatregelenverordening IOAW 
en IOAZ 2013 gemeente Velsen
- Handhavingsverordening WWB, 
IOAW en IOAZ 2013 gemeente Vel-
sen
- Verordening verrekening be-
stuurlijke boete bij recidive 2013 ge-
meente Velsen.

Toelichting
Vanaf 1 januari 2013 moet het col-

lege een boete opleggen als de uit-
keringsgerechtigde zijn inlichtin-
gen plicht niet of niet volledig na-
komt. Ook wordt alle ten onrech-
te verstrekte uitkering teruggevor-
derd. Deze wettelijke verplichtin-
gen hebben gevolgen voor bestaan-
de gemeentelijke verordeningen en 
beleidsregels. Tevens moest er een 
nieuwe verordening en een nieu-
we beleidsregel worden vastgesteld, 
waarin de beperkte gemeentelijke 
beleidsvrijheid is vastgelegd.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels en verordeningen 

treden in werking op 5 april 2013. De 
nu geldende beleidsregels en veror-
deningen worden op dit datum inge-
trokken.

Ter inzage
Bovengenoemde beleidsregels en 
verordeningen liggen gedurende 
acht weken ter inzage bij de receptie 
van het Stadhuis. De regels en veror-
deningen worden ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl > regelingen & 
verordeningen van Velsen.
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