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In actie na koperdiefstal
Velsen - VV IJmuiden gaat za-
terdag proberen zo veel mo-
gelijk geld in te zamelen voor 
het herstellen van de scha-
de na de reeks koperdief-
stallen. Eén of meerdere in-
brekers hebben onlangs voor 
duizenden euro’s schade ver-
oorzaakt in de kleedkamers 
van de voetbalclub. Afgelopen 
weekeinde sloegen de koper-
dieven ook toe bij ‘buurman’ 
Telstar.

Tientallen bedrijven en particu-
lieren hebben prijzen beschik-
baar gesteld voor het rad van 
fortuin. Daarnaast vinden op 
het complex diverse activiteiten 
plaats, waaronder een grabbel-
ton, nagelversiering, schminken, 
bordschieten en een kraam met 
sieraden. De zoetekauwen kun-
nen hun hart ophalen aan gro-
te suikerspinnen. Voor de harti-

ge snoepers is er een viskraam 
en een barbecue aanwezig.
Het programma start om 10.00 
uur. Om 11.00 uur kunnen bezoe-
kers op de foto met de selectie-
spelers van Telstar en om 13.00, 
14.00 en 15.15 uur staan optre-
dens gepland van Peter de Haas 
en Frans Zeilmaker. Ajax-speler 
Joël Veltman komt om 16.30 uur 
naar VV IJmuiden voor het uitde-
len van handtekeningen. Bezoe-
kers kunnen, tegen betaling, met 
hem op de foto. De start van de 
sponsorloop (om 17.00 uur) valt 
samen met het optreden van de 
band Rebellies. 
Tot zaterdag 18.00 uur kan wor-
den geboden op het Ajax-shirt 
waarin Joël Veltman op 2 maart 
het winnende doelpunt scoorde 
tegen Feijenoord. Dinsdag was 
het hoogste bod 1100 euro, maar 
dat kan dus nog oplopen.
Formulieren voor deelname 

aan de sponsorloop liggen in 
de bestuurskamer. Donaties 
kunnen worden overgemaakt 
naar bankrekening NL78AB-
NA0564940542 ten name van VV 
IJmuiden. 
Zie ook www.vvijmuiden.nl.

Velsen - Tijdens de eerste open-
bare gespreksronde over de vor-
ming van een coalitie is duidelijk 
geworden dat Velsen Lokaal, als 
nummer twee geëindigd tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart, vooralsnog buiten-
spel komt te staan. De groot-
ste partij D66 stuurt aan op een 
doorstart van de huidige coalitie 
met VVD, PvdA en CDA, waar-
bij alleen GroenLinks wordt in-
geruild voor LGV. Voor deze par-
tij wordt Floor Bal als wethou-
der genoemd. Velsen Lokaal stelt 
het tracé van de HOV-buslijn ter 

Coalitie D66, 
LGV, VVD, 
PvdA en CDA
in de maak 

discussie en dat is voor D66 een 
breekpunt. Lijsttrekker Marian-
ne Vos vindt het onbegrijpelijk 
dat haar partij ondanks de ver-
kiezingswinst buitenspel staat 
en zegt aan een eigen coalitie 
te werken. LGV stelde het HOV-
standpunt na de verkiezingen bij.

Nieuwe reddingboot van KNRM

Máxima doopt Nh1816
IJmuiden - Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag de nieuwe reddingboot Nh1816 gedoopt. 
Dat gebeurde in het bijzien van tientallen genodigden bij het hoofdkantoor van de KNRM aan de Traw-
lerkade. De Nh1816 is de eerste reddingboot van een nieuwe klasse ‘all-weather reddingboten’. Het is 
een schenking van de goede doelenstichting van verzekeringsmaatschappij Nh1816. Het meest opval-
lende aan de reddingboot is de nieuwe rompvorm, naar een ontwerp van Lex Keuning, lector aan de TU 
Delft. De rechte steven snijdt door de golven en reduceert de G-krachten die optreden tijdens slecht 
weer met bijna de helft. Op www.knrm.nl staat een virtuele rondleiding door de nieuwe reddingboot. (fo-
to: Ko van Leeuwen, inzet: KNRM)

Woonvragen? 
Kom tijdens de 
Open Huizen Dag
op zaterdag 5 april 
naar ons
inloopspreekuur.
Zie advertentie in de Woonspecial. 

Rabobank. Samen sterker.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

zie onze advertentie
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DEZE WEEK: OPEN 
HUIZEN 
ROUTE
5 APRIL 2014
11.00 - 15.00 UUR



Driehuis - Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld houdt 
op zondag 6 april een ‘histori-
sche’ open dag. Tussen 11.00 en 
16.00 uur is iedereen van harte 
welkom om te zien wat de mo-
gelijkheden rondom een plech-
tigheid zijn. Een bijzondere open 
dag, want in april is het ook 100 
jaar geleden dat de eerste cre-
matie plaatsvond in Crematori-
um Westerveld, het eerste cre-
matorium van Nederland.
Tijdens de open dag zijn al-
le ruimtes geopend. U kunt 
een kijkje nemen in de aula’s, 
de condoleanceruimtes en de 
crematieruimte, maar ook een 
wandeling maken door het uit-
gestrekte gedenkpark. Mede-
werkers van Westerveld beant-
woorden alle vragen. U ervaart 
het Westerveld van vroeger en 
nu, waar op ludieke wijze aan-
dacht aan wordt besteed. Ook 
kinderen zijn van harte welkom.
In april 1914 – 100 jaar geleden 
– vond in Crematorium Wester-
veld de crematie van arts C.J. 
Vaillant plaats. Het was de eer-
ste crematie in Nederland. Er 
is in de afgelopen 100 jaar op 
het gebied van dienstverlening 
en mogelijkheden rondom een 
plechtigheid veel veranderd. 
Om dat te laten zien organiseert 
Westerveld op 6 april deze open 
dag.
Westerveld is een van de oud-
ste particuliere begraafplaatsen 
van ons land (1888) én het eer-

ste crematorium van Nederland 
(1913). Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld - een Rijks-
monument - maakt deel uit van 
’de Facultatieve Groep’. De kern-
activiteiten van de Groep (sinds 
1874) zijn dienstverlening en 
techniek. Met activiteiten over 
de hele wereld en eigen vesti-
gingen in tien landen is ‘de Fa-
cultatieve Groep’ op tal van ter-
reinen actief. Sinds 1913 exploi-
teert de Groep diverse cremato-
ria en begraafplaatsen. Het mot-
to van de Groep is ‘Eenheid in 
verscheidenheid’. Optimale sa-
menwerking met opdrachtge-
vers en als partners streven 
naar de hoogste kwaliteit. Dát 
is waar ‘de Facultatieve Groep’ 
voor staat!
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

We gaan de zomer tegemoet 
en de kans op mooi weer wordt 
steeds groter! Nu ook nog de 
zomertijd is ingegaan kunnen 
we elke dag na het avondeten 

steeds vaker genieten van de 
mooie zonsondergangen bij het 
strand en de havens. Een bijko-
mend voordeel is dat de zon de-
ze tijd van het jaar vanaf de kop 
van de haven gezien vlak voor zij 
ondergaat boven de havenmond 
staat. Dit levert dikwijls sfeervol-
le plaatjes op, zoals dit tafereel 
dat zich afgelopen week voor de 
ogen van diverse ‘kop’-gangers 
afspeelde toen meerdere sche-
pen binnen korte tijd het ruime 
sop kozen.

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Uniek project in IJmuiden
‘Units in fraai 

winkelcentrum te huur’
Voorburg/IJmuiden – Beheer-
maatschappij  Beloma Delden 
start een bijzonder project, be-
staande uit de verhuur van zes 
tot acht units van twintig vierkan-
te meter op de eerste etage van 
winkelcentrum Op ’t Plein, op het 
Marktplein 52-54 in IJmuiden. Dit 
gebeurt via het zogenaamde ‘Shop 
in shop’ principe. Medio mei zijn 
de units verhuurklaar. 
,,Het is echt een aansprekend pro-
ject waarin maatwerk wordt gele-
verd, zegt Patrick van Kuijen na-
mens Beloma Delden. ,,Het gaat 
in dit geval om een winkelpand in 
het winkelcentrum Op ’t Plein die 
we in kleinere units gaan inde-
len, waardoor men op tijdelijke ba-
sis een unit kan huren. De eerste 
etage is bijzonder goed toeganke-
lijk via een centraal gelegen ruim-
te. Mochten er geïnteresseerden 
zijn die afwijkende vierkante me-
ters voor de units willen hebben, 
dan is dit bespreekbaar. Op de be-
gane grond bevinden zich overi-
gens een goed bekend staande 
kleding- en woonwinkel”, vertelt 
Bart Bakker.
Henk Timmer is de eerste win-
kelier die zich vestigt in de ruim-
te en de coördinatie voor zijn re-
kening neemt. ,,De meerwaar-
de om een unit te huren is twee-
ledig’’, legt Henk Timmer uit. ,,Ik 
zit op de begane grond als huur-
der met een woon- en kledingwin-
kel door elkaar. Er is een grote toe-
gankelijke trap vanuit mijn winkel 
naar hun unit waardoor er altijd ie-
mand aanwezig is. Voor een korte 

verhuurtermijn kun je voor weinig 
geld een ruimte huren. Dan denk 
ik bijvoorbeeld aan mensen met 
een webwinkel die dan een ga-
ragebox huren om ’s avonds met 
hun klanten af te spreken. Nu hu-
ren ze voor een schappelijk be-
drag een representatieve ruimte 
in een klantvriendelijke omgeving. 
Tevens is het een goede mogelijk-
heid om, dankzij de verkoop in de 
unit, van een grote voorraad af te 
komen.’’
,,De huurovereenkomsten zijn bij-
zonder aantrekkelijk’’, vervolgt Pa-
trick van Kuijen. ,,De units zijn ver-
krijgbaar voor een minimale huur 
van een periode van drie maan-
den voor 250 euro (excl. BTW) per 
maand. De voorschot op de ener-
gienota bedraagt  37,50 euro per 
maand. De verkoop van de pro-
ducten van de huurders kan even-
tueel geschieden via een centra-
le kassa. Wekelijks wordt dan de 
omzet, minus tien procent van de 
verkoop, excl. BTW, aan de huur-
der uitbetaald. De huurder wordt 
tevens vermeld op www.optplein.
nl, met een eventuele link naar de 
eigen site. Op de website van Op 
t’ Plein komen regelmatig diver-
se acties en aanbiedingen van de 
winkeliers te staan. Kortom, er zijn 
tal van voordelen voor de huur-
ders.’’ 
Voor nadere informatie en een be-
zichtiging kan men zich wenden 
tot De gezellige Woonwinkel  in 
IJmuiden, telefoonnummer 0255-
519293 of via info@degezellige-
woonwinkel.nl.

Westerveld houdt 
‘historische’ open dag

Alzheimer Café in IJmuiden
Beweging en dementie
IJmuiden - Dinsdag 9 april 
is er een informatieavond in 
IJmuiden en het onderwerp is: 
‘Beweging en dementie’. Bewe-
gen is goed voor mensen met 
dementie. Het is goed voor de 
lichamelijke conditie, behoud 
van spierkracht, balans en co-
ordinatie. Maar het heeft ook 
goede invloed op de geeste-
lijke gezondheid. Door te be-
wegen breng je de hersenen 
ook in beweging. Daarmee kun 
je de dementie niet stoppen, 
maar mogelijk wel vertragen 
en de omstandigheden verbe-
teren. 
De gastspreker is Marli Hui-
keshoven, bewegingsdocen-
te en activiteitenbegeleidster 
bij Zorgbalans. Zij vertelt meer 
over wat beweging doet met de 
hersenen en geeft ook prakti-
sche tips over hoe je bewegen 
makkelijk kunt inpassen in de 
dag. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar de infor-

matieavond in Ontmoetings-
centrum Zeestroom in IJmui-
den, Zeewijkplein 262, 1974  
PL IJmuiden. Zeestroom is een 
initaitief van Zorgbalans, waar 
mensen met geheugenproble-
men en hun mantelzorgers sa-
menkomen voor dagbesteding, 
ondersteuning, advies en infor-
matie. De ontvangst is vanaf 
19.30 uur, het programma start 
om 19.45 uur en duurt tot circa 
21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, bu-
ren. De toegang en het kopje 
koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig. Bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. 
Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen.

www. .nl

www. .nl
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Donderdag 
3 arpril

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Lezing ‘De kracht van Posi-
tief opvoeden’ in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 19.30 tot 21.30 
uur. Deelname gratis.
Gymnasium Felisenum speelt 
‘Alaska’ in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Vrijdag 
4 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
senen van alle leeftijden over 
de natuur om ons heen in deze 
vrolijke jaargetijden. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Van 20.00 tot 22.00 
uur Museumburen. Inschrijven 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl. Rondleidingen en bijen-
hotel maken.
Gymnasium Felisenum speelt 
‘Alaska’ in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
LiMáJo Fluitkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Bel Canto speelt Carmen in 
Stadsschouwburg Velsen. Aan-
vang 20.15 uur. Van 19.30 tot 
20.00 uur gratis voorbeschou-
wing.
Kleding- en speelgoedbeurs 
in De Westbroek, Platbodem 
201 Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.

Zaterdag 
5 april

Open Huizen Dag. Tussen 
11.00 en 15.00 uur kan men hui-
zen die te koop staan bezichti-
gen.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen.

Puurmarkt op Broekberger-
plein in Santpoort-Noord.
VerwenWeekend bij Groen-
Rijk Velserbroek. Van 10.00 tot 
15.00 uur.
Bazaar in Huis ter Hagen, Lod 
van Deijssellaan 254 Driehuis. 
Van 12.30 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Vespers ‘Op weg naar Pasen’ 
om 16.30 uur in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67 Sant-
poort-Noord. Meditatieve mid-
dag van 12.00 tot 19.00 uur.
Gymnasium Felisenum speelt 
‘Alaska’ in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Bel Canto speelt Carmen in 
Stadsschouwburg Velsen. Aan-
vang 20.15 uur. Van 19.30 tot 
20.00 uur gratis voorbeschou-
wing.

Zondag
6 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollec-
tie van Beeckestijn tijdelijk uit-
gebreid met hedendaagse de-
signstoelen. Van 13.00 tot 15.30 
uur workshop ‘Kunststoel ma-
ken’ met Lottie Buit. Maande-
lijkes rondleiding op Beeckes-
tijn in huis en tuin. Start 14.00 
uur. Aanmelden via www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.
VerwenWeekend bij Groen-
Rijk Velserbroek. Van 10.00 tot 
15.00 uur.
Themadienst in de Hervormde 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
Ijmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Demonstratie Reddingshon-
den op Forteiland. Vertrektij-
den vanaf Kop van de Haven om 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Van-
af het eiland gaat de boot terug 
om 13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld houdt ‘histori-
sche’ open dag tussen 11.00 en 
16.00 uur.
Koffieconcert op Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Tussen 11.30 en 13.00 uur.
Popkoor Multi Vocaal in de 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 12.30 uur.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwas-
senen van alle leeftijden over 
de natuur om ons heen in deze 
vrolijke jaargetijden. Van 13.00 

tot 17.00 uur. Museumweekend, 
toegang slechts 1,-.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Marjolein Meijers met ‘Oud 
en Nieuw’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
7 april

Rijbewijskeuring in De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. 

Dinsdag
8 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jordanese muziekfeest met 
Danny de Munk en Hen Poort. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
9 april

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstel-
ling ‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden over de 
natuur om ons heen in deze vro-
lijke jaargetijden. Van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Alzheimer Café in Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom, Zee-
wijkplein 262, IJmuiden. Van 
19.45 tot circa 21.00 uur.

Velsen - Taal Actief Velsen 
heeft diverse taalactiviteiten 
voor de anderstalige inwoners 
van Velsen: Taalles aan Huis, 
Het Praathuis, Groepslessen in 
De Dwarsligger, inloopactivi-
teiten Beweeg Mee, Vrouwen 
van Velsen en fietslessen. Wilt 
u een ander helpen bij het le-
ren van de Nederlandse taal 
en cultuur en kunt u twee uur-
tjes per week tijd  hiervoor vrij 
maken? Taal Actief Velsen is 
op zoek naar drie vrouwelij-
ke taalcoaches voor Velsen-
Noord en één voor Velserbroek. 
Voor Santpoort-Noord zijn zij 
op zoek naar één vrijwilliger 
man/ vrouw, en voor IJmuiden 
nog eens vier vrijwilligers. Les-
materiaal en begeleiding krijgt 
u van Taal Actief Velsen. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met De Spil, Nurcan 
Arslan, 0255-510186, nuca-
narslan@welzijnvelsen.nl. Zie 
ook www.welzijnvelsen.nl/in-
dex.php/taal-actief-velsen.

Taalcoaches 
gezocht

Havendienst heeft 
nieuwe patrouille-auto
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
heeft Toyota Dijksman uit Bever-
wijk de nieuwe patrouille-auto 
voor de Havendienst afgeleverd.
Met deze auto kan de Haven-

dienst zijn service aan de sche-
pen in het havengebied en toe-
zicht op het terrein van Zeehaven 
IJmuiden NV voortzetten en ver-
beteren de aankomende jaren.

Tentoonstelling kunstklas 
Vellesan in bibliotheek
IJmuiden - Op dinsdag 1 april 
om 17.00 uur opende in Biblio-
theek Velsen de tentoonstelling 
van het Vellesan College. Nee, 
het is geen grap! De prachti-
ge kunstwerken van 54 eind-
examenkandidaten worden ten-
toongesteld. De leerlingen krij-
gen een beoordeling van de 
school en de examencommissie, 
maar slechts één leerling kan 
ook de publieksprijs winnen. Tot 
22 april kunnen bezoekers van 
de bibliotheek stemmen op hun 

favoriete kunstwerk. 
Bibliotheek Velsen biedt speciaal 
voor deze jongeren een platform 
om hun talenten te delen met 
de IJmuidense gemeenschap. 
Hun eerste tentoonstelling is al 
een feit, wellicht de eerste van 
meerdere voor onze toekomstige 
IJmuidense kunstenaars? 
De expositie is in de maand april 
te bezichtigen in de Centrale Bi-
bliotheek Velsen. Zie ook www.
facebook.com/bibliotheekvelsen 
voor de foto’s van de opening.

Puurmarkt in Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 
is er weer de puurmarkt op het 
Broekbergerplein. Zoals elke 
eerste zaterdag van de maand is 
het plein bezet met een gezelli-
ge knusse ‘puurmarkt’. Bemand 
door een tiental Santpoortse 
winkeliers. Niet zoals u bij hen 
in de winkel gewend bent maar 
losjes met hun producten op de 
kraam.
Deze zaterdag een groter aan-
deel culinaire producten van Pri-
meurshop Bol, Pasta Casa, Sant-

poort aan Zee, Slagerij Duyn, 
Poelier Ofwegen en Wijnhuis ten 
Bilt. Allen hebben ze natuurlijk 
wat te proeven en te keuren. Met 
de daarbij behorende aanbiedin-
gen. Voor de completering zor-
gen Speelgoedzaak De Ballon, 
Bosch Sport, Hop & Co en bloe-
menzaak Bij Theo. Ook zij zullen 
met diverse aanbiedingen op de 
markt aanwezig zijn.
Het schijnt mooi weer te worden, 
er is dus geen belemmering om 
even gezellig langs te gaan.
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Film in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 11 en 
woensdag 16 april (20.30 uur) 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 de fi lm ‘Dallas 
Buyers Club’, dit indrukwekken-
de drama is gebaseerd op het le-
ven van activist Ron Woodroof 
en zijn strijd tegen aids. Wood-
roof is een Texaanse homofobe 
cowboy die geniet van het leven 
vol seks, drugs en gokken, maar 
op een dag te horen krijgt dat hij 
HIV-positief is en nog maar der-
tig dagen heeft te leven.
Het verhaal speelt zich af in 
1985, de begintijd van het aids-

tijdperk en het is nog onduidelijk 
hoe de Verenigde Staten het vi-
rus willen aanpakken. Woodroof 
neemt daarom de zaken in eigen 
hand en komt in Mexico terecht 
voor een geneesmiddel dat nog 
niet is goedgekeurd in Amerika. 
Ook komt hij in aanraking met 
een wereld die hij verafschuwde: 
homo’s en travestieten. Want in-
eens kan hij een lucratieve busi-
ness opzetten om mensen van 
de dood te redden. Dat hij daar-
door in aanvaring komt met de 
regulerende instanties, lapt hij 
aan zijn laars. Toegang 7,50 euro.

Clinic voor vijftige 
jonge sporttalenten

Regio - 50 Jonge sporttalenten 
kregen op afgelopen woensdag 
een sportclinic aangeboden door 
de provincie Noord-Holland. De-
ze activiteit vond plaats in het 
kader van de Olympische Win-
terspelen die onlangs zijn ge-
houden in Sotsji.
De deelnemers, tussen de 10 
en 17 jaar oud, namen deel aan 
speciale masterclasses op de ijs-
baan in Haarlem en in Snowpla-
net in Velsen-Zuid. Topsporters 
Anouk van der Weijden (schaat-
sen), Esmé Kamphuis (bobslee-
en), Dolf van der Wal (snowboar-
den) en Rhian Ket (schaatsen) 
waren aanwezig om de jonge ta-
lenten te vertellen over hun erva-
ringen en gaven tips om de tech-
nieken verder te verbeteren. De-
ze middag was bedoeld om de 
jonge talenten te inspireren en te 

motiveren zich verder te ontwik-
kelen in hun sport en misschien 
in de toekomst zelfs deel te ne-
men aan de Olympische Spelen.
Gedeputeerde Elvira Sweet was 
aanwezig om de sporters en de 
talenten welkom te heten. Ge-
deputeerde Sweet: ,,Topsport in-
spireert en heeft effect op sport-
deelname onder de gehele be-
volking. Sport verbindt mensen 
met elkaar, niet alleen tijdens de 
grote voetbalkampioenschappen 
of tijdens de Olympische en Pa-
ralympische spelen, als wij de 
kampioenen toejuichen, maar 
sport verbindt zeker ook op veel 
kleinere schaal: binnen een lo-
kale vereniging of tijdens een 
kleinschalig evenement in een 
gemeente.”
De organisatie was in handen 
van Sportservice Noord-Holland.

COV IJmuiden vertolkt 
Matthäus Passion

IJmuiden - Traditiegetrouw zal 
door Christelijke Oratorium Ver-
eniging IJmuiden ook dit jaar 
weer ruimte gemaakt worden 
voor de uitvoering van de Mat-
thäus Passion van J.S. Bach in de 
weken voor de viering van Pasen. 
Dit op muziek gezette lijdensver-
haal van Christus is voor steeds 
meer mensen niet weg te denken 
bij de belevenis van het paas-
feest. Telkens weer worden we 
geconfronteerd met een herbe-
zinning op de betekenis van het 
leven en op de indrukwekkende 
rol, die Christus daarin heeft ge-
speeld of nog steeds speelt.
Gelovigen en niet gelovigen wor-
den elke keer weer gegrepen 
door de wonderlijke klanken 
van dit oratorium. Het is dan ook 
niet verwonderlijk, dat velen de-
ze muziek niet kunnen beluiste-
ren zonder tranen of zonder een 
diepe ontroering te beleven, het 
is onderdeel van een universeel 
menselijk drama. Dit Passiestuk 
bevat ook alle menselijke ka-
raktertrekken en emoties, zoals 
angst, schuld, verraad, eenzaam-
heid, vertwijfeling, lafheid en on-
vermogen, maar ook troost en 

verzoening. We kunnen ons maar 
al te goed identifi ceren met dit 
menselijk verhaal.
De vaste bezoekers van dit ge-
niale muziekstuk leven voor-
al toe naar een aantal fragmen-
ten van eeuwige schoonheid en 
emotie, zoals het openingskoor 
‘Kommt ihr Töchter, helft mir kla-
gen’ en ‘Sind Blitze, sind Donner’, 
de aria voor alt ‘Erbarme Dich’ en 
natuurlijk het prachtige slotkoor 
‘Wir setzen uns mit tränen nie-
der’. Maar eigenlijk zijn er teveel 
mooie aria’s en koorstukken om 
op te noemen: de Matthäus moet 
je ondergaan.
Dit jaar zingt COV IJmuiden de 
Matthäus Passion op vrijdag 
11 april in de vertrouwde Nieu-
we Kerk aan Kanaalstraat 250. 
De kerk gaat open om 18.45 
uur. Het concert begint stipt om 
19.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 28 euro en voor jongeren 
tot en met 16 jaar is dit 12 euro, 
dit is inclusief consumptie. Voor-
verkoop bij Tineke Zwanenburg, 
0255-525693 en bij Joke Spruit, 
0251-211612 of kaartverkoop@
cov-ijmuiden.nl. Zie ook: www.
cov-ijmuiden.nl. 

Zwemwater was een 
dagje groen, serieus!
IJmuiden - In de gemeente Vel-
sen wordt hard gewerkt aan een 
groen milieu. Ook in Zwembad 
de Heerenduinen denkt men 
hard mee om zo goed moge-
lijk om te gaan met milieuza-
ken. Groene stroom kennen ze 

al jaren in De Heerenduinen. 
Deze week werd voor het eerst 
groen zwemwater getest. De da-
mes van de aquarobicgroep 55+ 
waren dinsdag 1 april de eerste 
groep die ervaring mochten op-
doen met deze waterkwaliteit!

Olympisch 
kampioen 
komt naar 

Velsen
Velsen - Wellicht zit u nog he-
lemaal in de winning mood van 
de Olympische spelen die zo 
succesvol door Nederland wer-
den afgerond in het Russische 
Sotsji. MKB-IJmond heeft ge-
meend in het kader van het 
project ElkeDagBeter om een 
dubbel (!) Olympisch, Wereld 
en Europees Kampioen uit te 
nodigen en te laten vertellen 
over de duurzame inzetbaar-
heid van uw personeel; Jo-
chem Uytdehaage komt op 14 
april naar Velsen! Wilt u hier-
bij zijn meldt u zich dan nu aan 
via www.mkb-ijmond.nl! In het 
seizoen 2001-2002 won Uytde-
haage internationaal bijna alles 
waar hij aan deelnam. In janua-
ri werd hij Europees kampioen 
allround. Een maand later be-
leefde Uytdehaage zijn hoogte-
punt in zijn schaatscarrière. Bij 
de Olympische Winterspelen in 
Salt Lake City won hij goud op 
de 5000 en 10.000 meter. Op 
beide afstanden schaatste hij 
een nieuw wereldrecord, waar-
bij zijn tijd op de 10.000 meter 
de eerste onder de 13 minuten 
was. Op de 1500 meter behaal-
de Uytdehaage de zilveren me-
daille. In maart voltooide Uy-
tdehaage een trilogie. In Thi-
alf (Heerenveen) werd hij We-
reldkampioen allround met een 
wereldrecord puntentotaal. Als 
bekroning op dit succesvol-
le jaar werd hij uitgeroepen tot 
Nederlands sportman van het 
jaar. Je bent als ondernemer el-
ke dag bezig om je bedrijf weer 
net dat stapje beter te ma-
ken. Zeker in deze economisch 
moeilijke periode vergt dat veel 
aandacht, tijd en energie voor 
het hier en nu. Maar een goe-
de ondernemer kijkt ook ver-
der. Om klaar te zijn voor de 
ontwikkelingen op de arbeids-
markt is het zaak om op tijd te 
investeren in je werkkapitaal. 
Dit geldt niet alleen voor jon-
ge  maar vooral ook voor oude-
re werknemers. Het gaat goed 
maar je hebt het gevoel dat er 
meer in zit. Om in de toekomst 
ook succesvol te zijn moeten je 
medewerkers zich gaan ont-
wikkelen. Ben je elke dag bezig 
om je bedrijf en je mensen be-
ter te maken en kun je hierbij 
wel wat advies gebruiken? Vul 
dan nu alvast de ElkeDagBeter 
scan via www.elkedagbeter.nu 
in en maak kans op de Elke-
DagBeter award. Ontvang di-
rect gratis een advies op maat 
en maak daarnaast kans op 
een dag lang een gratis top-
coach in jouw bedrijf! 
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IJVV Stormvogels 
bedankt vrijwilligers

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag was het feest op sportpark 
Zeewijk bij de IJVV Stormvogels. 
Onder het genot van een heer-
lijk voorjaarszonnetje had de ac-
tiviteitencommissie (een fanatie-
ke groep overblijvers van de ju-
bileumcommissie) een prach-
tig programma in elkaar ge-
draaid. Allereerst werden al-
le medewerkers en vrijwilligers 
van de vereniging ontvangen en 
getrakteerd op wat drankjes en 
een heerlijk warm en koud buf-
fet, Dit buffet was mede moge-
lijk gemaakt door Cornelis Vro-
lijk Visserijmaatschappij en res-
taurant IJmond. Het was dik ge-
nieten geblazen van het over-
heerlijke eten en het zomer-
se weer. Op deze wijze bedank-
te het bestuur haar vrijwilligers 
en medewerkers voor hun nim-
mer aflatende inzet in dit voet-
balseizoen. Aansluitend werd 
een zeer geslaagde en gezel-
lige feestavond georganiseerd 
voor alle medewerkers, vrijwilli-

gers, leden, oud-leden, sponso-
ren, vrienden van stormvogels, 
supporters en ouders van jeugd-
leden.  In een prachtig ingerichte 
kantine en een mooie tent voor 
de rokers, werd onder muzika-
le aanvoering van het legenda-
rische duo Jack & Jack een ge-
weldig feest gehouden. Oude tij-
den herleefde, en ook voor de 
hedendaagse jeugd weet dit duo 
de juiste snaar te raken. Al met 
al werd het een uurtje later, me-
de door invoering van de zomer-
tijd. Bestuur van IJVV Stormvo-
gels dankt alle betrokkenen en 
aanwezigen voor deze  zeer ge-
zellige dag en bedankt speciaal 
de activiteitencommissie voor 
hun voortreffelijke organisatie-
talenten. Noteert u maar vast 
19, 20 april (Eastercup), 17 mei 
(het open Gerard van Es 7 tegen 
7 toernooi) en het slotweekend 
van 24, 25 mei (Amsterdamcup 
voor de jeugd), want de activi-
teitencommissie en de bruisen-
de vereniging zijn nog niet klaar!

Paasei met een verrassing
Beeksma en Ris
zorgen voor spanning
IJmuiden - ,,Pasen is de mooi-
ste tijd van het jaar’’, vindt Ge-
rard van Roode, eigenaar van 
Beeksma Banket. Hij geniet 
enorm van al het lekkers en 
moois dat deze weken in zijn 
zaak wordt gemaakt. En dat 
is heel wat: paashazen in ver-
schillende formaten, paasei-
tjes in wel tien smaken, fees-
telijk opgemaakte bonbonei-
eren, Haasje repjetaart, zand- 
en schuimeendjes en nog veel 
meer. Alles ambachtelijk en 
handgemaakt door de banket-
bakker. Toch gaat deze weken 
de meeste aandacht uit naar 
één speciaal ei: het paasei met 
een verrassende waardebon 
van 300 euro, te besteden bij 
Juwelier Ris.
Op een avond dat er geen per-
soneel was heeft Gerard van 
Roode in het grootste geheim 
de speciaal door Drukkerij Folk-
erts gemaakte waardebon ver-
stopt in een van de grote bon-
boneieren, die later werd op-
gevuld en opgesierd met klei-
ne eieren, een mooie rand en 
een fraaie strik, een paaskui-
ken of een chocoladebeestje. 
Elke bonbonei is anders en een 
prachtig geschenk op zich. Van 
zo’n creatie pluk je met respect 
een eitje. En die deel je alleen 
met familie en goede vrienden 
waar je heel veel van houdt. 
Maar dit jaar zal het zo gelief-
de geschenk waarschijnlijk met 
meer spoed worden ontman-

teld en geconsumeerd, want 
wie weet vind je in het binnen-
ste van het ei wel de waarde-
bon van 300 euro. En daar kun 
je iets heel moois voor kopen 
bij Juwelier Ris.
Gerard van Roode kwam via 
een collega op het idee van het 
verrassingsei. ,,Zij hadden een 
diamanten ring verstopt in een 
paasei’’, vertelt hij. ,,Het leek mij 
veiliger om het met een waar-
debon te doen. Dan kan nie-
mand zich verslikken en kan de 
ontvanger zelf iets moois uit-
kiezen. Luuk en Ingrid Ris wa-
ren wel in voor het plan en sa-
men hebben wij de actie uitge-
dacht.’’
Dus prijkt nu ergens in de win-
kel van Beeksma Banket het 
bijzonder kostbare ei. Elke ko-
per die kiest voor een van de 
prachtig opgemaakte bonbon-
eieren kan zomaar worden ver-
rast met dit niet geringe extra-
tje. En geen nood als na het 
consumeren blijkt dat in uw ei 
‘alleen maar’ overheerlijke am-
bachtelijke chocolade zat, want 
iedereen weet dat je van cho-
colade heel gelukkig wordt!
Beeksma Banket heeft ook 
nog een andere leuke paasac-
tie: raad hoeveel paaseitjes er 
in de pot op de toonbank zit-
ten. De winnaar krijgt een taart 
voor 35 personen, te bestellen 
op een nader te bepalen mo-
ment. Beeksma Banket, Velser-
duinplein 1, IJmuiden.

Nieuwe rotonde kost 
1,5 miljoen

Santpoort-Noord – De herin-
richting van de rotonde Hage-
lingerweg – Santpoortse Dreef 
gaat 1.560.000 euro kosten. Dit 
bedrag wordt volledig gedekt 
door het project HOV Velsen. De 
rotonde moet worden heringe-
richt om de algemene verkeers-
veiligheid en de doorstroming 
van het busverkeer te verbete-
ren. Daarom krijgt de rotonde 
een vrijliggend fietspad rondom. 

Om de doorstroming van bus-
sen te verbeteren komen er zo-
genaamde opvanglichten. Deze 
werken alleen bij nadering van 
een bus, verkeer uit andere rich-
tingen wordt dan tijdelijk tegen-
gehouden zodat de bus sneller 
kan passeren. 
Het voorlopig ontwerp voor de 
rotonde is al in de inspraak ge-
weest. De inspraak leidde tot en-
kele kleine wijzigingen.

Velsen-Noord - Wijkcentrum 
De Mel-Watervliet, onderdeel 
van Stichting Welzijn Velsen, 
organiseert, bij voldoende be-
langstelling, vanaf 8 mei een 
cursus Peutergym voor peu-
ters van 2,5 tot 4 jaar. De cur-
sus beslaat 8 lessen van een 
uur, de kosten hiervoor be-
dragen 30 euro. Ter introduc-
tie van deze cursus worden er 
eerst twee gratis proeflessen 
aangeboden voor belangstel-
lenden en wel op donderdag 
17 april en donderdag 24 april 
van 9.00 tot 10.00 uur en 10.00 
tot 11.00 uur. 
Tijdens de gymlessen maakt 
uw peuter op een speelse ma-
nier kennis met alle basisvor-
men van bewegen. Klimmen 
en klauteren, lopen en rennen 
in de zaal, springen en balan-
ceren. Er staan toestellen klaar 
waarop oefeningen te doen 
zijn.  Het mikken, en gooien of 
spelen met ballen, pittenzak-
jes en ander materiaal komt 
naar voren. Er wordt veel mu-
ziek gebruikt in de lessen om 
een spelletje mee te doen, of 
om op te dansen. Plezier tij-
dens de gymles staat voorop! 
Door de variatie, verschillen-
de lessen, kleurrijke materialen 
en plezier tijdens de gym leren 
de kinderen zich vrij te bewe-
gen. Er wordt een omgeving en 
sfeer gecreëerd waarin de peu-
ters zich veilig voelen, zodat zij 
zich kunnen ontwikkelen en 
grenzen kunnen verleggen. 
Peuters worden zich bewust 
van hun eigen lichaam en ont-
wikkelen hun motoriek, zij wor-
den soepeler in hun bewegin-
gen. Meer weten of aanmel-
den, bel 0251-226445.

Peutergym 

Velsen-Noord - Donderdag 
22 mei van 11.00 tot 15.00 uur 
is de eerste Scootmobieldag 
Velsen van het Gehandicap-
ten Beraad (GBV). De scoot-
mobieldag vloeit voort uit de 
scootmobielcursussen die het 
GBV jaarlijks aanbiedt. De dag 
vindt plaats in Velsen-Noord en 
begint met een quiz en  infor-
matiemarkt (met onder andere 
een oogtest, politie en alarm-
systeem) in Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet aan de Doel-
manstraat 34. 
Na een heerlijke lunch wordt 
aangevangen met het middag-
programma bestaande uit een 
parcours door Rijschool Post 
op de parkeerplaats van Viva. 
Deelnemen kost 5 euro, kaar-
ten zijn vanaf april te koop bij: 
Wijkcentrum de Mel-Water-
vliet, De Hofstede, De Brulboei 
en bij de Vrijwilligerscentrale 
van Stichting Welzijn Velsen in 
het Beursgebouw. Er is slechts 
een beperkt aantal kaarten. 
Meer weten? Bel 0255-548542 
of gehandicaptenberaad @
welzijnvelsen.

Scootmobiel-
dag 2014

Vaders Voor Lezen 
IJmuiden - Dit voorleesjaar 
staat in het teken van voorlezen 
door pappa’s. Van de ouders die 
voorlezen, leest de moeder veel 
vaker voor dan de vader. Van-
daar dat bij dit evenement de 
rollen omgedraaid zijn en be-
kende (IJmuidense) pappa Arie 
Koomen voorleest.
Arie Koomen leest de allerklein-

sten van 0 tot 2 jaar voor uit het 
boek ‘Klipperdeklop’.
Broertjes en zusjes zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Na het 
voorlezen zijn er leuke activitei-
ten voor de kleintjes en hun ou-
ders. Het evenement begint op 
zaterdag 12 april om 15.30 uur 
in de Centrale Bibliotheek IJmui-
den. Deelname is gratis.
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Driehuis - Vrijdag 4 april organi-
seert het Pieter Vermeulen Mu-
seum samen met de museum-
vereniging en 112 andere musea 
in Nederland een speciale bu-
ren avond. Met een selfie van de 
museummedewerkers nodigt de 
museumvereniging iedereen met 
hetzelfde postcode als het muse-
um uit. Het PVM beschouwt al-
le Velsenaren als haar buren net 
als de iedereen die de gemeente 
graag bezoekt.
Wie deze avond gratis wil bijwo-
nen moet zich via de site www.
burenvanhetmuseum.nl opgeven 
door in te loggen met de code 
KB5345. Er is maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar dus 
wacht niet met aanmelden.
Het PVM heeft een  programma 
samengesteld waarmee bezoe-
kers uitgebreid kennis kunnen 
maken met het museum.
De avond start om 20.00 uur. Be-
stuursvoorzitter Joop Waijenberg 
zal een korte presentatie over de 
ambitie en toekomstplannen ge-
ven.
Daarna wordt gestart met een 
activiteit die aansluit bij de 
gloednieuwe tentoonstelling 
‘Lentekriebels en Zomerzon!’
Tijdens de 33ste editie van het 
museumweekend op zondag 6 
april kan iedereen het Pieter Ver-
meulen Museum en dus de nieu-
we tentoonstelling voor slechts 1 
euro bezoeken.
Vanaf 13.00 worden kinde-
ren geschminkt en om 13.30 en 
15.00 uur verzorgt Bert van Baar 
een heel bijzonder optreden. Als 
vocaal verslaggever is hij een 
kruising tussen de natuurjour-

nalist die hij was en de muzikant 
die hij daarna is geworden.  Van-
daag brengt hij al de dieren en 
natuur die in het museum vaak 
centraal staan op originele wij-
ze onder de aandacht. Naast een 
doe- en ontdektentoonstelling 
voegt dit tijdens het museum-
weekend ‘Doe een museum’ een 
extra vorm van beleven toe: mu-
ziek. Tijdens het museumweek-
end bouwt het Pieter Vermeu-
len Museum net als de andere 
deelnemers mee aan het groot-
ste #selfiemuseum van Neder-
land. Upload in het PVM een sel-
fie met je favoriet museumobject 
en je wordt live geprojecteerd in 
300 musea!

Popkoor Multi Vocaal 
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zondag 6 april 
geeft popkoor Multi Vocaal, na-
mens de Velser Gemeenschap, 
een spetterend optreden in de 
Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. De zaal is open om 12.00 
uur, aanvang 12.30 uur en en-
tree gratis.
Na het optreden, van een half 
uur, volgt nog een optreden van 
de Big Band Velsen en dit ge-
weldige koffieconcert sluiten ze 

af met een gezamenlijk optreden 
van de Big Band Velsen en pop-
koor MultiVocaal.
Het popkoor kan nog steeds le-
den (vooral mannen) gebruiken, 
dus heb je zin om op een koor 
te gaan zingen maar je twijfelt 
nog; kom dan kijken en luisteren 
naar dit optreden. Zij repeteren 
op woensdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur. Zie ook www.multivo-
caal.nl.

Stadsschouwburg Velsen
Eigenwijs met

‘Ja Zuster Nee Zuster’

Velsen - Met de musical ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’ viert Eigen-
wijs op 11 en 12 april het der-
de lustrum op de planken van 
Stadsschouwburg Velsen. Die 
avonden worden vooral een 
feest van herkenning voor het 
publiek, want door het verhaal 
heen, geven spelers en live-
band enthousiast een reeks aan 
bekende JZNZ-liedjes ten bes-
te. 
De hoofdrolspelers zijn jong-
volwassenen, die vaak al jaren 
in het ensemble hebben mee-
gedraaid en zich via kleinere of 

grotere bij- en hoofdrollen ver-
der hebben ontwikkeld. Ver-
schillende professionele the-
atermakers noemen Eigenwijs 
daarom ‘de Velsense kraamka-
mer’ van musicaltalenten.
Zo neemt de negentienjari-
ge Beatrijs Hammerstein nu de 
rol van Zuster Klivia met verve 
voor haar rekening. Tabor Idema 
geeft op overtuigende wijze ge-
stalte aan de rol van BB, de Bo-
ze Buurman. Mike Weeda zet als 
inbreker Gerrit het rusthuis van 
Klivia op stelten en brengt Jet 
(Hendrien Rill) het hoofd op hol. 
Ondertussen doet een kennis 
van BB, De Kneu (Emma Wage-
mans), op onnavolgbare wijze 
haar best om de bewoners van 
het rusthuis van Klivia de tent 
uit te jagen. 
Het publiek, de hoofdrolspelers 
en het ensemble kunnen erop 
rekenen dat alles tot in de punt-
jes is verzorgd: de decors, de 
kleding, de belichting, het ge-
luid en de live muziek vanuit de 
orkestbak.
Voor slechts 17,50 euro per toe-
gangskaart levert Eigenwijs een 
heerlijke avond uit, een avond-
vullende voorstelling met al-
les erop en eraan. Kaarten voor 
de musical ‘Ja Zuster Nee Zus-
ter’ zijn te verkrijgen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
via 0255-515789.

Koffieconcert op 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 6 
april is weer het maandelijkse 
koffieconcert op de Ruïne van 
Brederode. Dit keer met het Am-
sterdamse tangotrio La Ocasión. 
Een balzaal of straathoek met 
dansende paren in Buenos Aires, 
dat is de sfeer die in 1993 opge-
richte ensemble oproept. 
Zij stellen zich tot doel het pu-
bliek te emotioneren met de po-
etische kant van de tango. 
Wie komt luisteren kan rekenen 
op een muzikale ervaring die ge-
baseerd is op het recentere tijd-

perk van de tango, zoals bijvoor-
beeld Astor Piazzolla dat verte-
genwoordigde. Bij goed weer 
buiten, anders in de torenkamer.
La Ocasión bestaat uit: Erik 
Evenhuis - accordeon, Willem 
Gotink - gitaar en Pamela Mer-
cera- cello.
Het concert is tussen 11.30 uur 
en 13.00 uur, de Ruïne is open 
vanaf 10.00 uur. Entree Ruï-
ne volwassene 3 euro, kinderen 
1,50 euro.
Na afloop is er de hoed voor de 
muzikanten.

Velsen - Het is voor een kind niet 
makkelijk om een ouder alleen in 
of om het weekend te zien. Ook 
voor jou als ‘weekendouder’ is 
dit niet makkelijk, je houdt  nog 
net zoveel van je kind als voor de 
scheiding. Helaas weet je gaande-
weg steeds minder van de dage-
lijkse dingen die jouw kind bezig 
houdt. Bovendien kun je jouw lief-
de niet meer iedere dag in kleine 
gebaren of opmerkingen laten blij-
ken. Hoe laat je je kind merken dat 
je er nog wel helemaal voor hem 
bent en dat je liefde voor hem niet 
verandert is? Over deze en andere 
vragen kunt u terecht bij het gra-
tis Inloopspreekuur Scheiden van 
Socius Maatschappelijk Dienst-
verleners. Woensdag van 8.30 tot 
10.00 uur in het Gezondheidscen-
trum, Alletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek en donderdag van 
8.30 tot 10.00 uur Socius, Van den 
Vondellaan 1a in Driehuis, tele-
foon: 088-8876900. Meer informa-
tie: scheidenvelsen@socius-md.nl.

Inloopspreek-
uur scheiden

Velsen – Ook binnen de nieuwe 
WMO, vanaf 2015, zullen men-
sen met een beperking zo nodig 
worden begeleid door MEE. Hoe 
de rol van MEE eruit gaat zien 
is echter nog niet bepaald. Ge-
meenten moeten vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) mensen met een beper-
king ondersteunen. IJmond Werkt! 
zal mensen met een beperking 
aan het werk proberen te houden. 
Daarnaast zullen gemeenten cli-
entondersteuning bieden door on-
der meer ouderenadviseurs, het 
algemeen maatschappelijk werk, 
het sociaal raadsliedenwerk en 
schoolmaatschappelijk werk. In 
Velsen worden deze taken door 
Socius uitgevoerd. Meer speci-
fieke ondersteuning voor mensen 
met een lichamelijke, verstande-
lijke, psychiatrische of zintuiglijke 
beperking werd al door de regio-
nale MEE-organisaties uitgevoerd. 
Dit werd betaald uit de AWBZ. Nu 
gemeenten verantwoordelijk wor-
den voor de begeleiding van men-
sen met een beperking, zijn 21 fe-
bruari landelijk afspraken gemaakt 
betreffende overname door de ge-
meenten. Het college van de ge-
meente Velsen zal voor 1 mei een 
besluit nemen over de manier 
waarop cliëntondersteuning voor 
mensen in deze gemeente zal wor-
den ingevuld.

MEE behoudt 
rol in WMO

Velsen – Bezitters van een oude 
brommer of scooter kunnen bij 
de gemeente subsidie aanvragen 
om een e-scooter te kopen. Dan 
moeten zij wel hun oude brom-
mer inruilen. De maximale subsi-
die is 750 euro per aanvraag. 

Subsidie voor 
e-scooters



EVEN VOORSTELLEN
Kwaliteit binnen handbereik in IJmuiden

Unishore opent tweede vestiging
Waar onze klant actief is, zitten 
wij ook. Onder dit motto is Uni-
shore Den Helder, onderneming 
van de Haarlemse Imbema Groep, 
per 1 januari 2014 gestart met een 
verkooppunt in IJmuiden. Hier-
toe is het Helderse bedrijf een sa-
menwerking aangegaan met Co-
lex Watersport dat al sinds 1980 
is gehuisvest aan de Trawlerka-
de in IJmuiden. Zowel de maritie-
me als de offshore industrie zet-
ten steeds frequenter koers naar 
de haven van IJmuiden en wij bie-
den onze klanten graag ‘kwaliteit 
binnen handbereik’.

“Wij streven ernaar om continu te 
verbeteren in de service die wij le-
veren,” vertelt Martijn Blom, ves-
tigingsleider bij Unishore. “In Den 
Helder beschikken wij dan ook 
naast ons kantoor met winkel en 
magazijn over een goed geoutil-
leerde werkplaats. Ter realisatie van 
onze uitbreidingsplannen in IJmui-
den hebben wij ervoor gekozen om 
een samenwerking op te zetten met 
een lokale partner (Colex) om ge-
bruik te kunnen maken van zijn ken-

nis en kennissenkring in 
de regio. Op die manier 
hopen we sneller een 
voet tussen de deur te 

krijgen bij de maritieme 
en offshorebedrijven die 
in IJmuiden gevestigd 
zijn.” Beide bedrijven be-

houden gewoon hun ei-
gen identiteit, maar delen 

de winkelruimte van Colex 
en de werkplaats, die uitge-

breid is in verband met 
de mogelijkheid tot as-
sembleren en testen van 

hydraulische slangen die behoren 
tot het service pakket van Unishore. 

UnIsHOre BV, TraWlerkaDe 70, 1976 CC IJmUIDen, Tel: 088-1306310, IJmUIDen@UnIsHOre.nl

Producten
Colex Watersport is in IJmuiden en 
de regio Kennemerland een begrip. 
Naast een veelzijdig aanbod van  
buitenboordmotoren tussen de 2 
en 350 pk is het bedrijf gespeciali-
seerd in onderhoud en reparaties 
en staat het bekend om zijn deskun-
dig advies. Als lokale leverancier le-
vert Unishore in IJmuiden voortaan 
een uitgebreide voorraad aan pro-
ducten voor maritieme en offshore 
bedrijven, die alle in directe verbin-
ding met elkaar staan, zoals hydrau-
liek, smeermiddelen, pneumatiek, 
gereedschappen, aandrijftechniek, 
reiniging, klimaat en veiligheid. Tot 
het standaard leveringsprogramma 
behoren artikelen zoals slangen, die 
na het testen op barstdruk  voorzien 
worden van een identificatienum-
mer en een bijbehorend certificaat, 
slangkoppelingen, fittingmateriaal, 
appendages, afsluiters, leidingma-
teriaal, diverse slangen, accu's, ac-
culaders, boren, o-ringen, pakkin-
gen, oliekeerringen en allerlei an-
dere soorten afdichtingen. Daar-
naast levert Unishore in IJmuiden 
ook technische sprays, poetsdoe-
ken, lagers, smering, vet, technische 
producten, pulley trekkers, gereed-

schappen en hogedrukreinigers. 
Kortom een zeer ruim program-
ma technische artikelen van hoge 
kwaliteit en gerenommeerde mer-
ken.  Naast het reinigerprogramma 
Kränzle levert Unishore ook volledig 
RVS uitgevoerde hogedrukreinigers 
welke op zout water kunnen draai-
en. Met optioneel elektrische of die-
sel gestookte verwarming, in Atex 
uitvoering leverbaar.

Met twee vestigingen langs de Ne-
derlandse kust kan snelle service 
geboden worden. Als onderdeel 
van de Haarlemse Imbema Groep 
heeft Unishore een omvangrijk 
kennisnetwerk en productenpak-
ket waaruit geput kan worden. Zo-
wel standaard producten als pro-
ducten op maat zijn aan de orde 
van de dag. “Wij zeggen altijd: Off-
shore, onshore, Unishore! Juist als 
snelheid geboden is. Mede door 
de samenwerking met diverse leve-
ranciers welke ’s nachts aanleveren, 
kunnen wij deze service waarma-
ken. Een groot deel van ons assor-
timent wordt op deze manier ver-
werkt waardoor wij meestal de vol-
gende werkdag ‘eerste werk’   kun-
nen aanleveren”. 
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Voorbeschouwing Bel 
Canto’s opera Carmen
Velsen - Op vrijdag 4 en zater-
dag 5 april wordt de opera Car-
men opgevoerd in de Stads-
schouwburg in Velsen door 
het Velser Operagezelschap 
Bel Canto. Voorafgaand aan 
de voorstelling vindt er in de 
schouwburg een ‘gratis’ inge-
laste voorbeschouwing plaats 
van deze unieke opera, gepre-
senteerd door dramaturg Olaf 
Mulder. Hij is verantwoorde-
lijk voor de speciale produc-
tie van ‘Carmen in IJmuiden’. 
De opera van componist Geor-
ges Bizet speelt zich niet af in 
het jaar 1874 maar in 2014, niet 
in de sigarettenfabriek van Se-
villa maar in de visverwerken-
de industrie van IJmuiden. Op 
dit moment worden alle puntjes 
nog op de ‘i’ gezet. Het kinder-

koor en dansgroep van het Kun-
stencentrum IJmuiden hebben 
ook een belangrijke rol in het 
geheel. Het kinderkoor wordt 
nog versterkt door de Opera-
kids uit Amsterdam. Bel Canto 
heeft dit jaar een primeur door 
samen te werken met ‘Ropera’, 
het Rotterdams Operakoor. Op 
24 april vindt er ook nog een 
voorstelling plaats in het Zuid-
plein Theater Rotterdam. Een 
ieder die al kaarten heeft ge-
kocht of nog van plan is kaarten 
te kopen is van harte welkom bij 
de voorbeschouwing van 19.30 
tot 20.00 uur in de zaal van de 
Stadsschouwburg Velsen. 
Voor beiden dagen zijn er nog 
een aantal kaarten te koop aan 
de kassa van de Stadsschouw-
burg Velsen.

Groot Spanjefeest op 
Duin & Kruidberg

Santpoort-Noord - Mode-
shows, workshops, proeverijen, 
showcooking, lezingen, het na-
tionale kampioenschap Sevilla-
nas dansen, flamenconcerten 
en exposities. De Feria de Espa-
ña op zondag 13 april op Land-
goed Duin & Kruidberg belooft 
een fantastisch Spaans feest te 
worden!
De deuren gaan open om 12.00 
uur en het grootste Spanjefeest 
van Nederland duurt tot 20.00 
uur. 
Tien wijnimporteurs ontkurken 
meer dan 100 bijzondere Spaan-
se kwaliteitswijnen. Zij zoeken in 
alle regio’s van Spanje naar de 

lekkerste tintos, blancos, rosa-
dos en cavas en laten je kennis-
maken met hun vondsten. Maar 
er zijn ook ham-, kaas- en tapas-
proeverijen, flamenco-optredens 
en modeshows en monsterver-
kopen van exclusieve Spaanse 
mode en kinderkleding. 
Afsluitend is er een spetterend 
Spaans dansfeest met optredens 
van onder andere Coro del Cam-
po en Chispazo Rumbas uit Se-
villa. 
De dag wordt georganiseerd 
door España Y Más in samen-
werking met het Spaans Ver-
keersbureau en La Casa Sevilla-
na. Zie ook www.espanaymas.nl.

Vespers en 
Stille middag

Santpoort-Noord - Zater-
dag 5 april zijn er Vespers ‘Op 
weg naar Pasen’ om 16.30 uur 
in de Dorpskerk aan de Burg. 
Enschedelaan 67 en is vrij toe-
gankelijk voor iedereen. Een 
muzikaal en meditatief mo-
ment voor jezelf en de stilte 
in de Veertigdagentijd (of vas-
tentijd). Daaraan voorafgaand 
kun je naar keuze ook deelne-
men aan een verstillende za-
terdagmiddag, vanaf 12.00 uur, 
met meditatief zingen, medi-
tatief lezen van teksten, ont-
spannend bewegen en sa-
men stil zijn. De  meditatie-
ve middag duurt van 12.00 tot 
19.00 uur en geeft je alle ruim-
te voor bezinning en voor wat 
in de stilte is.  Meditatief zin-
gen wordt begeleid door Antje 
de Wit. Er worden eenvoudige 
liederen gezongen. ‘Lectio divi-
na’ (meditatief lezen) wordt be-
geleid door Otto Sondorp.  Om 
16.30 uur zijn er dan sobere 
Vespers (met zang, tekst, stilte 
en gebed), waaraan de Dorps-
kerkcantorij en pianist/orga-
nist Klaas Koelewijn zullen bij-
dragen. Als afsluiting is er een 
gezamenlijke maaltijd (deels in 
stilte), waarvoor iedere deelne-
mer  iets eetbaars  meebrengt 
(graag berichten of je mee-eet 
en wat je meeneemt). Toegang 
tot de Vespers is gratis, collec-
te na afloop. Deelname aan het 
programma van de meditatieve 
middag kost 10 euro. 

Benefietfeest 
Alpe d’HuZes

IJmuiden - Zaterdag 12 april 
houdt Team Amber Gold een be-
nefietfeest bij Villa Westend in 
Velserbroek waarbij zij geld in-
zamelen voor hun actie ten ba-
te van Stichting Alpe d’HuZes. 
Het feest begint om 20.00 uur 
en iedereen is welkom. Het en-
treebedrag van 10 euro per per-
soon gaat volledig naar het goe-
de doel. Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.facebook.com/
teamambergold, aan de deur bij 
Villa Westend en via Teamam-
bergold@gmail.com. Het feest 
wordt ondersteund door optre-
dens van diverse artiesten die 
hier belangeloos aan meedoen. 
Daarnaast is er een tombo-
la waarmee prachtige prijzen te 
winnen vallen zoals een Gazelle 
fiets en een weekend Newcast-
le. Ook deze opbrengst gaat naar 
het goede doel. Alpe d’HuZes is 
een actie waarbij deelnemers, al-
leen of in een team, geld bijeen 
brengen waarmee zij een bijdra-
ge leveren aan de strijd voor de 
overwinning op kanker. Onder 
het motto ‘Opgeven is geen op-
tie’ wordt op één dag de legen-
darische Alpe d’Huez tot maxi-
maal 6 keer beklommen. De op-
brengst van Alpe d’HuZes gaat 
een op een naar  KWF Kanker-
bestrijding.

Velsen Lokaal
Meer werk voor 

lokale aannemers
Velsen – Het is Velsen Lokaal 
een doorn in het oog dat voor 
grote projecten, zoals de reno-
vatie van het stadhuis, geen lo-
kale aannemers worden inge-
schakeld, omdat ‘de eisen to-
renhoog zijn opgeschroefd’. Jo-
han van Ikelen vraagt daar-
om aan het college of het mo-
gelijk is hier iets aan te doen, 
bijvoorbeeld door het ‘splitsen 
van projecten’. Wethouder Ro-
nald Vennik laat weten dat het 
splitsen van een opdracht om 
te voorkomen dat een Europese 
aanbesteding uitgevoerd moet 
worden niet legaal is. Wel is het 
mogelijk een opdracht in perce-
len op te splitsen, maar dat is 
niet altijd efficiënt en technisch 
verantwoord. 
Ook kan dat leiden tot hoge-
re kosten, omdat meerdere op-
drachtgevers hun werk op el-
kaar af moeten stemmen. Ven-
nik: ,,Binnen het huidige in-
koopbeleid hebben lokale en 
regionale ondernemers even-
veel kansen en mogelijkhe-

den als elke andere willekeuri-
ge aanbieder. Lokale onderne-
mers hebben op voorhand een 
voordeel door geringere trans-
portkosten en bekendheid met 
de lokale situatie.’’
Over de ‘opgeschroefde eisen’ 
zegt de wethouder: ,,Wij heb-
ben ons te houden aan bepa-
lingen uit de Aanbestedings-
wet 2012. Wel is onlangs een 
nieuwe richtlijn klassieke over-
heid vastgesteld die beoogt de 
toegang van het MKB tot een 
overheidsopdracht te verbete-
ren, deze richtlijn moet binnen 
twee jaar worden omgezet in 
nationale wetgeving. 
Of lokale aannemers geschikt 
zijn voor projecten moet blijken 
uit de informatie die aanbieders 
zelf verstrekken bij aanbeste-
dingen.
Lokale aannemers zijn betrok-
ken bij onderhoud van gemeen-
telijke gebouwen, bij de bouw 
van de Waterloozaal in Driehuis 
en de herinrichting van indu-
strieterrein IJmuiden-West.’’

In Tenniscentrum Velserbroek
Einde wintercompetitie  
van diverse groepen  
Velserbroek - Komende week 
vindt er in Tenniscentrum Vel-
serbroek de afsluiting van diver-
se wintercompetities plaats. Van-
af oktober is er flink gestreden op 
verschillende niveaus.
Na twaalf speeldagen werden 
vrijdag de winnaars bekend ge-
maakt van damespoule 1 en 2.  
Rita Kahn en Marjolein de Jong  
werden net voor Marjo Holdorp 
en Ella Boot de nummers 1. In 
poule 2 werden Joke Nijssen en 
Lidwien Strobel met grote over-
macht de winnaars. Zij promove-
ren volgend seizoen naar de eer-
ste poule. Tweede werden Alma 
Gruyters en Gerda Hogeboom.
Op zondag vonden de prijsuitrei-
kingen plaats van de mixpoules 
1, 2 en 3. Henk Kremer en Bren-
da Hoff haalden net drie punten 
meer waardoor zij voor Winnie 
van Dijk en Inge Poelgeest ble-
ven. In poule 2 werden, nadat de 
laatste wedstrijden gespeeld wa-
ren Jan Beintema en Rona van 
Beijeren eerste voor Loek en Joke 
van Straaten. In poule 3 eindig-
den Rene Spoorenberg en Marij-
ke Wolfs net voor Rob Wilmink en 
Carolien Smit.

Bij de herenpoule 1 waren het 
wederom Rinaldo Groenewoud 
en Edwin Ferdinandus die de eer-
ste plaats in de wacht wisten te 
slepen. Zij zijn al voor de tien-
de keer op rij kampioen van de-
ze poule. Als aardigheidje kregen 
zij een beker met hun kampioens-
foto erop. Peter Hartging en Mau-
rice Tervoort hebben tevergeefs 
nog geprobeerd de mannen te 
verslaan…..
In de tweede herenpoule waren 
het dit jaar Tony Moco en Stefan 
de Groot die voor Henny van Lie-
ren en Bart Runnenburg eindig-
den. Tot slot mochten de dames 
van poule 1 en 2 aantreden. Si-
mone Schaaper en Esther Alle-
man werden eerste en het koppel 
Quien Hartemink en Olga Sen-
tic tweede in poule 1. Bij pou-
le 2 mochten Margriet Ruyter en 
Margreet Koster de eerste prijs en 
Saskia Zeegers en Simone Leen-
sen de tweede prijs ontvangen.
Alle winnaars kregen een fles 
wijn en een bon mee naar huis. 
Het was weer een gezellige afslui-
ting van de wintercompetitie. Vol-
gende week de overige poules en 
dan lekker weer buiten tennissen.
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Geluidhinder
vliegtuigen

Velsen – Ruim 32.000 volwassen 
Velsenaren geven aan geluids-
hinder te ervaren, van beperk-
te tot ernstige mate. Vliegtuigen 
worden als meest hinderlijke bron 
genoemd, zo blijkt uit een onder-
zoek van GGD Kennemerland. 
Geluidhinder leidt niet alleen tot 
ergernis, maar kan ook tot ge-
volg hebben dat men vermin-
derd presteert. Op de lange duur 
kan het zelfs leiden tot hart- en 
vaatziekten. Binnenkort wordt in 
de Tweede Kamer besloten over 
de invoering van nieuwe normen 
voor Schiphol. In het nieuwe stel-
sel worden 510.000 vliegbewe-
gingen per jaar toegestaan, dat 
zijn er nu nog 425.000 per jaar. De 
meeste hinder voor Velsen wordt 
veroorzaakt door starts vanaf de 
Polderbaan. De plannen zijn deze 
starts bijna te verdubbelen, van 
44.300 naar 85.000 per jaar. Rob 
van den Brink van VVD wil daar-
om weten hoe de nieuwe contour 
voor de vliegbewegingen komt 
te liggen. Het college liet we-
ten dat op dit moment nog geen 
overeenstemming is bereikt over 
de nieuwe contouren. Via deel-
name aan de Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS) houdt het colle-
ge echter een vinger aan de pols. 
Er wordt verwacht dat de contour 
niet noemenswaardig zal veande-
ren. Het Luchthavenverkeerbe-
sluit (LVB) staat alleen toename 
van het aantal vliegtuigbewegin-
gen toe als er een gelijkwaardi-
ge bescherming tegen geluidbe-
lasting is. Boven de 510.000 be-
wegingen moet er zelfs een ver-
laging van de geluidhinder zijn. 
In het voorliggende voorstel zal 
jaarlijks een gebruiksprognose 
en een evaluatierapport worden 
opgesteld. 

Gymnasium Felisenum 
presenteert Alaska
Velsen-Zuid - De nieuwe to-
neelvoorstelling van Gymna-
sium Felisenum is gebaseerd 
op John Greens jeugdroman 
Looking for Alaska. Het verhaal 
begint honderdzesendertig da-
gen ervoor: ‘Hoi. Ik ben Miles. 
Mijn leven is onbeduidend en 
ongeloofl ijk saai. Ik lees graag 
biografi eën van schrijvers of 
andere beroemde mensen. Ik 
onthoud hun laatste woorden. 
Mijn vrienden zijn dus eigenlijk 
de laatste woorden van dode 
mensen. Het is hoog tijd voor 
een proefscheiding met mijn 
ouders.’ 
Miles vertrekt naar Cul-
vers Creek, een kostschool in 
Alabama, op zoek naar het gro-
te misschien. Zijn leven veran-
dert compleet door de ontmoe-
ting met nieuwe vrienden Chip, 
Takumi en Lara. Maar de mees-
te indruk maakt de wonder-
schone en ongrijpbare Alaska 
Young. Miles valt als een blok 
voor haar. Ze sleept hem mee 
tot Miles honderzesendertig 
dagen erna weer rust vindt.

Alaska gaat over onvoorwaar-
delijke vriendschap en liefde, 
maar ook over de dood en de 
reden van ons bestaan. Zijn wij 
niet allemaal een beetje Miles, 
zoekend naar het grote mis-
schien? 
Het publiek ontmoet niet alleen 
Miles en de andere persona-
ges, maar ook de vijftien spe-
lers die in de voorstelling spe-
len. Sterker nog: het publiek 
wordt zelf even Miles. 
De voorstelling Alaska door 
Gymnasium Felisenum speelt 
in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 op donderdag 3 
april, vrijdag 4 april en zaterdag 
5 april om 20.00 uur. 
De toegang bedraagt 7,50 euro. 
Reserveren kan via n.kaijser@
felisenum.nl. Tijdens de voor-
stelling zal het publiek zich ver-
schillende keren verplaatsen. 
Bent u slecht ter been, maar 
wilt u de voorstelling wel be-
zoeken, stuur dan een mail 
naar: n.kaijser@felisenum.nl. 
Er wordt dan voor een speciale 
plaats voor u gezorgd.

Moed en empathie
Na helaas een aantal malen toch 
wat negatieve indrukken te heb-
ben gekregen van plaatselijke tie-
ners heb ik dinsdag een posi-
tief moment mogen meemaken. 
Op de Broekeroog op het kruis-
punt Hofgeesterweg was het, ge-
zien het tijdstip van ongeveer 
18.15 uur, behoorlijk druk met 
mensen die uit hun werk kwamen 
en kinderen/jongeren die naar en 
van sporten kwamen. Juist dat 
moment had een zwaan uitge-
zocht om op dat kruispunt te twij-
felen om een oversteek te ma-
ken. Schijnbaar kon hij dat niet 
vliegend. Een hoop mensen re-
den gewoon door, enigszins geïr-
riteerd. Er was één jongen die de 
zwaan wilde helpen naar de an-
dere kant te komen, van de ene 
greppel naar de andere (je kunt 

het geen slootjes noemen). Nog 
meer gejoel van andere tieners, 
ook richting de jongen. Hij greep 
de zwaan uiteindelijk kordaat bij 
zijn nek en liep zo met de zwaan 
naar de andere kant. Hier ging de 
zwaan op zijn gemak de greppel 
in. De rust op het kruispunt keer-
de weer. Ik ben de jongen ach-
terna gelopen om hem een com-
pliment te geven en zijn naam te 
vragen: Bradley, 12 jaar. Maar hij 
had haast, omdat hij al laat was 
voor het eten bij zijn opa en oma. 
Het joelen van de andere jongens 
hield aan, maar hij ging gehaast 
naar zijn opa en oma en zei nog 
dat hij altijd dieren hielp. Gewel-
dig toch!

Naam en adres bekend bij de re-
dactie

Barbecue tijdens laatste 
thuiswedstrijd Telstar
Velsen-Zuid - Voorafgaand aan 
de laatste thuiswedstrijd van Tel-
star tegen Jong FC Twente, op 
vrijdag 25 april, organiseert de 
supportersvereniging een bar-
becue op het supportersplein. 
Voor 10 euro krijg je heerlijk eten 
voorgeschoteld en tevens ont-
vang je één consumptie. Na de 
wedstrijd volgt het traditione-
le supportersfeest om het sei-
zoen af te sluiten en gezamenlijk 
te spelers te bedanken voor de 

inzet tijdens deze voetbal jaar-
gang. Je kunt je aanmelden voor 
de barbecue door een mail te 
sturen met je naam naar infos-
vtelstar@gmail.com.
Tevens ontvangen deze week di-
verse wijken uit de omgeving 
van het Tata Steel stadion een 
uitnodiging om de wedstrijd 
Telstar-Excelsior bij te wonen. 
Heeft u ook de brief ontvangen? 
Schroom dan niet en bezoek de 
wedstrijd van de Witte Leeuwen!

Vuurtorens 
belicht

IJmuiden - Vanaf komend 
weekend is in het Zee- en Ha-
venmuseum de expositie ‘Vuur-
torens Belicht’ te zien. Modellen, 
foto’s, posters, wetenswaardig-
heden en allerlei tot verbeelding 
sprekende souvenirs van Neder-
landse vuurtorens zijn in de lan-
ge gang van het museum ten-
toongesteld. Op zaterdag 5 april 
zal de vuurtorenkenner Cees Rij-
kers aanwezig zijn om  vanuit 
zijn passie voor vuurtorens uitleg 
te geven en mogelijke vragen te 
beantwoorden. Vuurtorens heb-
ben door de eeuwen heen tot 
de verbeelding van velen ge-
sproken, zij hebben altijd sym-
bool gestaan voor hoop en vei-
ligheid. Menig zeeman heeft in 
vliegende storm voor de Neder-
landse kust zijn leven te danken 
aan dit lichtpunt aan de horizon! 
Het merendeel van de materia-
len is beschikbaar gesteld door 
het Vuurtorenmuseum van Cees 
Rijkers uit Giessenburg. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

Dagelijkse gang van 
zaken Bijna Thuis Huis

Deze keer zal ik het een en an-
der uit de doeken doen over de 
dagelijkse gang van zaken in ons 
huis. Zoals al eerder vermeld, 
werkt men in ons huis met di-
verse disciplines. Er is een be-
stuur, twee betaalde coördinato-
ren, vier waarnemende coördina-
toren, een betaalde huishoudelij-
ke hulp, verpleegkundigen via de 
Zorgspecialist en de vrijwilligers. 
In deze column zal ik het licht la-
ten schijnen over de vrijwilligers. 
De andere disciplines komen een 
volgende keer aan bod.
Vrijwilligers? Wat doen zijn? 
Waarom doen zij? Hoe vaak? 
Laat ik het uit de doeken doen. 
Onze vrijwilligers zijn stuk voor 
stuk lieve mensen, dat zult u be-
grijpen. Ze komen uit alle gele-
dingen van de samenleving en 
hebben allen een doel voor ogen. 
Dit doel is het ledigen van leed 
en nood bij terminaal zieke me-
demensen. Dit kan aan het bed, 
maar ook in de tuin of klussend 
in het huis. U snapt dat het niet 
eenvoudig is mensen bij te staan 
die stervende zijn. Zoveel ver-

driet, zoveel leed en pijn te moe-
ten aanschouwen gaat niemand 
in de koude  kleren zitten. Er is 
een diep gevoel van medemen-
selijkheid voor nodig stervende 
mensen bij te staan. En, de ene 
gast vraagt een heel andere be-
naderingswijze dan de andere. 
Hoe voel je dat aan? Al onze vrij-
willigers aan het bed volgen na 
selectie een speciale interne trai-
ning, waarin zij wegwijs worden 
gemaakt in de diverse zaken die 
van belang zijn in ons huis. As-
pecten die aan de orde komen 
zijn onder andere de onderlinge 
samenwerking en communica-
tie, de samenwerking met de ver-
pleegkundigen, de praktische er-
varingen, maar vooral de dage-
lijkse gang van zaken in het huis. 
In dit (te) korte stukje ben ik nog 
niet eens toe gekomen aan wat 
er nu door de vrijwilligers gedaan 
wordt. Daarover de volgende 
keer, dan neem ik u mee op een 
dag door ons huis.

Kiki Kastelein, voorzitter Bijna 
Thuis Huis Velsen De Heideberg

Bij Bo is geopend!
IJmuiden - De eerste klanten 
van Bij Bo werden woensdag-
ochtend stralend ontvangen 
door winkeleigenaresse Bo. Bij 
Bo is de nieuwste modezaak 
van IJmuiden, gevestigd aan 
Kennemerlaan 96. De afgelo-
pen weken is ontzettend hard 
gewerkt om de winkel de ge-
wenste ‘look’ te geven. En Bo is 
daar, met wat hulp, uitstekend 
in geslaagd.
,,Het thema is een combina-
tie van vintage en industrieel, 
maar het moet ook huiselijk 
zijn,’’ aldus Bo. ,,De krant ligt al 
klaar en voor de eerste klanten 
van elke dag is er een vers en 
gezond dagsapje.’’ In de winkel 
antiek,  oud speelgoed en gek-
ke decoraties. Tegen de grijze 
betonnen muren aan de stei-
gerhouten rekken komt de kle-
ding in zoete pastels prima uit. 
De kleuren mogen dan zacht 
zijn, maar dat geldt niet voor 
de modellen: er zijn ondeugen-
de korte kanten rokjes, stoe-

re broeken, pikante glamour-
jurkjes en uitdagende blousjes. 
De vintagelook spreekt uit veel 
modellen en er is een over-
vloed van keuzes voor de klant 
die houdt van jonge en aparte 
mode.
Ook buurvrouw Jacky Hart 
Mode was enkele weken dicht 
omdat de modezaak volledig 
opnieuw is ingericht. En ook 
hier niets dan lof voor het nieu-
we interieur, een boeiende mix 
van design en strak. Ook hier 
gaat het oog vooral naar de 
mode, die fl eurig, lief, stoer en 
heel aantrekkelijk is en prach-
tig op kleur is uitgezet.
Moeder Jacomien en dochter 
Bo hebben iets heel bijzonders 
neergezet: twee aparte mode-
winkels, die door subtiele de-
tails toch met elkaar verbon-
den zijn. Twee generaties met 
een eigen gezicht die met hun 
omakarpetten een brede brug 
slaan over een drempeltje dat 
ooit een generatiekloof was. 
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Springcompetitie bij 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 30 maart 
jl. organiseerde manege Hip-
pisch Centrum Velsen gele-
gen aan de Driehuizerkerkweg 
13 te Velsen-Zuid, prachtig ge-
legen tussen de parken Velser-
beek en Beeckestijn, de spring-
competitie.
Een veertigtal ruiters had voor 
deze gezellige springwedstrijd 
ingeschreven.
In de eerste rubriek met een 
hoogte van 20-40 cm klassiek 
met barrage werd fraai eerste
Lisa Schoone met Crivilli. Een 
knappe tweede prijs ging naar 
Celina Groen en de pony Penot-
ti en Amy Lips met Dizzy mocht 
de derde prijs mee naar huis ne-
men. Daarna volgde rubriek 2 
met een hoogte van 20-40 cm op 
stijl. Lisa Schoone met Crivilli be-
haalde het oranje rozet voor de 
eerste prijs.
Het parcours werd verhoogd 
naar 40-60 cm en in de barra-
ge werd eerste Maaike den Dek-
ker met UK. Gevolgd door Ma-
delon van der Leden met Allure. 
Manon Rutte met Zorro mocht 
de derde prijs in ontvangst ne-
men en Esmee Hamers werd 

vierde met de pony Dizzy. Op stijl 
werd fraai eerste Fleur de Groot 
met UK. Manon Rutte met Zor-
ro mocht de tweede prijs in ont-
vangst nemen en Maaike den 
Dekker met UK behaalde het 
witte rozet voor de derde prijs. 
Tot slot was er een vierde plaats 
voor Jody  Burger eveneens met 
Zorro. In de rubriek 60-80 cm 
werd eerste in de rubriek klas-
siek met barrage Quinty Snijder 
met Beaujolais en Maartje Ha-
nenburg werd tweede met UK.
Sidney Kruup met Allure werd 
eerste in de stijl rubriek gevolgd 
door Quinty Snijder met Beaujo-
lais.
Na afl oop van de wedstrijd ble-
ven de klanten nog gezellig na-
praten onder het genot van een 
drankje in de gezellige foyer.
Zondag 6 april is er kleuterrijden 
voor kinderen in de leeftijd van 5 
tot 7 jaar. U kunt uw kind hier-
voor nog inschrijven.
Tevens wordt er ‘s morgens een 
cursus ponyverzorging deel 4 
georganiseerd en zijn er ‘s mid-
dags voltigelessen. Zie ookr in-
formatiewww.hippischcentrum-
velsen.nl.

‘Niet trainen geeft luie benen’
Bootcamp IJmuiden F2
IJmuiden - Zaterdagochtend 
29 maart was het een voetballo-
ze ochtend. In het competitiepro-
gramma van VV IJmuiden F2  ston-
den alleen inhaalwedstrijden ge-
pland. In deze voorjaarscompetitie 
staan de helden van de F2 op een 
stevige tweede plek. Bovenaan 
staat de nog ongeslagen concur-
rent Bloemendaal. Met het credo 
‘Niet trainen geeft luie benen.’ kre-
gen de talenten Fabrizio, Rowan, 
Sem, Adam, Tom, Christiaan, Nick, 
Sep, Mika en Mees deze zonnige 
zaterdag wel een hele bijzonde-
re training. Want klokslag half elf 
stonden de mannen voor strand-
bar en restaurant La Maranda pa-
raat voor een heuse bootcamptrai-
ning van een vrouwelijke specialist 
op dit gebied, Floor Kok.
Nadat de mannen zich netjes had-
den voorgesteld drukte Floor ze 
op het hart toch eerst te luiste-
ren want... De rest van de zin ver-
vloog in de wind, omdat de helft 
vol enthousiasme de kant op is ge-
rend waar Floor alleen maar naar 
toe keek. Maar even later klonken 
reeds de eerste termen op boot-
camp-gebied: spiderman, bur-
pies, tabata en boxjumps  Even 
later maakte Floor handig ge-

bruik van de mogelijkheden die de 
strandomgeving biedt. De mannen 
trokken zich tientallen malen op 
aan, nog verlaten, fi etsenrekken, 
renden over het strand afgewis-
seld door kikkersprongen en ston-
den vervolgens in het nog ijskoude 
water van de Noordzee, waar ze in 
twee groepen streden om wie het 
meeste punten haalde. Op de te-
rugweg werd het doel van de trai-
ning duidelijk: samenwerken en 
elkaar steunen. De snelsten moes-
ten terug om een achterblijver aan 
te moedigen en dat werkte prima, 
want iedereen kwam gelijktijdig 
aan bij een ijzingwekkende stei-
le berg, waar twee groepen wer-
den geformeerd. En in tweetallen 
werd fanatiek de immense duin op 
gesprint met als fi nish de glazen 
terrasschermen van La Maran-
da. En alle binken gingen als fy-
sieke kroon op een coole training 
drie keer voluit omhoog. Respect! 
Om maar even een tegenwoordig 
veel gebruikte voetbalterm te ge-
bruiken. 
Op zaterdag 5 april 9.00 uur staat 
de topper tegen Bloemendaal 
voor de deur op de velden van VV 
IJmuiden, waar plezier, voetbal en 
samenwerken hand in hand gaan.IJmuiden - Maandag 7 april 

heeft de Postzegelvereniging 
IJmuiden een gezellige club-
avond in één van de zalen van de 
Adelbertuskerk aan de Sparren-
straat. Vanaf circa 19.45 uur is de 
zaal open, er is voldoende gele-
genheid om te ruilen en te praten 
over postzegels en alles wat daar 
mee te maken heeft. Iedereen is 
van harte welkom. Meer informa-
tie: 06-41804330, na 18.00 uur.

Postzegelavond

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen presenteert 
zondag 6 april de laatste voorstel-
ling van dit succesvolle seizoen. 
In buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166 treedt het Amsterdams 
Cabaret Gezelschap De Schakel 
voor u op. U beleeft een feeste-
lijke middag met veel plezier en 
humor in een gevarieerd Amster-
dams programma. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur en vanaf 
13.30 uur is de zaal open. Kaarten 
à 4 euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.

ZoMiPo

IJmuiden - Zondagmorgen 6 
april is om 10 uur in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250, IJmui-
den een kerkdienst onder leiding 
van drs. P. Verhagen uit Harder-
wijk met het thema: Op de proef 
gesteld! Bent u wel eens op de 
proef gesteld? Vast wel heel wat 
keren. Op school, op het werk, 
in relaties en zo meer. Soms 
met succes maar we falen ech-
ter tot ons verdriet en schaam-
te ook regelmatig, is het niet? 
Jezus werd ook een aantal ke-
ren stevig op de proef gesteld. 
Over een van zijn beproevingen 
gaat deze dienst. Wat dat te ma-
ken heeft met de Lijdenstijd voor 
Pasen wordt dan duidelijk. Bij dit 
thema is een aantal mooie liede-
ren gekozen. De muzikale bege-
leiding van deze dienst zal ver-
zorgd worden door organist Dirk 
Out. Na de dienst, om 11 uur, is 
er gelegenheid om nog even na 
te praten onder het genot van 
een kopje koffi e, thee of fris met 
wat lekkers. 

Kerkdienst in 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - De bingo en loterij in 
speeltuin De Veilige Haven is za-
terdag 5 april, om 20.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. Er 
zijn weer leuke prijzen te winnen. 
Wie in IJmuiden woont en geen 
vervoer heeft, kan contact opne-
men, dan kunt u worden opge-
haal en na afl oop uiteraard weer 
thuis gebracht. Bel hiervoor 0255-
527010 of 0255-518077. De op-
brengst van deze avond is voor de 
speeltuin om weer leuke speeltoe-
stellen te kopen voor de jeugdige 
bezoekers van De Veilige Haven.

Bingo- en loterij

IJmuiden - In de Coffee Club 
in het Velserhof hangen tot en 
met 30 juni foto’s van Ijmuide-
naar André Verhage. ,,Ik heb ge-
tracht om bij elke foto een ti-
tel van een popsong te verzin-
nen. De foto’s zijn op diverse lo-
caties geschoten, daarna heb ik 
de foto’s klaargestoomd voor af-

druk. Mijn liefde voor fotogra-
fi e gaat terug naar mijn jeugd. 
Ik ben begonnen met een analo-
ge camera van Russische make-
lij. Net zoals componeren is foto-
graferen ook schilderen, beide in 
je gedachten. Neem gerust een 
kijkje en werp een blik op de fo-
to’s!’’

Photo behind the Song

Velsen-Zuid - Al sinds begin ja-
ren ’90 is er in recreatiegebied 
Spaarnwoude een uitdagend 
mountainbikeparcours aanwezig, 
met start en fi nish vlakbij de be-
kende betonnen klimmuur. Sinds 
een aantal jaren maakt het par-
cours een stormachtige ontwik-
keling en krijgt een steeds ho-
gere (landelijke) waardering. De-
ze ontwikkeling is mogelijk ge-
maakt door een enthousiaste 
groep vrijwilligers die zich heb-
ben verenigd onder de naam 
MTB-Spaarnwoude. De vrijwil-
ligers zorgen voor het broodno-
dige parcoursonderhoud, omdat 
het recreatieschap dit vanwege 
bezuinigingen heeft gestaakt.
Begin 2014 is stichting MTB-
Spaarnwoude opgericht om de 
werkzaamheden van de vrijwilli-
gers een formelere basis te ge-
ven en het makkelijker te ma-
ken voor het bedrijfsleven om 

de groep te ondersteunen. Op 
woensdag 9 april beginnen de 
woensdagavondtrainingen weer, 
waarbij er wordt verzameld op 
de parkeerplaats van Snowpla-
net. De trainingen zijn geschikt 
voor iedereen die zijn vaardighe-
den wil verbeteren in het moun-
tainbiken of gewoon op zoek is 
naar wat meer gezelligheid. Van 
beginner tot wedstrijdrijder ko-
men aan hun trekken tijdens de-
ze trainingen. Bij beginners ligt 
de nadruk meer op basistech-
nieken en bij de wedstrijdrijders 
meer op de onderlinge competi-
tie. Ook de gevorderde rijders -de 
grootste groep- worden fl ink be-
zig gehouden. Voor elk wat wils 
dus. De trainingen worden geor-
ganiseerd onder de vleugels van 
de grootste mountainbikevereni-
ging van Noord-Holland: MTB-
Noordwest. Zie ook www.mtb-
spaarnwoude.nl.

Velsen-Zuid - Al sinds begin ja- de groep te ondersteunen. Op 

MTB-Spaarnwoude
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Jeugdjournaal zoekt 
nieuwe presentator
Velsen - Het jeugdjournaal is op 
zoek naar een nieuwe presen-
tator! Ze zoeken een jongen of 
meisje die, net als Nick, een mooi 
verslag kan maken of het jour-
naal kan presenteren zoals Joris 
dat doet. Daarom hebben ze een 
wedstrijd uitgeschreven waar alle 
kinderen van de basisschool zich 
voor op kunnen geven. Om deze 
wedstrijd onder de aandacht te 
brengen reist het jeugdjournaal 
tot 18 april het land door, op zoek 
naar dé nieuwe presentator. 
In de gemeente Velsen is De 
Hoeksteen in Velserbroek bena-
dert voor audities op school. Hier 
heeft de school enthousiast op 
gereageerd. Alle kinderen van de 
school mogen aanstaande dins-
dag voor de camera verschijnen. 
Er komt een professioneel came-
rateam op school, inclusief de be-
kende ‘groene achterkant’. De be-
geleiding van de audities staat 
onder leiding van presentator Mi-
louska Meulens. Nadat alle kinde-
ren hebben laten zien wat ze kun-
nen, deelt Milouska aan het eind 
van de dag handtekeningen uit en 
kunnen de kinderen met haar op 
de foto. 
De auditie kent drie categorieën: 
beste presentator, meest originele 
Jeugdjournaal en topmodel. Cate-
gorie ‘topmodel’ is voor de kinde-
ren uit de onderbouw. Deze kin-
deren krijgen een mini foto shoot. 
Dit kan worden vergeleken met de 
schoolfotograaf. Wanneer ouders 
hier akkoord voor geven, gebruikt 
het jeugdjournaal dit materiaal om 

haar lesmethodes, die aan het pri-
mair onderwijs worden aangebo-
den, te illustreren. 
Voor categorie 2, ‘het meest ori-
ginele Jeugdjournaal’, zal groep 
8 gevraagd worden om een ver-
slag over het aankomende WK te 
maken. Dit is een opdracht waar 
groep 8 van De Hoeksteen wel 
iets mee kan. Sinds 2012 is media 
educatie een vast onderdeel van 
het onderwijsaanbod in de lap-
topklassen 7 en 8, dus in deze op-
dracht kunnen de leerlingen goed 
laten zien wat ze hebben geleerd.
De derde categorie ‘beste presen-
tator’ is dé presentatorwedstrijd! 
Deze wedstrijd is alleen voor de 
kinderen uit de groepen 5 tot en 
met 8. De kinderen die van hun 
ouders toestemming hebben ge-
kregen om hieraan mee te doen, 
moeten vanaf een echte autocue 
een tekst voorlezen. Deze tekst 
krijgen de kinderen een dag van 
te voren mee naar huis, zodat ze 
thuis een beetje kunnen oefenen.
Het jeugdjournaal heeft basis-
school De Hoeksteen bena-
derd, omdat de school een Brede 
School is. Als Brede School bie-
den zij na schooltijd activiteiten 
aan voor peuters en basisschool-
kinderen uit de wijk. Het uitdelen 
van handtekeningen door Milous-
ka Meulen is daarom na school-
tijd gepland. Zo kunnen kinderen 
van scholen in de buurt  Milouska 
Meulen ook ontmoeten. Zie ook 
jeugdjournaal.nl/item/625797-wil-
jij-het-jeugdjournaal-presenteren.
html.

Open repetitieavonden 
Velserbroek - Zing je graag en 
voel jij je ook een popstar al mee-
zingend met de radio of onder de 
douche, misschien vind je het dan 
ook wel leuk om samen met 60 
andere vrouwen te zingen. Kom 
dan meezingen en laat je talent 
horen in popkoor Sparkle Velsen 
onder leiding van Frank Anepool.
De volgende open repetitieavon-
den zijn in de Hofstede, Aletta Ja-

cobsstraat 227, van 20.00 tot 22.00 
uur op woensdag 9 en 16 april. Je 
zingt zo mee met het moderne 
poprepertoire van onder dandere 
Adele, Krezip en Duffy. Ook  Ne-
derlandstalige songs worden ge-
zongen door Sparkle. Enthousi-
ast geworden en wil je meer we-
ten kijk dan op www.sparklevel-
sen.nl of bezoek hun Facebook-
pagina: Sparkle Velsen.

Stabat Mater Dolorosa
Regio - Op 12 en 13 april zal ka-
merkoor Les Moucherons, on-
der leiding van dirigente Antje 
de Wit, het Stabat Mater ten ge-
hore brengen van de 20e eeuw-
se Noorse componist Knut Nys-
tedt. In het passieconcert  wor-
den verder koorwerken onder 
andere van de Estse componist 
Arvo Pärt uitgevoerd. 
De twee concerten vinden plaats 
op zaterdag 12 april om 20.15 uur 

in de Dorpskerk, Burgemeester 
Enschedélaan 67 in Santpoort-
Noord (Cultuur in de Dorpskerk), 
en op zondag 13 april om 15.00 
uur in de Waalse Kerk, Begijnhof 
30 in Haarlem. Medewerkenden 
aan het concert zijn de celliste 
Anastasia Feruleva en regisseu-
se Natasha Schulte. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.lesmoucherons.nl of via de 
koorleden.

Strawberries 
H1 wint 

moeizaam van 
laagvlieger

Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zon-
dag gewonnen van Castricum. 
De overwinning kwam moei-
zaam tot stand, maar de drie 
punten tellen hard mee in de 
strijd om promotie. Strawber-
ries kwam met de intentie in 
Castricum het veld op om de 
drie punten mee naar Velsen 
te nemen en dat was duidelijk 
te zien. Het leek wel alsof FC 
Barcelona een laagvlieger in 
de Spaanse competitie tegen-
over zich had. Vrijwel al het bal-
bezit was namelijk voor Straw-
berries. Helaas voor hen resul-
teerde dit niet in de gewens-
te vroege treffer. Het was juist 
Castricum, een na laatste op de 
ranglijst, dat als eerste wist te 
scoren. De eerste counter van 
de wedstrijd werd ‘lucky’ afge-
rond en zo stond de thuisploeg 
op een 1-0 voorsprong. Met de 
promotie nog volop in het zicht 
gingen de aardbeien hard op 
zoek naar de gelijkmaker. De-
ze kwam nog in de eerste helft 
van de stick van topscorer Erik 
van den Berg die zijn specia-
liteit weer liet zien. Een straf-
corner ging via de keeper te-
gen de touwen en met de gelij-
ke stand gingen beide ploegen 
de rust in. In de tweede helft 
waren de intenties van Straw-
berries nog duidelijker te zien. 
Castricum kwam vrijwel niet 
meer van de eigen helft af en 
wist op één strafcorner na niet 
meer écht gevaarlijk te worden. 
Vaak zat keeper Wouter Rempt 
er goed tussen. Halverwege de 
tweede helft begon middenvel-
der Daan van Poorten (die ove-
rigens geel kreeg en daardoor 
geschorst is komende zondag) 
aan een slalom tussen vier te-
genstanders door. Op bijzon-
dere wijze wist hij de bal voor 
het doel te krijgen waarna rou-
tinier Benno Steensma Straw-
berries op voorsprong wist te 
zetten. Enkele minuten voor tijd 
gooide Van den Berg de wed-
strijd definitief in het slot. Hij 
verzilverde een terechte straf-
corner op een prachtige ma-
nier door de bal stijf in de krui-
sing te pushen. Na de wed-
strijd kwam het goede nieuws 
voor Strawberries dat koploper 
Terriërs gelijk heeft gespeeld. 
Daardoor is de achterstand op 
de ploeg uit Heiloo teruggelo-
pen tot vier punten. Aanstaan-
de zondag komt degradatie-
kandidaat Abcoude op bezoek 
in Velsen. (Finn van Leeuwen)

De Waard gastspreker 
op sponsoravond VSV
Velserbroek - Donderdag 17 
april 20.00 uur is er sponsor-
avond bij VSV. 
De sponsorcommissie nodigt al-
le sponsoren en geïnteresseer-
den uit in de kantine van VSV op 
sportpark de Hofgeest in Velser-
broek. 
Gastspreker deze avond is Pieter 
de Waard, directeur van Telstar. 

In aanloop naar de WK zal er ook 
een WK quiz worden gehouden.
Komend seizoen zullen alle le-
den van VSV in een nieuw tenue 
gaan spelen. 
De sponsorcommissie (Wijnand 
de Weers en Rob Tousain) zal 
deze avond daar meer over gaan 
vertellen en laten zien. Zie ook 
www.vsvnet.nl.

www. .nl
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Bromfietser gewond
Santpoort-Noord - Een brom-
fietser is afgelopen vrijdagoch-
tend gewond geraakt bij een ver-
keersongeval. Een automobiliste 
en een bromfietser reden over 
het Burgemeester Weertsplant-
soen toen de bromfietser de au-
to vermoedelijk via rechts wilde 
inhalen. Bij de Hagelingerweg 

ging het vervolgens mis toen 
beide met elkaar in botsing kwa-
men. De bromfietser kwam hier-
bij ten val. De gewonde brom-
fietser is door ambulanceperso-
neel opgevangen en na nodige 
zorg naar het ziekenhuis over-
gebracht voor verdere behande-
ling. (foto: Michel van Bergen)
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Simon de Hoog langer 
bij Strawberries

Driehuis - Simon de Hoog heeft 
zijn contract bij eersteklasser 
Strawberries verlengd. De Vel-
senaar begint in augustus aan 
zijn negende seizoen als trainer/
coach van Dames 1.
De Hoog gaat een koppel vor-
men met Wilmer van Dijk, die 
momenteel trainer/coach is van 
Strawberries Dames 2 en diver-
se jeugdteams onder zijn hoe-
de heeft. 
Van Dijk is beoogd opvolger van 
Simon de Hoog, maar blijft vol-
gend seizoen nog in functie bij 
het tweede team. Naast het ver-
der ontwikkelen van beide spe-

lersgroepen wordt hun belang-
rijkste taak het inpassen van ta-
lentvolle jeugdspeelsters.
,,Simon is een echte clubman die 
wij heel graag voor onze vereni-
ging wilden behouden”, aldus 
bestuurslid technische zaken 
Mathijs Kostermans. 
,,Wij zijn erg blij dat hij heeft bij-
getekend. Door Wilmer een meer 
prominente rol te geven denken 
wij dat er een goede balans ont-
staat in het begeleidingsteam 
van Dames 1, waarbij ook de 
continuïteit van het opleidings-
team Dames 2 gewaarborgd 
blijft.”

IJmuiden - Een hoogbejaarde 
vrouw is afgelopen vrijdag aan 
het eind van de ochtend slacht-
offer geworden van een bab-
beltruc. In haar woning op het 
Moerbergplantsoen werden 
tussen 11.00 en 12.00 uur geld 
en sieraden weggenomen. Het 
slachtoffer kwam vrijdag terug 
van boodschappen doen en trof 
voor de centrale toegansdeur 
een onbekende vrouw aan. De 
onbekende hing een verhaal op 
dat zij interesse had in de leeg-
staande woning boven die van 
het slachtoffer en dat ze graag 
even wilde kijken hoe de inde-
ling van de woning was. Vervol-
gens gaf de bejaarde vrouw de 
persoon een rondleiding door 
haar huis. De onbekende was 
ongeveer 15 minuten binnen ge-
weest en mogelijk heeft in de 
tussentijd een tweede persoon 
het geld en de sieraden weg-
genomen. Het slachtoffer wist 
het volgende signalement van 
de vrouw te geven: 50 tot 60 
jaar. Ongeveer 1.60 m lang. Nor-
maal postuur. Licht getint. Don-
kerbruine ogen. Donkerbruin 
haar, opgestoken. Zwarte, lan-
ge mantel tot op de enkel. Zwar-
te ballerina-schoenen. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld 
en waarschuwt mensen niet in 
te gaan op dit soort babbeltrucs. 
Meer informatie en tips over dit 
onderwerp zijn te vinden op ht-
tp://www.politie.nl/onderwer-
pen/babbeltruc.html.

Bejaarde vrouw 
slachtoffer van 

babbeltruc

Brand in 
woning

IJmuiden - De brandweer 
moest dinsdagochtend in actie 
komen voor een woningbrand. 
Rond 09.45 uur brak er brand uit 
in een woning aan De Ruyter-
straat. De gealarmeerde brand-
weer was snel ter plaatse om 
het vuur te blussen. Uit voorzorg 
werd ook een ambulance opge-
roepen maar gelukkig raakte er 
bij de brand niemand gewond. 
(foto: Michel van Bergen)

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in res-
taurant. Men betaalt, afhankelijk 
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50 
euro voor een driegangen diner. 
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 11 april: cour-
gettesoep, kipfi let, pasta met pad-
destoelensaus en toetje van de 
chef. Kosten 6,-. Aanvang 12.30 
uur. Reserveren maandag  7 april 
tussen 11-12 uur.
Modeshow voorjaarscollectie 
door fi rma Meijssen Mode. Dins-
dag 15 april. Aanvang 10.00 uur, 
aansluitend verkoop tot circa 
12.00 uur. Toegang gratis, vrije in-
loop.
Verkoop onder- en nachtkle-
ding op woensdag 16 april. Aan-
vang circa 10.30 uur.
Paas-In op maandag 21 april. 
Vanaf 12.00 uur. Optreden Guus 
van den Berghe. Kaarten kosten 8 
euro en zijn verkrijgbaar aan het 
buffet.
Gym voor minder mobiele ou-
deren Woensdagochtend vanaf 

11.00 uur. Meer informatie: Marcel 
Stam, 023-5 396528.
Sjoelen op vrijdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur kan men te-
recht voor spelletjes, waaronder 
sjoelen, een hapje uit de frituur 
een drankje en leuke muziek. Vrije 
inloop.
Kookcursus. In mei wil het wijk-
centrum van start gaan met een 
kookcursus van vier bijeenkom-
sten op de dinsdag of donder-
dag van 10.00 tot 13.00 uur. Kos-
ten 65 euro excl. ingrediënten. Bij 
voldoende deelnemers kunnen de 
lessen van start gaan. Aanmelden 
kan bij Marcel Stam, 023-5386528.

Gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maandag- 
t/m vrijdagochtend van 09.00 – 
13.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreekuur 
op afspraak. Tel. 088-8876900.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men bellen of langskomen om 
een afspraak te maken. Tel. 088-
8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

&

Grondwateroverlast
Velsen – Johan van Ikelen van 
Velsen Lokaal heeft het col-
lege vragen gesteld over de 
grondwateroverlast in de ker-
nen Santpoort-Noord en Vel-
sen-Noord. Daar staat in nor-
maal droge kruipruimtes wa-
ter, hetgeen een ongunstige in-
vloed heeft op het woonklimaat. 
Mogelijke factoren zouden, vol-
gens Van Ikelen, zijn het afslui-
ten van duinrellen, het stoppen 
van het oppompen van duinwa-
ter in de regio en de aanleg van 
de gescheiden riolen, waardoor 
regenwater en grondwater niet 
meer via het riool worden afge-
voerd. 
Het college erkent de hoge wa-
terstanden, maar zegt dat dit 
veroorzaakt kan zijn door de 
vele neerslag vanaf de winter 
2012/2013. De hoge grondwa-

terstanden zijn samen met ze-
ven andere gemeenten en het 
hoogheemraadschap van Rijn-
land onderzocht. Daarbij is on-
derzoek gedaan naar mogelijke 
oorzaken en ook of het gaat om 
incidentele of structurele over-
last. 
De conclusie van het rapport is 
dat het gaat om een incidente-
le overlast door de overvloedige 
hoeveelheid regen. De resulta-
ten van het onderzoek zijn na te 
lezen  op www.velsen.nl onder 
het kopje waterloket/grondwa-
ter. De gemeente houdt de wa-
terstanden in de gaten. Passen-
de, preventieve maatregelen te-
gen grondwateroverlast wil het 
college alleen nemen als er 
sprake is van het openbreken 
van straten voor herinrichting of 
het renoveren van riolering.

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - De F-jes van DKV 
speelde zaterdag hun eerste éch-
te wedstrijd tegen Aurora F1. 
DKV en Aurora leken aan elkaar 
gewaagd maar DKV ging steeds 
beter spelen. Christian had veel 
mooie kansen maar het was uit-
eindelijk Twan die met een mooi 
schot scoorde. 
DKV won verdiend met 0-1. De 
E1 wist ook een klasse hoger te 
winnen met maar liefst 8-2. De 
D1 speelde de eerste helft niet 
sterk. Na de rust ging het veel 
beter. De D kwam zelfs op een 
2-1 voorsprong door 2 doorlopers 
van Rik. Crescendo maakte niet 
veel later de 2-2. De C2 speel-
de een goede wedstrijd, in rust 
stond het 3-3 met mooie doel-
punten van Kevin en Xian. Helaas 
gingen de kansen in de tweede 

helft er niet meer in. Er werd 4-3 
verloren maar het was een goe-
de wedstrijd! De C1 speelde te-
gen Haarlem C2. In het begin van 
de wedstrijd waren de teams aan 
elkaar gewaagd. DKV wist Haar-
lem alleen steeds een stapje voor 
te blijven, met rust stond het 2-3. 
DKV won de wedstrijd met 3-8. 
Sverre en Maaike scoorden bei-
de twee maal, Sem, Stan Loek en 
Thijs scoorden één maal. 
De B1 speelde tegen Kleine Sluis 
B1. Het stond bij rust al 0-5. Eind-
stand 4-8. De A1 wist een zwaar 
bevochten gelijkspel in de wacht 
te spelen tegen het fysiek ruwe 
AW/DTV. Het werd 13-13. De se-
lectie van DKV heeft volgend sei-
zoen een nieuwe trainer, Patrick 
van Eeken. Hij volgt Fred van Es-
sen op. 

Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de waterschaps- 
en gemeentelijke belastingen 
weer ontvangen of heeft u nog 
aanslagen die u nog niet heeft 
betaald? En twijfelt u of u mis-
schien recht heeft op kwijtschel-
ding? Formulierenbrigade Velsen 
kan u hierbij helpen. 
Zij kunnen samen met u kij-
ken of u mogelijk in aanmerking 
komt voor kwijtschelding van de 
belastingen. Een afspraak maken 

kan via 088-8876900, van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00-
17.00 uur of formulierenbrigade-
velsen@socius-md.nl. 
De Formulierenbrigade Velsen 
houdt, in samenwerking met 
Stichting Welzijn Velsen, ook 
spreekuur in Watervliet, Doel-
manstraat 34, in Velsen-Noord. 
Dit spreekuur is iedere vrijdag-
ochtend van 9.00 tot 12.00. Het 
spreekuur is uitsluitend op af-
spraak. 

Recht op kwijtschelding
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IJmuiden - Zaterdag 24 mei is 
van 10.00 tot 16.00 uur bij de 
Vliegende Hollander voor de 
eerste keer een kinderkleding- 
en speelgoedbeurs. Kleding van-
af maat 50 tot en met 176 is van 
harte welkom. Kleding en speel-
goed moeten schoon en in goe-
de staat zijn. Losse onderdelen   
moeten verpakt en bevestigd zijn 
aan het speelgoed, gezelschaps-
spellen en puzzels voorzien van 
een elastiek. Op elk artikel met 
(schilders)tape of een zelfkle-
vend etiket graag aan de voor-
kant met pen uw verkoopnum-
mer en prijs op het etiket beves-
tigen. Het verkoopnummer krijgt 
u bij de aanmelding. 10% van 
de opbrengst is voor de school. 
Heeft u vragen en wilt u ook kle-
ding en/of speelgoed afl everen? 
Dat kan via Deciree Heinen, 06-
48270526 of Monique Smit, e-
mail: m1moontje@hotmail.com. 
Aanmelden kan tot en met 1 mei.

Kledingbeurs
Vliegende 
Hollander

Velsen-Zuid – Zondag 6 april 
om 10.00 uur is er weer het 
jaarlijks Full Speed Open voor-
jaars klootschiettoernooi voor 
familie, vrienden, buren of be-
drijven. Hoewel de meeste 
mensen denken aan kleiduif-
schieten, is dit een oud Hol-
lands balspel dat onderhands 
gegooid moet worden, waar-
bij men in zo weinig moge-
lijk worpen het parcours afl egt 
over een afstand van ongeveer 
4 kilometer. Het wordt gespeeld 
in Spaarnwoude op de fi etspa-
den. Iedereen vanaf ongeveer 
12 jaar kan meedoen. U kunt 
alleen of met groep(en) van 3 
of 4 personen aanmelden bij de 
kantine van Full Speed aan de 
Tolsduinerlaan 8a Velsen-Zuid. 
Inschrijven tot uiterlijk don-
derdag 3 april   Na afl oop is er 
een koud buffet en een loterij 
met mooie prijzen à 0,50 eu-
ro per lootje. De drankjes zijn 
voor eigen rekening. Zaterdag 
29 maart kwamen eenentwintig 
klootschieters van sportvereni-
ging Full Speed voor het rond-
je Beeckestijn. Het weer is al de 
hele maand maart ideaal voor 
deze sport, net als de uitslag: 
onder de 87 schoten, keurig ge-
daan. Team 1 met Jan St., San-
der en Albert, werd eerste met 
61 schoten en 40 meter. Team 
4 met Linda, Sonja, Astrid en 
Nico, werd tweede met 72-65. 
Team 6 met Lia, Bertus, Ton en 
Willem K. werd derde met 72-
3. Team 2 met Dirk, Lina, Ray-
mond en Gerda werd vierde 
met 74–10. Team 5 met Elly, In-
grid en Jan Sch. werd vijfde met 
76-24. Team 3 met Harm, Rob 
en Ineke werd zesde met 87-18. 
Bel voor info Harm Jongman 
via 0255-514780 of Ton Boot via 
0255-510085 of kijk op www.
svfullspeed.nl.

Klootschieten

Kleuters verkopen kunst
IJmuiden - De kleuters van juf 
Diana en juf Marijke van De 
Vliegende Hollander hebben 
een kunstwerk verkocht aan de 
stichting Fleur en Kleur uit Vel-
sen. Met de klas is er een spe-
ciaal schilderij gemaakt, ieder-
een maakte een schilderijtje 
en deze werden bij elkaar ge-
zet tot een groot kleurrijk schil-
derij. 
Toen de kleuters de tentoon-
stelling van de VAK bezochten, 
hebben ze hun schilderij mee-
genomen om daar aan de kun-
stenaars te laten zien en te vra-
gen of het goed genoeg was 
om tentoon te stellen. De kun-
stenaars vonden het prach-
tig en het schilderij werd daar 
opgehangen zodat veel men-
sen het konden bewonderen. 
Piet van Deudekom, van Fleur 
en Kleur, bezocht ook de ten-
toonstelling en zijn oog viel op 
dit schilderij. Hij vond het heel 

bijzonder en kleurrijk en echt 
geschikt voor de organisatie 
die Velsen fl euriger en kleuri-
ger wil maken. Hij kwam naar 
school en vroeg de kleuters en 
juffen voor toestemming om 
dit schilderij te kopen! Het was 
moeilijk om dit prachtige stuk 
te verkopen, maar omdat het 
voor deze organisatie was heb-
ben ze besloten het toch te ver-
kopen. Het wordt de mascotte 
van Fleur en Kleur en staat al 
op hun website. 
Natuurlijk moest het allemaal 
wel offi cieel gebeuren en Piet, 
Marja en Marianne kwamen op 
De Vliegende Hollander in de 
klas en kregen daar het schil-
derij, dat intussen veilig opge-
borgen was in de kluis, over-
handigd! De kleuters kregen 
een geldbedrag, een prach-
tig boek, boekenleggers en za-
den voor hun nieuw aangeleg-
de tuin met insectenhotel! 

Goede resultaten voor 
dansparen Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
deden vier paren van danscen-
trum Ter Horst mee aan een wed-
strijd in Alkmaar.  
Een gezellige Krivada wedstrijd 
Ballroom en Latin. Helaas kon-
den Mary en Chris van danscen-
trum ter Horst niet gaan kijken, 
omdat er een workshop Griek-
se dansen in de dansschool was. 
Ondanks hun afwezigheid (of 
misschien wel daardoor) werden 
er door hun paren perfecte resul-
taten behaald. De uitslagen zijn 

als volgt: tweedejaars leerlingen 
Ben Hartman met Larissa Maas-
land bij de Latin 2e en bij de Ball-
room 1e. Vierdejaars leerlingen, 
Rob Krom met Dorenda Philippo 
(zij dansten hun 1 e wedstrijd sa-
men) bij de ballroom 1e.
In de open klasse werd Pascal de 
Vries met Netanja Hillege bij de 
ballroom 3e en werd Frank Bub-
bert met Wilma Overeem 2e. 
Terugkijkend dus een gezellige 
en succesvolle avond voor dans-
centrum Ter Horst en haar paren.  

Kledinginzameling voor 
zwerfkatten havens

Velsen - Stichting Zwerfkatten 
havengebied IJmuiden doet mee 
met de landelijke kleding inzame-
ling van Stichting Dierenlot. Dat 
betekent dat alle inwoners vanaf 
nu op de De Lethstraat 1 b te Vel-
sen-Noord alle oude kleding, tex-
tiel en schoenen kunnen inleve-
ren. De netto opbrengst van de 
kleding komt geheel ten goede 
aan de kansloze en onplaatsba-
re katten die bij de zwerfkatten-
opvang een veilige haven vinden!
Stichting Dierenlot is een lande-
lijk goed doel wat opkomt voor 
dieren in nood. Dit doen zij door 
lokale en regionale dierenhulp-
organisaties als St. Zwerfkatten 
IJmuiden te ondersteunen. Dat 
kan zijn door geld te geven voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van 
nieuwe kennels, verbouwingen 
of onverwacht hoge dierenarts-
kosten, maar ook door het in ge-
bruik stellen van eigen dierenam-
bulances. Nu al bijna 80 in Ne-
derland, en ook de Velsense kat-
tenopvang is blij er één in bruik-
leen te hebben.
Daarnaast stimuleert Stichting 
Dierenlot de organisaties door 
hen te helpen zelf meer middelen 
te werven. De kledingactie is daar 
het meest recente voorbeeld van. 
Met de opbrengst van de inzame-
ling hoopt Stichting Zwerfkatten 
havengebied IJmuiden op meer 
fi nanciële ruimte. De vrijwilligers-
organisatie, die geheel afhanke-
lijk is van giften, maakte het af-
gelopen jaar een enorme groei 
door. Inmiddels zorgen de mede-

werkers dagelijks voor ruim 150 
kansloze zwerfkatten en kittens, 
buiten op locatie maar ook in de 
noodopvang in Velsen-Noord.
Dus, heeft u oude maar schone 
kleding of schoeisel? Of textiel 
als lakens, hand- en theedoeken 
of dekbedovertrekken? (geen 
kussens of matrassen) Lever de-
ze dan alstublieft in op het inza-
melpunt in Velsen-Noord, De Le-
thstraat 1b (PEN-dorp). Hier staat 
een duidelijk herkenbare oranje 
rolcontainer klaar. 
Bent u niet in de gelegenheid de 
spullen zelf te brengen? Op af-
spraak wordt deze ook bij u op-
gehaald in de regio Velsen en 
Beverwijk, mits het om minstens 
een volle vuilniszak textiel gaat. 
U kunt hiervoor bellen naar St. 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den, telefoon 06-20504875 (van 
10.00 tot 16.00 uur). Zie ook www.
kattenbabbels.blogspot.com.
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Op dit mOment is meday 
UitzendbUreaU Op zOek naar:

• Kabeltrekkers • Electromonteurs
• Timmermannen • Standbouwers

• Dieselmonteurs
• Demontage medewerkers- slopers

• VCA gecertificeerde mensen
• Industrieel reinigers 

• Koelmonteur

Mail je cv naar info@meday.nl, bel ons op 
0251-745009/06-50600678 (24 uur service) of 

kom bij ons langs op de vestiging C.H. Moensstraat 
71, Beverwijk. Kijk snel op onze vernieuwde website 

www.meday.nl

















Geniet langer van de zomer 
met een veranda

IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen gelegen aan de 
Maxwellstraat 1 in IJmuiden kan een uitstekende indruk worden ver-
kregen van het assortiment kunststof kozijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen en aluminium veranda’s. De Veranda’s van Kuma-
ro onderscheiden zich door het gebruik van hoogwaardige materialen, 
met name de dikte van het aluminium, de polyester poedercoating en 
de teflonbasis 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 heeft de veranda echt zijn intrede ge-
maakt. Een veranda biedt namelijk het hele jaar door beschutting te-
gen regen en warmte in de zomer en tegen kou in de winter. Een ve-
randa wordt veelal ingericht als verlengstuk van de woonkamer. Een 
mooie loungeset of een buitenkeuken zijn enkele voorbeelden om de 
veranda sfeer en gezelligheid te geven.
Kumaro is dealer van Aluxe veranda’s. Door een veranda te plaatsen 
kan men langer van de zomer, voor-, en najaar genieten. Een veranda 
met de afmeting van 5 x 2,5 meter, (bxd) is al vanaf 1.795 euro incl. BTW 
leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de veranda af te slui-
ten met kozijnen, waardoor u een ware wintertuin creëert.
Het gehele jaar 2014 kunt u nog gebruik maken van de 6% BTW rege-
ling op het plaatsen van veranda’s en vervangen van de kozijnen van 
uw woning. Ook is deze 6% BTW regeling van toepassing op het plaat-
sen van aan- en uitbouwen en andere verbouwingswerkzaamheden. 
Dit alles kan Kumaro Kozijnen verzorgen in combinatie met het eigen 
bouwbedrijf. Heeft u plannen grijp dan nu deze kans. In plaats van 21% 
BTW mogen zij 6% BTW in rekening brengen op het arbeidsloon. Voor 
u misschien een reden om nu de stap te zetten om te bellen voor een 
vrijblijvende afspraak. Voor een vrijblijvende offerte komen zij ook bij u 
langs om de mogelijkheden met u door te nemen, of bel voor informa-
tie 0255-512109. Zie ook www.kumarokozijnen.nl.
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Naar Intro IJmuiden 
voor een mooie vloer

IJmuiden - Intro IJmuiden is al 40 jaar gevestigd 
aan Kennemerlaan 30 en een echt familiebedrijf. 
Elias en Aaltje hebben het bedrijf samen opgericht. 
Zo’n twaalf jaar geleden is zoon Mark in de zaak 
gekomen en vanaf mei komt ook zijn vrouw Dy-
antha erbij. De familie heeft de afgelopen tijd niet 
stil gezeten, want er is een grote collectie aan la-
minaat en houten vloeren bij gekomen. 
Elias is zeker te spreken over Lindura HD 300, het 
nieuwe product van Meister. De vloerdelen van 
deze serie houten vloeren zijn maar liefst 32 cm 
breed en 2.70 lang en zijn ijzersterk. Dat komt om-
dat de toplaag van echt hout op een ‘wood pow-
der’ laag wordt versmolten. Dit product is in tien 
kleuren te verkrijgen en uiteraard geschikt voor 
vloerverwarming.
Bij Intro geldt nog steeds de 6% BTW-regeling op 
het schuren en restaureren van uw parketvloer en 
deze te laten behandelen met een tweecompo-

nenten lak of een twee componenten olie, dit is 
mogelijk in wel 25 kleuren. 
Ook zijn er nog de 100 procent vrije PVC-design-
vloeren, deze zijn helemaal gemaakt zonder che-
mische stoffen en dus uitermate geschikt voor 
mensen die hechten aan gezondheid en milieu. 
Intro levert ook alle producten voor vloeronder-
houd en heeft een groot aantal viltproducten voor 
bescherming van de vloer tegen krassen, geschikt 
voor elke stoel. Intro IJmuiden is lid van de CBW 
branchevereniging. Dat betekent garantie op alle 
aankopen. 
Wilt u zich oriënteren op een nieuwe vloer, ga dan 
eens lang voor deskundig advies en vraag vrijblij-
vend een offerte aan. Intro IJmuiden is geopend 
op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wilt u op een 
andere dag of tijd langskomen, dan kan dat op af-
spraak. Bel hiervoor 0255-515335.

Upcycling bij Rigo
IJmuiden - Je hebt in huis vast wel eens spullen waar je op uit ge-
keken bent. De kleur is wat ouderwets of verschoten, of het model 
te klassiek en niet zo strak zoals je nu graag zou willen. Vaak zijn 
die meubels eenvoudig in een nieuw jasje te steken, met een lik-
je verf, blikje olie en het juiste advies. 
Bij Rigo krijgen ze regelmatig vragen over de behandeling van 
kastjes, stoelen en zelfs houten vloeren. Het team heeft er veel 
plezier in om te helpen zoeken naar de juiste kleur en het product 
om het resultaat dat u in uw hoofd heeft te kunnen realiseren. Een 
veel gehoorde wens is: het hout eruit laten zien alsof het onbe-
handeld is! Nou, dat kunnen zij als geen ander, zelfs voor hou-
ten vloeren. En oubollige grenen kasten een nieuw leven geven? 
Daarin kiezen zij soms voor bonte kleuren, craquelé effect, of wat 
dacht u van een bronzen gloed?
En als u het van tevoren niet zeker weet, maken ze gewoon een 
testplankje om de juiste kleur te vinden. Zo ‘upcyclen’ heel wat 
oude meubeltjes en vloeren weer naar een trendy item in het in-
terieur. 
En dat recycling Rigo in het bloed zit blijkt wel uit de nieuwste pri-
meur: een muurverf uit eigen fabriek die voor 97% uit gerecycle-
de muurverf bestaat. Rigo Verfcentrum is te vinden aan IJmuider-
straatweg 6-8 in IJmuiden. Zie ook www.rigoverfcentrum.nl.

















Nieuwe collectie 
bij Ton Scholten 
Tegels & Sanitair

Uitgeest - De topfabrikanten op gebied van sanitair en tegels in 
binnen- en buitenland hebben afgelopen tijd gelukkig niet stilge-
zeten en komen met veel nieuws en fraaie collecties wand- en 
vloertegels. Elektronische kranen, nieuws op gebied van water-
besparing, geurafzuiging op het toilet, pastelkleurige wastafels 
en toiletten, witte wastafels met koperen rand etc. Op een aantal 
toonaangevende internationale beurzen is weer veel moois inge-
kocht voor de Nederlandse markt. Het resultaat is te vinden in de 
showroom van Ton Scholten.

Ton Scholten, al veertig jaar specialist in tegels, is partner van VT 
Wonen voor de volledige tegelcollectie, samengesteld door de 
stylisten van VT Wonen. Een collectie helemaal van nu met een 
grote variëteit aan formaten, kleuren en structuur. Voor op de 
vloer of tegen de wand. Houtlook en betonlook tegels, sloophout 
etc. Sober en kleurrijk. Strak en speels. Voor elk wat wils en bo-
vendien aantrekkelijk geprijsd. Favoriet uit de nieuwe collectie is 
de houtlook tegel Old Wood, een praktische moderne tegel met 
sloophout uiterlijk, bijna niet van echt te onderscheiden. Binnen-
kort komt VT Wonen ook met een collectie buitentegels, maar in 
de showroom van Ton Scholten zijn nu al diverse tegels te bewon-
deren die zowel binnen als buiten gelegd kunnen worden.

In het buitenland zijn de mensen allang overtuigd en is de dou-
che-wc niet weg te denken uit de toiletruimte. Reinigen met toi-
letpapier behoort tot het verleden, het onderlichaam wordt ge-
reinigd met schoon water. De douche-wc´s zijn er in verschillende 
uitvoeringen van een toiletbril die op de bestaande toilet te plaat-
sen is of een eenvoudig stijlvolle toiletpot met zitting, tot en met 
een zeer luxe combinatie. De adviseurs helpen iedereen graag de 
juiste keuze te maken en kunnen desgewenst een 3D-tekening 
maken. Ton Scholten Tegels & Sanitair is te vinden op de Wester-
werf 2, Uitgeest, 0251-319101, www.tonscholten.nl.

Gratis ophaalservice bij Rent a Box
Beverwijk - Bij Rent a Box aan de Parallelweg 122c 
(bij McDonalds en Kwantum) tellen klanten nog echt 
mee. Speciaal voor mensen die vrienden en familie 
niet extra willen belasten en toch wat opslagruim-
te nodig hebben, biedt Rent a Box een helpende 
hand. Voor iedereen die tijdelijk opslagruimte nodig 
heeft, maar zelf liever niet in een verhuisbus rijdt, 
heeft Rent a Box de Easy Ophaal Service.

Staat uw huis te vol? Gaat u kleiner wonen? Verbou-
wing, gezinsuitbreiding, samenwonen? Er zijn vele 
situaties waarin extra opslagruimte erg handig kan 
zijn. Staan er thuis dingen in de weg, waarvan u 
nog niet weet wat u ermee wilt doen? Stel een be-
slissing om juist die paar dingen weg te doen nog 
even uit, laat het ophalen en zodra u weet wat u 
wel met de spullen wilt doen, dan haalt u het weer 
op of laat u het weer brengen. Dit is vaak dezelf-

de dag nog te regelen. Veel klanten die artikelen 
op Marktplaats zetten laten potentiële kopers naar 
de opslag komen om de goederen te bekijken. Ook 
voor mensen die hun woning gaan verbouwen en 
slechts enkele weken ruimte tekort hebben, kan 
Rent a Box een uitkomst zijn. Maar opslagruimte 
huren voor langere tijd is natuurlijk ook mogelijk.

Gratis
Bij de Easy Ophaal Service staat er 2 uur lang een 
chauffeur met verhuisbus klaar om u te helpen, ge-
heel gratis. U betaalt alleen de brandstofkosten. 
Mocht u de service iets langer nodig hebben, dan 
is dit tegen een kleine vergoeding (17,50 euro per 
half uur) ook mogelijk. Rent a Box denkt graag met 
de klant mee, om een zo voordelig mogelijke op-
lossing te vinden. Bel gerust 0251 222352, kom een 
keer langs! of kijk op www.rentabox.nl.
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J. Kremer-Kozijnen 
voor comfortabel wonen

IJmuiden - J. Kremer-Kozijnen 
helpt huizenbezitters comfor-
tabel te wonen. Comfort is een 
breed begrip. Net zo breed zijn 
de mogelijkheden van J. Kre-
mer-Kozijnen. Want niet alleen 
kozijnen in alle materialen en 
verschijningsvormen, maar ook 
onder meer geveldelen, dak-
kapellen, serres en veranda’s, 
horren,  luiken en zonwering 
zijn producten die J. Kremer-
Kozijnen vakkundig levert en in-
stalleert. Daarbij zijn alle wen-
sen van de klant bespreekbaar, 
wat betreft inrichting en afwer-
king.
Sinds acht jaar timmert Jan 
Kremer met zijn bedrijf J. Kre-
mer-Kozijnen aan de weg in 
een heel ruime regio. ,,Ik werk 
in heel Noord-Holland,’’ aldus 
de vakman. ,,Bij grotere klus-
sen werk ik samen met colle-
ga’s. Onze producten komen 
van vaste leveranciers en zijn 
van goede kwaliteit. Zo lever 
ik kunststof kozijnen en gevel-
delen van Gealan, een van de 
marktleiders in Europa vanwe-

ge de kwalitatief hoogwaardige profielen die in een breed scala en 
tegen een heel interessante prijs verkrijgbaar zijn.’’
Op de foto één van de op maat gemaakte aluminiumveranda’s van 
Deponti. Ook hier gaat het om hoogwaardige kwaliteit, zoals blijkt 
uit de dikte van het aluminium en staanders met geïntegreerde re-
genwaterafvoer. De Deponti veranda’s zijn leverbaar in twee kleu-
ren: crèmewit of grafietgrijs.
Meer weten? Zie de website: www.j-kremer-kozijnen.nl of bel voor 
informatie met Jan Kremer, 06-17426608. Uiteraard krijgt u ook bij 
dit bedrijf een vrijblijvende en gratis offerte.





Velsen - Op 22 april vindt de 
eerste Beursvloer Velsen plaats 
in het Tata Steel Stadion. De 
beursvloer is een initiatief van 
lokale ondernemers, Gemeente 
Velsen en Stichting Welzijn Vel-
sen.
Op de Beursvloer wisselen on-
dernemers en organisaties in 
een ongedwongen sfeer on-
derling diensten en goederen 
uit. Ondernemers tonen zo hun 
maatschappelijke betrokken-
heid en maatschappelijke orga-
nisaties krijgen de hulp in mens-
kracht en middelen die ze nodig 
hebben.
Daarnaast bieden organisaties 
een tegenprestatie aan, bijvoor-
beeld in de vorm van een activi-
teit of PR. Kortom, een win- win 
situatie. Daarnaast is de beurs-
vloer voor alle partijen bij uitstek 
een plek om nieuwe netwerken 
aan te boren. Als op 22 april a.s. 
om 16 uur de gong luidt is dit 
het startsein van georganiseerde 
chaos. Vertegenwoordigers van 
organisaties en ondernemers lo-
pen door elkaar heen op zoek 
naar vragen of aanbod waar ze 

een match op kunnen maken. 
Organisaties hebben zich opval-
lend uitgedost om vooral gezien 
te worden door de aanwezige 
ondernemers. Op ‘wolkie tolkies’ 
(tekstbordjes) hebben zij hun 
vraag en tegenprestatie kort en 
krachtig opgeschreven. Onder-
nemers kunnen zo in één oog-
opslag zien waar het om gaat. 
In de ruimte zijn 4 hoeken inge-
richt die corresponderen met de 
4 categorieën waarin de vragen 
passen. Te weten Kennis, Mid-
delen, Mensen, Klussen. Waar 
niet in gehandeld wordt is geld. 
Per categorie zijn hoekmannen 
aanwezig om te helpen de juis-
te partijen bij elkaar te brengen. 
Er wordt alles aan gedaan om 

matches tussen organisaties en 
ondernemers te maken. Als een 
match gemaakt is wordt geza-
menlijk een formulier ingevuld 
dat door de notaris bekrachtigd 
wordt. Dit maakt de match offi-
cieel. Na 2 uur handelstijd wordt 
de gong weer geluid en is het 
handelen ten einde. Aanmelden 
kan via www.beursvloervelsen.
nl. Meer informatie? Mail naar 
info@beursvloervelsen.nl of bel 
Marjolijn Houwing, 0255-548548

Beursvloer Velsen 
Dinsdag 22 april 2014

16.00 - 18.00 uur
Tata Steel Stadion

Velsen-Zuid

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

Eerste Beursvloer Velsen
De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei beleeft u woensdag-
avond 9 april de laatste Film-
avond voor vrouwen in dit sei-
zoen. Maar in het volgende sei-
zoen gaan we natuurlijk door 
met een nieuwe serie films! De 
film die nu op het programma 
staat is ‘Last Vegas’, een kome-
die waarin vier zestigplussers 
voor de laatste keer de bloe-
metjes buiten willen zetten. 
Kom naar De Brulboei en neem 
familie en vriendinnen mee! De 
film begint om 20.00 uur. Kaar-
ten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl

Filmavond 
voor vrouwen

Brulboei/Terras – Er is een 
sushiworkshop in Buurthuis de 
Brulboei in IJmuiden op vrijdag  
9 mei van 19.30 tot 21.30 uur, 
en op 23 mei in Dorpshuis het 
Terras van 19.30 tot 21.30 uur. 
Wat wordt er gemaakt? Tijdens 
de workshop worden er 4 soor-
ten sushi gemaakt, waaronder 
2 verschillende rollen. Uit 1 rol 
worden er 8 tot 10 stukjes su-
shi gesneden. Elke deelnemer 
gaat met 20 tot 24 stukjes sushi 
naar huis. prijs voor deze work-
shop is: 10 euro p.p. De ingre-
diënten betaald u rechtstreeks 
aan de docente. Voor 15 eu-
ro krijgt u alle ingrediënten en 
een digitaal receptenboekje. U 
kunt zich aanmelden via www.
welzijnvelsen.nl of bij Buurthuis 
de Brulboei.

Creatieve 
sushiworkshop

De Dwarsligger - Buurtcentrum 
de Dwarsligger zoekt een per-
soon die handig is met Android 
en/of Ipad en het leuk vindt om  
door middel van een workshop 
oudere bewoners van onze wijk 
op een betaalbare manier les te 
geven. Aan bod komt o.a.: inter-
net, facebook, e-mailen en fo-
to’s uitwisselen tussen tablet en 
computer . Deelnemers nemen 
hun eigen tablet mee. Heeft u in-
teresse? Neem contact op met 
Minke, tel: 512725 of minke@
bcdedwarsligger.nl of mail naar 
Hans info@bcdedwarsligger.nl

Docent 
gezocht

De Spil – In Buurtcentrum de 
Spil is iedere woensdagmid-
dag ‘Doe Mee’. Een activiteit 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Deze middag wordt geheel uit-
gevoerd door vrijwilligsters. De 
organisatie, voorbereiding en 
de publiciteit wordt gedaan 
door een zeer ervaren vrijwil-
ligster van de Spil. Zij leidt ook 
de uitvoering van de activiteit. 
We zijn op zoek naar iemand 
die deze ervaren vrijwilligster 
kan helpen en als het nodig is 
haar rol kan overnemen. Eni-
ge ervaring met het organise-
ren van activiteiten en het wer-
ken met kinderen van deze 
leeftijd is wel gewenst. Verder 
is het belangrijk dat deze per-
soon de Nederlandse taal goed 
beheerst. Lijkt het je leuk meld 
je dan aan bij de Spil, 0255-
510186. Doe Mee!

Vrijwillig(st)er 
gezocht

De Driehoek - Zou u wel eens 
een prijs willen winnen? Kom 
dan naar Dorpshuis de Drie-
hoek in Driehuis waar het Paas-
bingo wordt gehouden. Dorps-
huis de Driehoek is een gezelli-
ge plek om bij elkaar te komen 
en een spel te doen.Een kaart 
kost 1 euro en per kaart zijn 
er drie kansen op een prijs. De 
bingo zal plaatsvinden op dins-
dagmiddag 15 april van 13.30 
tot 15.30 uur. Graag aanmelden 
voor 10 april Meer weten? Bel 
0255-520850.

Paasbingo

De Mel-Watervliet - Dins-
dag 8 april is het zover, dan be-
staat De Mel 50 jaar! Dit feest-
jaar wordt ingeluid met een re-
ceptie in Wijkcentrum de Mel-
Watervliet aan de Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord van 17.00 tot 
18.30 uur. Iedereen die ‘wat heeft 
met De Mel’ is van harte welkom 
(ook als je geen uitnodiging hebt 
ontvangen). Meer weten? Bel 
0251-226445.

De Mel 50 jaar

Maatschappelijke stage
Velsen - Leerlingen van het 
Technisch College wandelen 
met bewoners van woon- zorg-
centrum De Moerberg (zie fo-
to). Voordat het zo ver was kre-
gen de leerlingen en begelei-
ders een workshop rolstoeldu-
wen. Door zelf in een rolstoel te 
zitten ervaar je pas goed hoe het 
voelt om afhankelijk van iemand 
te zijn en door te duwen merk je 
dat er regels nodig zijn. Hoe ga je 
bij voorbeeld een stoep op of af? 
Het was bijzonder om te zien hoe 
goed de leerlingen hun best de-
den. Onderweg werd er gezellig 
gepraat met de bewoners waar-

door het voor iedereen een bij-
zondere ervaring was. 
Van dinsdag 24 t/m vrijdag 27 
juni is er weer een rolstoelvier-
daagse met 75 leerlingen van de 
Duin en Kruidbergmavo en be-
woners van Velserduin (Drie-
huis) en Huis ter Hagen. Voor 
de begeleiding hiervan zoeken 
we nog vrijwilligers, het gaat dan 
om vier middagen van ongeveer 
14.00 tot 16.00 uur. 
Als u mee wilt werken kunt u 
contact opnemen met de Ma-
kelaar Maatschappelijke Sta-
ge (mas@welzijnvelsen of 0255-
510186).

De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei organiseert zondag 13 
april weer de Zondagmiddag-
Soos voor senioren. Een leuke 
groep weet hiervoor De Brulboei 
al te vinden, maar: hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd! Het is een 
middag waarop alles kan, maar 
niets hoeft. Het doel is om met 
elkaar een gezellige middag te 
hebben. Iedereen is welkom om 
te sjoelen, kaarten enz. U kunt 
natuurlijk ook alleen een praatje 
komen maken. De middag duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur, kost 1,50 
euro p.p. Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl

Zondagmiddag-
Soos voor 
senioren

De Brulboei - Je ziet het te-
genwoordig overal in grote ste-
den en hippe restaurants, Fu-
sion koken. Leer nu eten koken 
dat een ontdekkingstocht is voor 
uw smaakpupillen. U leert een 
paar heerlijke gerechten maken 
die de bodem zijn voor uw eigen 
creaties thuis. De cursus wordt 
gegeven op: 10 april, 17 april, 
24 april en 8 mei van 19.00 tot 
ongeveer 22.00 uur. De cursus 
kost 50 euro excl. ingrediënten. 
U krijgt een week voor aanvang 
een boodschappenlijstje van de 
docent. Opgeven via www.wel-
zijnvelsen.nl of info@welzijnvel-
sen.nl of 0255-548548.

Fusion Cuisine

De Dwarsligger - Zaterdag 12 
april wordt er bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger weer een rom-
melmarkt gehouden. U bent van-
af 9 uur van harte welkom. Wilt u 
een tafeltje reserveren, dan ver-
zoeken we u vanaf maandag 7 
april te bellen met Gerda Broek, 
0255-522782. S.v.p. bellen na 
9.30 uur!

Rommelmarkt
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Wisseling van de wacht
Na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart is een tijd van 
komen en gaan aangebroken. Op 
woensdag 26 maart werd in de 
volle raadszaal afscheid genomen 
van de vertrekkende raadsleden.

Bijzondere aandacht was er voor 
drie raadsleden: Dicky Sintenie, Ti-
neke van Ombergen en Frits Korf 
kregen een Koninklijke onderschei-
ding. Ze zijn lid geworden in de Or-
de van Oranje- Nassau. De raad nam 
afscheid van Henny Langendijk, Rob 
van den Brink, Paul de Bruijn en An-
dries Kouthoofd van de VVD, Karel 
Ockeloen, Paulien van Bodegraven, 
Rodrigo Cruz Linde, Ben Hendriks 
en Sander Meinema van de PvdA, 
Martin Gregoire, Tineke van Om-
bergen en Lieneke Teske van Velsen 
Lokaal, Arjen Uytendaal van D66 
Velsen, Gerard Vosse van de LGV, 
Gert Jan van der Hulst en Dicky Sin-
tenie van het CDA, Ernst Merhot-
tein en Reina de Haan van de fractie 
Merhottein, Frits Vrijhof van de SP 

en Frits Korf van de ChristenUnie.
Op 27 maart werden de nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd. Op de foto 
het jongste raadslid Sander Smeets, 
D66 Velsen (22 jaar). (foto’s: Reinder 
Weidijk)

Feest Oranjeveld veilig

Koningsdag Driehuis
De vlag kan uit! De viering van 
Koningsdag op het Oranjeveld 
in Driehuis gaat zaterdag 26 
april gewoon door.

Twijfels over de afgifte van de ver-
eiste vergunning zijn weggeno-
men. Uit nader onderzoek en na 
een goed gesprek met de Oran-
je Vereniging Driehuis is de vei-
ligheid van de bezoekers van het 
feestterrein aan de Aagtevon-

klaan gegarandeerd. Burgemees-
ter Franc Weerwind betreurt voor-
barige en onterechte nieuwsgeving 
dat het feest zou moeten worden 
afgelast. ‘Dat was jammer, maar 
ik ben nu zeer verheugd dat we in 
goed gesprek zijn en blijven met 
het organiserend comité. We heb-
ben immers samen de verantwoor-
delijkheid voor een mooi feest, dat 
ook veilig is.’ En dat gaat er dus ko-
men.

Gemeentehuis heropend
Afgelopen woensdag 26 maart heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Margriet der Nederlanden het gerenoveerde gemeentehuis heropend. De 
Prinses was enthousiast over de renovatie en de feestelijkheden rondom de 
openingsceremonie. Burgemeester Franc Weerwind heette haar welkom, 
terwijl demissionair wethouder Wim Westerman het hoge bezoek rondleid-
de door het monumentale gebouw van architect W.M. Dudok. (foto: Reinder 
Weidijk)

Feestdagen gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis 
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 18 april  Goede Vrijdag
Maandag 21 april  Tweede Paasdag
Donderdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag
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Extra openstelling
publieksbalie gemeentehuis
Woensdag 30 april - tussen 18.00 
uur en 20.00 uur - is de publieks-
balie van de gemeente open. U 
kunt dan op afspraak terecht voor 
paspoorten, huwelijken, rijbewij-
zen etc. Voor deze avond is het 
slechts telefonisch mogelijk een 
afspraak te maken. Telefoonnum-
mer: 140255 of 0255-567200.

De vakantietijd komt eraan. Dat be-
tekent extra aanvragen voor pas-
poorten en identiteitskaarten. Van-
daar deze extra avondopenstelling. 
Bovendien komt deze avond in de 

plaats voor donderdag 1 mei. Op de 
Dag van de Arbeid is het gemeente-
huis gesloten (zie voorpagina). 

Per 1 mei worden de openingstijden 
van Burgerzaken verruimd. Voor 
paspoorten, rijbewijzen, huwelijken, 
etc. kunt u dan - uiteraard ook op af-
spraak - al om 8.00 uur terecht in 
plaats van 9.00 uur.

In vergelijking met omliggende ge-
meenten heeft de gemeente Velsen 
de ruimste openstelling. (foto: ge-
meente Velsen)

Oproep voor deelname
aan Nationale Sportweek
Sporten en bewegen is vooral ge-
zond en leuk. Dit jaar vindt de Na-
tionale Sportweek plaats van 19 
tot en met 26 april. De gemeente 
roept sportverenigingen, sport-
bonden, bedrijven, onderwijsin-
stellingen en alle andere sport-
aanbieders op om hier aandacht 
aan te besteden. Te denken valt 
aan clinics, toernooien en demon-
straties dan wel open trainingen.

De Nationale Sportweek wordt ge-
organiseerd door NOC*NSF. Het is 
een unieke kans om uw vereniging 
en de sport onder een breed publiek 
in de schijnwerpers te zetten. U kunt 

de activiteiten t/m maandag 7 april 
digitaal via een deelnameformulier 
op www.sportloketvelsen.nl aan-
melden. Voor vragen kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met 
Kick de Groot, telefonisch via 0255-
567659 of per email via kgroot@vel-
sen.nl. 

Het eerste weekend van de sport-
week valt samen met Pasen en za-
terdag 26 april is het Koningsdag. 
Aangeraden wordt de activiteiten te 
plannen op dinsdag tot en met vrij-
dag. Deze worden dan vervolgens op 
de website van de afdeling Sportza-
ken geplaatst.

Gratis compost te halen 
bij wijkpost Santpoort
Op vrijdag 4 april is er weer gra-
tis compost te halen op de wijk-
post aan de Wijnoldy Daniëlslaan 
53 in Santpoort-Zuid. De compost 
is afkomstig van HVC, het afval-, 
grondstoffen- en energienutsbe-
drijf.

Bij de wijkpost Santpoort aan de 

Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid ligt een berg compost 
klaar. Iedereen kan het gratis opha-
len op vrijdag 4 april tussen 08.00 
en 16.00 uur. U moet zelf een schep 
meenemen en zakken of kruiwagens 
om de compost in te doen. (foto: ge-
meente Velsen)

Strand opruimdag
Op zaterdag 22 maart 2014 heeft een groep van ongeveer 30 mensen vuil op-
geruimd uit de duinen rond het Kennemerstrand. De vele vuilniszakken gin-
gen in de HVC-container. De Beach Inn leverde een consumptie, wat de vrij-
willigers erg waardeerden. De activiteit kwam voort uit NL Doet. (foto: H. 
Miltenburg)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
maart tot en met 28 maart 2014 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 79, plaatsen dak-
opbouw (26/03/2014) w14.000136;
Reigersbossenlaan 16, plaatsen uit-
bouw, erfafscheiding, toegangspor-
taal en dakkapel(24/03/2014) 
w14.000129.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 1, kappen 5 bo-
men (24/03/2014) w14.000128;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(28/03/2014) 
w14.000137;
Molenstraat 11, kappen boom 
(25/03/2014) w14.000132;
Duin en Kruidbergerweg 52-60 
(rijksmonument), uitbreiden par-
keervoorziening (25/03/2014) 
w14.000131;
Anemonenstraat 20, kappen boom 
(26/03/2014) w14.000135;
J.T. Cremerlaan 8, verwijderen 
draagmuur en veranderen uitbouw 
(25/03/2014) w14.000133.

Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 9, kappen 2 bo-
men (24/03/2014) w14.000130.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 19, kappen 
2 bomen (24/03/2014) w14.000127.

Velserbroek
De Zeiler 138, oprichten berging 
(28/03/2014) w14.000141;
De Zeiler 136, oprichten berging 
(28/03/2014) w14.000140;
De Zeiler 158, oprichten fietsenber-
ging (28/03/2014) w14.000139;
De Zeiler 150, oprichten fietsenber-
ging (28/03/2014) w14.000138;
Oostlaan ong., aanleggen calami-
teitenboog tussen de A9 en A22 
(26/03/2014) w14.000134;
Klipper 5, veranderen voorgevel ga-
rage (23/03/2014) w14.000126

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende  
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
 verlengd met zes weken:
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 128, plaatsen van 
een woonwagen (06/02/2014) 
w14.000050.

Aanvragen

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

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

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

IJmuiden
Zuiderkruisstraat 72, plaatsen bal-
lenhok (25/03/2014) w14.000035;
Breskensstraat 2, vergroten bedrijfs-
gebouw (28/03/2014) w14.000043;
Bik- en Arnoldkade 22, vergroten 
twee bovenwoningen (31/03/2014) 
w14.000044;
Kastanjestraat 26, kappen boom 
(28/03/2014) w14.000045;
Trompstraat 142, plaatsen dakop-
bouw (27/03/2014) w14.000063;
Egmondstraat 8, veranderen gevels 
(28/03/2014) w14.000121.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen tra-
popgang (26/03/2014) w14.000056;
Duin en Kruidbergerweg 91, kappen 
boom (27/03/2014) w14.000077;
Hagelingerweg ong., kappen 33 bo-
men (28/03/2014) w14.000074;
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdie-
ping (27/03/2014) w13.000522.

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

Velserbroek
Grote Buitendijk 20, plaatsen erker 
(27/03/2014) w14.000029.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
26 april 2014, viering Konings-
dag, plein, straat en grasveld thv 
de kruising Hoofdstraat en Broek-
bergenlaan te  Santpoort Noord 

(26/03/2014) u14.002614;
26 april 2014, viering Koningsdag, 
voor Café de Grote Hout aan de Gro-
te Hout of Koningsweg in Velsen-
Noord (31/03/2014).
14 december 2014, Mountainbike 
strandrace Noordwijk-IJmuiden-
Noordwijk, strand IJmuiden aan 

Zee (31/03/2014) u14.002490;

Standplaats art. 5:18 APV
strandbibliotheek periode 3 juli tot 
17 augustus 2014 van woensdag tot 
zondag (27/03/2014) u14.003135;
informatiekraam levensbeschouwe-
lijke aard, zaterdag 12 april 2014, ter 

hoogte van Lange Nieuwstraat 465 
IJmuiden (01/04/2014).

Agressieprotocol vastgesteld
Voor het veilig uitoefenen van de 
publieke taak is een nieuw agres-
sieprotocol vastgesteld.

De kern van de aanpak is het vroeg-

tijdig grenzen stellen aan normover-
schrijdend gedrag om escalatie (in 
de toekomst) te voorkomen. Bij over-
schrijdingen wordt er altijd en snel 
een reactie naar de dader gegeven. 

De dienstverlening wordt stilgelegd 
als de veiligheid van medewerkers 
niet gegarandeerd is. Bij strafbare 
feiten neemt de gemeente als werk-
gever het initiatief om aangifte te 

doen bij de politie en ondersteunt de 
medewerker bij het verhalen van de 
schade. De Ondernemingsraad heeft  
ingestemd met het agressieprotocol.
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Heel veel diploma’s
Velsen - Afgelopen zondag werd 
er bij de VerserZwemVereniging 
afgezwommen voor de diploma’s 
A, B en C.
Voor de derde maal op rij dat er in 
het voorjaar afgezwommen werd 
scheen de zon uitbundig en was 
de temperatuur navenant. 
Binnen liep de temperatuur nog 
een paar graden hoger op van-
wege de spanning bij  de aanwe-
zige kinderen en toeschouwers.  
Ondanks dat de vereniging voor 
het eerst met toegangskaartjes is 
gaan werken was de tribune ver-
antwoord gevuld. Deze maatregel 
van toegangregulatie was nood-
zakelijk vanwege de veiligheid. In 
het verleden was het niet vreemd 
dat er meer dan 240 personen op 
de tribune aanwezig waren. Dit is 
verboden. 
Als er een calamiteit voordoet 
dan zijn de uitgangen vanaf de 
tribune niet berekend op dit soort 
grote aantallen. Vandaar deze 
niet fijne maatregel.
Desalniettemin verliep het af-
zwemmen zeer geordend en wa-
ren de resultaten ook zeer goed.
Voor het A diploma slaagden: 

Arlette Burgersdijk ,Rayn Bar-
mou, Levi Oudt, Djanilla Jakob-
sen, Niels van der Veen, Tamar 
Out, Senn Koster, Greta Gallyas, 
Tirza Sloot, Quinty Beentjes, Ja-
mie  Medendorp, Jaimy Maas, 
Sven K. van Vark, Evy F. Raap-
horst, Seth van der Molen, Char-
lotte M.S. de Wilde, Stijn A. Hage-
man, Zeger Komduur, Jarno van 
Leeuwen, David van Veldhuizen, 
Britt Schuring, Thijs van der Lugt, 
Jaron Basjes, Maud Timmer, Stef 
Nobels.
Voor het B diploma slaagden: 
Tom Jonk, Joris Burger, Chris 
Zwart, Udo Koppen, Iwan Kok, 
Mike Elburg, Amy van der Meer, 
Lotte Jager, Samet Aridag, Senna 
Moreels, Luna Kok, Teun Kloos-
terman, Thijs Koolhaas, Jeroen 
Schager, Finn Stolk, Ryan Die-
pendaal, Jonas Stegemeijer. En 
voor C: Dennis  Suikerbuik, Mi-
chael Snikkenburg, Ilona E. Mon-
sieurs, Sanne N. Koffeman, Emma 
Jager, Laura C. Stolk, Lisa J. Stolk, 
Zon van de Zuidwind, Phil Duin, 
Annabel H.M. ten Boom, Senna J. 
Smalbil, Ronja Bakker, Isabel Ker-
pershoek, Ivar Molenaar.

Velsen – Het aantal bezoekers 
van de website www.ijmuiden-
aanzee.nl is in 2013 met 57 pro-
cent gegroeid tot ruim 82.000 
bezoekers. Bijna een vijfde van 
de bezoekers kwam uit het bui-
tenland. Amsterdam Marketing 
doet de laatste jaren de ‘toeristi-
sche marktbewerking’ voor onze 
gemeente. In opdracht van Vel-
sen gebeurde dat in 2013 deels 
gericht op de digitale mogelijk-
heden. Zo werd een landelijke 
VVV app ontwikkeld die ook de 
toeristische gegevens van Velsen 
aanbiedt als men in de buurt is. 
Maar Velsen is ook te vinden op 
Facebook en Twitter. Toch blijft 
hier het aantal volgers beperkt: 
Twitter telde 402 volgers en Fa-
cebook kende 500 ‘likes’ in 2013. 
Amsterdam Marketing post op 
deze media actuele toeristische 
informatie. Informatie wordt 
vooral gericht op dagjesmensen 
die de regio Amsterdam bezoe-
ken, maar ook verblijfsbezoe-
kers worden opgezocht. En ook 
voor DFDS passagiers  die aan-
komen in IJmuiden is informatie 
goed verkrijgbaar. Internationale 
promotie gebeurde via de cam-
pagne Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien, waarbij ook IJmui-
den aan Zee aanhaakte met de 
karakters ‘Wind Water Beach’ en 
‘Dutch Dunes’. Naast adverte-
ren in diverse media heeft Am-
sterdam Marketing ook de VVV 
dienstverlening en het VVV 
Agentschap in de bibliotheek in 
IJmuiden verzorgd. Naast de in-
formatiezuil uit 2012 is er nu ook 
een zuil genaamd Uitpunt waar 
men regionale uitgaansmogelijk-
heden kan vinden.

Velsen 
toeristisch 

beter op kaart

Oude ‘indianen’ gezocht
Het Indianendorp was gelegen 
tussen de Noorderlaan (Velsen-
Noord) en Van Gelder Papierfa-
briek. De noodwoningen waren 
bestemd voor het personeel, dat 
werkzaam was bij de omliggen-
de industrie. Een heerlijk rustig 
dorp, waar het fijn wonen was. 
Helaas kwam hier een eind aan, 
doordat er een haven moest ko-
men en ook de PEN wilde gaan 
uitbreiden. 
Nu zijn we op zoek naar mensen 
die daar gewoond hebben vanaf 
± 1946 tot de tijd dat de wonin-
gen werden afgebroken.
Enkele namen van toen: Rous, 
Korf, Klooster, Zoon, Balkema, 
Siebers, Postuma, Schelvis, Do-
minecus, Lebbemeijer, Krab, 
Van der Heide, Hof, Van de Luik, 

Vink enz. Ik ben nieuwsgierig of 
er voldoende animo is voor een 
eventuele reünie. 
Bent u geïnteresseerd en gemo-
tiveerd? Neem dan a.u.b. con-
tact met mij op. Heeft u nog fo-
to’s van die tijd? Zou u deze dan 
willen uitlenen (gegarandeerd 
retour).
Ik doe dit niet alleen, maar in 
samenwerking met de Vrijwilli-
gersbibliotheek Velsen-Noord. 
Het lijkt ons (fam. Schelvis) ont-
zettend leuk om na zo’n 55 jaar 
nog eens de families van toen te 
ontmoeten. De streefdatum voor 
de reünie is 7 juni.
Ik hoop op heel veel reacties.

J. Schelvis, IJmuiden, telefoon 
0255-515682 of 06-22426131

BC Velserbroek zoekt 
nieuwe biljarters
Velserbroek - Mooie bal, goed 
gespeeld. Zo klinkt het vaak in 
de biljartzaal van woon- en zorg-
centrum de Hofstede in Velser-
broek. De club bestaat in sep-
tember 25 jaar en is ooit be-
gonnen als BC de Delta. Acht 
jaar geleden is men verhuisd 
naar Huis ter Hagen, maar he-
laas moest de club daar in ver-
band met een reorganisatie van 
het zorgcentrum het veld ruimen.
Gelukkig kon de club na wat 
speurwerk weer terecht in de 
Hofstede, waar men een prach-
tige locatie tot haar beschikking 

heeft! Op maandag en donder-
dagmiddag spelen de leden hier 
zomer- en wintercompetitie met 
de spelsoorten libre en bandsto-
ten.
De gezellige seniorenclub is 
aan uitbreiding toe en kan nog 
enkele nieuwe leden plaatsen. 
Lijkt het u leuk om te komen bil-
jarten? Ga dan eens een kijk-
je nemen vanaf maandagmid-
dag 7 april of donderdagmiddag 
10 april. U bent van harte wel-
kom. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met L. Zwa-
nenburg via 0255-531218.
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zondag (27/03/2014) u14.003135;
informatiekraam levensbeschouwe-
lijke aard, zaterdag 12 april 2014, ter 

hoogte van Lange Nieuwstraat 465 
IJmuiden (01/04/2014).
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Voor het veilig uitoefenen van de 
publieke taak is een nieuw agres-
sieprotocol vastgesteld.

De kern van de aanpak is het vroeg-
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schrijdend gedrag om escalatie (in 
de toekomst) te voorkomen. Bij over-
schrijdingen wordt er altijd en snel 
een reactie naar de dader gegeven. 

De dienstverlening wordt stilgelegd 
als de veiligheid van medewerkers 
niet gegarandeerd is. Bij strafbare 
feiten neemt de gemeente als werk-
gever het initiatief om aangifte te 
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medewerker bij het verhalen van de 
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er bij de VerserZwemVereniging 
afgezwommen voor de diploma’s 
A, B en C.
Voor de derde maal op rij dat er in 
het voorjaar afgezwommen werd 
scheen de zon uitbundig en was 
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dat er meer dan 240 personen op 
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dan zijn de uitgangen vanaf de 
tribune niet berekend op dit soort 
grote aantallen. Vandaar deze 
niet fijne maatregel.
Desalniettemin verliep het af-
zwemmen zeer geordend en wa-
ren de resultaten ook zeer goed.
Voor het A diploma slaagden: 
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Enkele namen van toen: Rous, 
Korf, Klooster, Zoon, Balkema, 
Siebers, Postuma, Schelvis, Do-
minecus, Lebbemeijer, Krab, 
Van der Heide, Hof, Van de Luik, 

Vink enz. Ik ben nieuwsgierig of 
er voldoende animo is voor een 
eventuele reünie. 
Bent u geïnteresseerd en gemo-
tiveerd? Neem dan a.u.b. con-
tact met mij op. Heeft u nog fo-
to’s van die tijd? Zou u deze dan 
willen uitlenen (gegarandeerd 
retour).
Ik doe dit niet alleen, maar in 
samenwerking met de Vrijwilli-
gersbibliotheek Velsen-Noord. 
Het lijkt ons (fam. Schelvis) ont-
zettend leuk om na zo’n 55 jaar 
nog eens de families van toen te 
ontmoeten. De streefdatum voor 
de reünie is 7 juni.
Ik hoop op heel veel reacties.

J. Schelvis, IJmuiden, telefoon 
0255-515682 of 06-22426131

BC Velserbroek zoekt 
nieuwe biljarters
Velserbroek - Mooie bal, goed 
gespeeld. Zo klinkt het vaak in 
de biljartzaal van woon- en zorg-
centrum de Hofstede in Velser-
broek. De club bestaat in sep-
tember 25 jaar en is ooit be-
gonnen als BC de Delta. Acht 
jaar geleden is men verhuisd 
naar Huis ter Hagen, maar he-
laas moest de club daar in ver-
band met een reorganisatie van 
het zorgcentrum het veld ruimen.
Gelukkig kon de club na wat 
speurwerk weer terecht in de 
Hofstede, waar men een prach-
tige locatie tot haar beschikking 

heeft! Op maandag en donder-
dagmiddag spelen de leden hier 
zomer- en wintercompetitie met 
de spelsoorten libre en bandsto-
ten.
De gezellige seniorenclub is 
aan uitbreiding toe en kan nog 
enkele nieuwe leden plaatsen. 
Lijkt het u leuk om te komen bil-
jarten? Ga dan eens een kijk-
je nemen vanaf maandagmid-
dag 7 april of donderdagmiddag 
10 april. U bent van harte wel-
kom. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met L. Zwa-
nenburg via 0255-531218.
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