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Storm woedt in IJmuiden
IJmuiden aan Zee - IJmuiden 
werd dinsdag geplaagd door 
een fikse storm met wind-
stoten tot 113 kilometer per 
uur. Terwijl elders in het land 
vrachtwagens kantelden en 
bomen omwaaiden, bleef de 
schade in velsen gelukkig be-
perkt. Er kwamen weinig mel-
dingen van schade binnen.

Het KNMI gaf code oranje voor 
het noorden van het land. In on-
ze regio gold code geel. Op het 
IJmuiderstrand werd het opbou-
wen van de strandhuisjes be-

moeilijkt door de hevige wind en 
slecht zicht door het opwaaien-
de zand. De pieren in Velsen wa-
ren uiteraard afgesloten vanwe-
ge de sterke storm. De rode vlag 
wapperde heftig. Wel kwamen 
veel mensen vanaf het duin kij-
ken naar het hoge water en de 
golven die op de pieren beukten. 
Ook werden veel foto’s gemaakt 
van de gevolgen van deze eerste 
zware storm van het jaar. 
Elders in het land zorgde de storm 
ook voor onrust door de extreem 
hoge waterstanden, waardoor 
veerboten niet uitvoeren en pie-

ren onder water stonden. Op het 
IJmuiderstrand kwam het water 
ook erg hoog, maar dat leverde 
door het brede strand geen ge-
vaarlijke situaties op. 
Wel kwam door de hevige wind 
het cruiseschip van DFDS Se-
aways uit Newcastle dinsdag-
ochtend enkele uren later bin-
nen. Terwijl het schip doorgaans 
op eigen kracht binnen komt 
varen, waren er dinsdag twee 
sleepboten nodig om het schip 
met de vele passagiers veilig op 
zijn plek aan de kade te krijgen.  
(foto: Ko van Leeuwen)

Bestellen? tel. 0255-707821 

Highland Games afgeblazen
velsen - Het bestuur van Rotary 
Club Velsen heeft in overleg met 
de Fundraisingcommissie beslo-
ten om de Highland Games op 
zaterdag 6 juni niet door te la-
ten gaan. Belangrijkste reden is 
het achterblijvende aantal deel-
nemende teams.
Voor een gezonde basis zijn 28 
teams nodig. Door enkele af-
zeggingen is het aantal nu op 
18 teams blijven steken. Het 
aantal sponsoren, die deze dag 
en daarmee de vijf goede doe-
len willen steunen, blijft  ook ver 
achter op het gewenste aantal.
De huidige economische om-
standigheden - waardoor bedrij-
ven zich beperkt zien in deelna-
me of het geven van een spon-
sorbijdrage - is een veel ge-

hoorde reden van afzeggen of 
niet kunnen deelnemen. De Ro-
tary Club Velsen loopt hierdoor 
een financieel risico en verwacht 
geen acceptabele opbrengst te 
realiseren voor de goede doe-
len. Dat is de belangrijkste doel-
stelling. In totaal zijn met suc-
ces negen edities van de High-
land Games gehouden, met op-
brengsten van 55.000 euro in 
2011 en 35.000 euro in 2013.
Door deze situatie is het risi-
co ontstaan dat de opbrengs-
ten van de Highland Games ook 
negatief zouden kunnen zijn. Er 
moeten voor deze dag verplich-
tingen worden aangegaan met 
leveranciers en kosten worden 
gemaakt om Park Velserbeek in 
te richten. Vanaf oktober 2014 

zijn de leden van de Fundrai-
singcommissie intensief en en-
thousiast bezig met de organisa-
tie en het benaderen van deel-
nemers en sponsoren. ,,We zijn 
trots op de aangemelde bedrij-
ven en sponsoren, omdat ze 
ons wilden steunen’’, aldus Wim 
Mastenbroek, voorzitter van de 
Fundraisingscommissie. ,,Ook de 
vrijwilligers en lokale bedrijven 
die zich belangeloos of tegen 
kostprijs wilden inzetten, zijn we 
meer dan erkentelijk.’’
Het Rotary-bestuur en de le-
den van de Fundraisingcommis-
sie zullen na afwikkeling van de 
ingezette voorbereidingen be-
kijken op welke wijze de traditie 
van Rotary Highland Games Vel-
sen kan worden voortgezet.
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Halkade 27/31, IJmuiden-Haven
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7 dagen per week geopend
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Merou verse Grouperfilet 1/2 kilo E12,50
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

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

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.
 
Afgelopen weekend vond in de 
havenmond van IJmuiden een 
trainingskamp plaats van roei-
teams van oud-mariniers. Om de 
paar uur vertrokken de sloepen 
Toewijding en Verbondenheid 
vanaf de loodstender- en vlet-
terliedensteiger bij de zuidersluis 
met teams van maximaal acht 
roeiers en een stuurman om tus-
sen de pieren en, als de golven 
het toelieten, buiten de pieren 
op volle zee te trainen. Het weer 
werkte niet echt mee; de roeiers 
moesten regen, wind en golven 
trotseren, vooral op zondag. Tij-
dens zulke trainingen worden de 
teams begeleid door een super-
snelle ‘rigid inflatable boat’ (rib) 
waarmee in noodgevallen snel 
opgetreden kan worden.
Het harde werken aan de riemen 
is niet voor niets: de deelnemers 
trainen voor de Dutch Marines 

Rowing Challenge: begin sep-
tember van dit jaar zullen teams 
met oud-mariniers van Rotter-
dam via Vlissingen naar Londen 
roeien. 
Dit is een tocht van 350 kilome-
ter, georganiseerd ter gelegen-
heid van de 350ste verjaardag 
van het Korps Mariniers. Met de 
monstertocht wordt geld inge-
zameld voor mariniers die door 
missies namens de Nederland-
se samenleving in de problemen 
zijn gekomen.
Vanaf zomer 2013 trainen teams 
verspreid over heel Nederland 
voor deze tocht. Sindsdien is ook 
bij IJmuiden al enkele malen ge-
traind met de sloep ’t Haakie van 
de IJmuider vletterlieden. Dit 
weekend werd getraind met de 
speciaal gebouwde zeewaardige 
sloepen. Vanuit de begeleiden-
de rib leverde dat mooie plaatjes 
op van stoere en hardwerkende 
roeiers, op volle zee en onder-
weg naar en van zee. Deze foto 
van een terugtocht van een van 
de teams tegen een skyline van 
forteiland, de ferry, een boorplat-
form, de semafoor en een traw-
ler heeft toch weer iets typisch 
IJmuidens.

Alzheimer Café IJmuiden
IJmuiden - Op woensdag 8 april 
2015 is er een Alzheimer Café 
in IJmuiden met als onderwerp 
‘Herinneringen aan Oud IJmui-
den’.
Zin om gezellig samen herin-
neringen op te halen aan Oud 
ILmuiden? Entertainer Jan Zwa-
nenbrug komt naar de bijeen-
komst voor iedereen die meer te 
weten wil komen over dementie. 
Een partner, familielid of verzor-
ger is welkom. Natuurlijk is er ook 
die avond gelegenheid tot het uit-
wisselen van ervaringen, ideeën 
en informatie.
Ga naar het het Alzheimer Café in 
Ontmoetingscentrum Zeestroom 
in IJmuiden, Zeewijkplein 262 in 
IJmuiden. Zeestroom is een initi-
atief van Zorgbalans, waar men-
sen met geheugenproblemen en 
hun mantelzorgers samenkomen 
voor dagbesteding, ondersteu-

ning, advies en informatie. De 
ontvangst is vanaf 19.30 uur, het 
programma start om 19.45 uur en 
duurt tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 
Zie ook www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland.

Jubileumkorting op buffet

Beleef Thailand bij 
Bangkok aan Zee

IJmuiden aan Zee – Aan Ken-
nemerboulevard 354 is sinds vijf 
jaar Thais restaurant Bangkok 
aan Zee te vinden. In dit sfeervol-
le restaurant met zeer ruim terras 
en prachtig uitzicht naar alle kan-
ten kan men genieten van authen-
tieke Thaise gerechten. 
Als lid van Thai Restaurant Asso-
ciation kan men erop vertrouwen 
dat alles net zo smaakt als in Thai-
land. Ingrediënten als koriander, 
vissaus, rode en groene pepers, li-
moen en Thaise basilicum geven 
de typische Thaise smaak aan de 
gerechten.
Nog nooit Thais gegeten? Geen 
probleem bij Bangkok aan Zee, 
het team helpt u graag culinair 
Thailand te ontdekken door uit-
leg over de vele menu’s. Op vrij-
dag, zaterdag en zondag kan men 
kiezen voor deelname aan het uit-
gebreide buffet. Om het vijfjarig 
bestaan te vieren betaalt u in de 

maand april hiervoor slechts 20 
euro per persoon. Wilt u nog meer 
keuze dan kunt u iets van de me-
nukaart kiezen. Vlees- en viseters, 
maar zeker ook vegetariërs zullen 
verrast zijn door de uitgebreide 
keuze en de heerlijke gerechten. 
Bovendien worden eerlijke prij-
zen gehanteerd per gerecht. En 
wie liever thuis eet kan bij Bang-
kok aan Zee zelf Thaise gerechten 
afhalen. Denk dan eens aan de 
heerlijke kipsaté, al vanaf 5 euro.
Bangkok aan Zee is zowel voor 
speciale festiviteiten als voor een 
gezellig avondje uit een fijne keu-
ze. In het restaurant met de boed-
dha’s, lampenbakken met bam-
boe en twijgen heerst een fijne 
sfeer. En de Thaise gastvrijheid is 
pure verwennerij.
Bij Bangkok aan Zee kan men van 
woensdag tot en met zondag te-
recht. Reserveren kan via 0255-
511911 of www.bangkokaanzee.nl

Edwin Hiense bij Special Health  
Zelfverdedigingscursus 
voor volwassenen
Santpoort-Noord - Op vrijdag-
avond 10 april start een tien-
weekse cursus zelfverdediging 
voor volwassenen: ‘Uit & Thuis 
Veilig’. De cursus wordt gegeven 
door Edwin Hiense, een Rijkser-
kende docent van Judo Bond 
Nederland, bij Special Health 
aan de Crocusstraat 1e in Sant-
poort-Noord. De cursus is ook 
voor mensen die nog niet trainen 
bij Special Health.
Edwin (zeg maar Ed) is klein van 
stuk maar een grootheid op het 
gebied van judo & jiu-jitsu. In 
tien lessen leren de cursisten de 
grondbeginselen van zelfverde-
diging. Hiense doet dat op een 
manier en in een tempo die ie-
dereen kan volgen. Je leert je 
kracht op een positieve manier 
te gebruiken. Ook leer je niet 
bang te zijn voor een aanval of 
plotselinge bedreiging, omdat 

je hierop adequaat leert reage-
ren. Hierdoor worden de rollen 
omgedraaid en word je in plaats 
van slachtoffer de persoon die 
de klappen uit kan delen. 
,,Denk niet dat kan ik niet’’, zegt 
Hiense. ,,Iedereen kan dit le-
ren. Zelfverdediging doe je door 
woord en daad.’’ Hij leert je dan 
ook je stem én lichaam te ge-
bruiken.
Vrijdag 10 april, van 18.00 tot 
19.00 uur start een nieuwe cur-
sus van tien lessen. Deelname 
maximaal tien mensen. Kosten 
50,00 euro voor leden van Spe-
cial Health en 70,50 euro voor 
niet-leden, voor de volledige cur-
sus. Het enige wat u nodig hebt 
is gemakkelijk zittende kleding. 
Graag aanmelden via e-mail in-
fo@specialhealth.nl of bij dit be-
weegcentrum aan de Crocus-
straat 1e in Santpoort-Noord.
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Kliniek Noordzee bestaat 10 jaar

Uitgelezen mondzorg 
in alle facetten

IJmuiden – Woensdag 1 april 
vierde Kliniek Noordzee het feit 
dat zij tien jaar bestaan. Ter ere 
van dit jubileum overhandigde 
Sabrina Mol, die ook tien jaar 
in de praktijk werkt, namens 
het team een met de hand ge-
graveerde spiegel aan eigenaar 
Frank Vijgen.  
Tandarts Frank Vijgen begon 
zijn praktijk na zijn afstuderen in 
1991 aan de Stephensonstraat in 
IJmuiden, als opvolger van tand-
arts John Craane. Aan de Step-
hensonstraat was echter niet 
voldoende ruimte om de groot-
se plannen van Frank Vijgen te 
realiseren. Na een grootscheep-
se verbouwing werd op 1 april 
2005 Kliniek Noordzee aan de 
Koningin Wilhelminakade 221 
geopend. Hier is ruimte voor alle 
specialismen en diverse tandart-
sen, mondhygiënistes en prak-
tijkbegeleiders. Bij binnenkomst 
wordt men verrast door de ul-
tramoderne inrichting, tekenend 
voor de innovatieve mondzorg 
van deze kliniek. Het prachti-
ge pand aan de Kon. Wilhelmi-
nakade 221 straalt zeker de pro-
fessionaliteit uit die hier de stan-
daard is. Maar daarnaast is er 
veel persoonlijke aandacht en 
individuele begeleiding, om het 
bezoekje aan de tandarts zo 

prettig mogelijk te maken.
Bij Kliniek Noordzee vindt men, 
naast algemene tandheelkun-
de, alle specialiteiten op het ge-
bied van mondzorg onder één 
dak. De zorg voor een gezond 
gebit begint al op jonge leef-
tijd, bij het melkgebit. Jonge kin-
deren komen niet alleen met 
hun ouders, maar vaak ook met 
hun klas op bezoek bij de tand-
arts en de mondhygiëniste van 
Kliniek Noordzee. Zo wordt op 
speelse wijze geleerd hoe je zelf 
goed voor je tanden kunt zorgen. 
Ook de orthodontist (de beugel-
tandarts) is te vinden bij Kliniek 
Noordzee. En voor tandvleespro-
blemen is er de parodontoloog. 
Maar ook voor implantaten en 
esthetische mondzorg is men bij 
Kliniek Noordzee aan het juiste 
adres.
Uitgebreide zorg, een goede be-
reikbaarheid en korte lijnen tus-
sen de tandarts en de specialist, 
dat is wat men al tien jaar vindt 
bij Kliniek Noordzee. Voor nieu-
we patiënten is het goed om te 
weten dat er geen wachtlijsten 
zijn. 
Kijk eens op www.klinieknoord-
zee.nl voor een indruk van de-
ze bijzondere kliniek voor mond-
zorg of bel voor een afspraak 
0255-512219. 

Wedstrijd fotograferen 
voor de bibliotheek
Velsen - Bibliotheek Velsen is 
altijd op zoek naar mooie foto’s 
voor posters, folders, website en 
nieuwsbrief. Wil jij daarbij hel-
pen? Doe dan in april mee aan 
de Wedstrijd fotograferen voor 
de bieb! 
Bibliotheek Velsen daagt je uit 
om de bieb op verrassende en 
unieke wijze in beeld te bren-
gen. Laat in beeld zien wat de bi-
bliotheek is! Alles mag: boeken, 
letters, lezen, voorlezen, de bieb 
zelf, buiten of binnen...

Doe mee met de wedstrijd en 
wie weet win jij een van de on-
derstaande prijzen, mede moge-
lijk gemaakt door Folkerts De-
sign, Printing & Media: 1e, 2e en 
3e prijs: jouw favoriete foto op A0 
formaat en jouw foto in de pro-
motiematerialen van Bibliotheek 
Velsen; 4e, 5e en 6e prijs: jouw 
favoriete foto op A1 formaat. 
Stuur jouw foto(‘s) nu naar wed-
strijd@bibliotheekvelsen.nl. Zie 
ook www.bibliotheekvelsen.nl 
voor de voorwaarden.

Op naar een 
wereld zonder 

Type 1 Diabetes
IJmuiden - Op 13 juni zetten Su-
zette en Jens stappen om de-
ze droom werkelijkheid te laten 
worden door geld in de zamelen 
voor Type 1 Diabetes onderzoek.
Suzette Koster van 6 jaar en Jens 
Dekker van 9 jaar, hebben beide 
sinds anderhalf jaar Type 1 Dia-
betes. Dit betekent dat hun li-
chaam zelf geen insuline meer 
maakt en dat ook nooit meer zal 
doen. Een mens kan niet zonder 
insuline leven. Suzette en Jens 
krijgen insuline toegediend door 
een pomp waar ze 24/7 aan ver-
bonden zijn. Meerdere keren per 
dag prikken ze in hun vinger om 
hun bloedsuiker te meten en te 
bepalen hoeveel insuline ze moe-
ten krijgen. Daarbij moeten ze re-
kening houden met welk moment 
van de dag het is, wat ze gaan 
doen, hoe warm of hoe koud het 
is, et cetera. Het mag wel duide-
lijk zijn dat dit een grote impact 
op hun leven heeft. JDRF Ne-
derland helpt Type 1 Diabetes de 
wereld uit door onderzoek naar 
het beter behandelen, genezen 
en voorkomen van Type 1 Diabe-
tes mogelijk te maken. De JDRF 
Walk is een dag waarop vele fa-
milies, getroffen door Type 1 Di-
abetes, een symbolische wande-
ling maken van Type één, naar 
Type géén. Zij steunen JDRF. U 
ook? Doneer uw emballagebon 
bij Albert Heijn in IJmuiden en 
werk mee aan een wereld zonder 
Type 1 Diabetes. Zie ook www.
jdrfwalk.nl/team/team-suzette of 
www.jdrfwalk.nl/team/team-jens.

Geslaagde boottocht 
IJmond - Vrijdag 27 en zater-
dag 28 maart stonden in het te-
ken van de jaarlijkse boottoch-
ten van de Zonnebloem regio 
IJmond. Ongeveer 300 gasten 
en tientallen vrijwilligers heb-
ben genoten van een geslaagde 
boottocht over het Noordzeeka-
naal via het IJ (Amsterdam) rich-
ting het IJsselmeer. De vier afde-
lingen van de regio IJmond van 
Vereniging de Zonnebloem heb-
ben weer een prachtige boot-
tocht gemaakt op ‘de Zilver-
meeuw’. Op vrijdag gingen de af-
delingen IJmuiden Oost en West. 
Zaterdag was het de beurt aan 
de afdelingen Santpoort/Drie-

huis en Velserbroek. Met busjes 
van de OIG en BIOS werden de 
gasten opgehaald vanaf huis en 
naar de “loswal” gebracht. Aan 
boord waren naast de vaste be-
manning,  vrijwilligers van de af-
delingen, verpleegkundigen/zie-
kenverzorgers en huisarts voor 
de ontvangst van de gasten. Na 
het inschepen en het losmaken 
van de wal zette het schip koers 
richting Amsterdam. Varend over 
het Noordzeekanaal genoten de 
gasten van een kopje koffi e met 
een heerlijk gebakje. Tijdens het 
varen met uitzicht op het IJssel-
meer,  werd een maaltijd geser-
veerd bestaande uit groente, pa-
tat en een overheerlijke gevulde 
kipfi let.
s’ Middags amuseerden de gas-
ten zich tijdens de Bingo met leu-
ke prijzen, totdat IJmuiden weer 
in zicht kwam. Vlak voor het aan-
leggen werd door de coördina-
toren Jeannette Koppen (vrijdag) 
en Sjaan Vink (zaterdag) een 
dankwoord uitgesproken rich-
ting alle vrijwilligers en beman-
ning van ‘de Zilvermeeuw’. Na 
het aanmeren werden alle gas-
ten weer naar de klaarstaande 
busjes begeleid en keerden zij 
zeer voldaan huiswaarts.

Velsense in bestuur 
waterschap Rijnland

Velsen - Met 6879 voorkeur-
stemmen is Marlies de Vries uit 
Velserbroek gekozen in het be-
stuur van waterschap Rijnland. 
Met haar plaats in het bestuur 
draagt het CDA bij aan de doel-
stelling om meer vrouwen in het 
waterschapsbestuur te krijgen. 
Dit ter bevordering van de diver-
siteit in een vooral door mannen 
bepaald waterschapsbestuur. 
Marlies de Vries heeft de afge-
lopen maanden sterk campag-
ne gevoerd, waarbij zij zich met 
name richtte op meer waterbe-
wustzijn. Een gefi lmde motorrit 
met Wim Camp en andere CDA-
ers waarin aan het waterschap 
gerelateerde knelpunten in het 
waterrijke gebied rondom Haar-
lem en IJmuiden werden aange-
daan, maakte deel uit van haar 
campagne. Volgens Marlies 

moeten mensen zich er meer be-
wust van worden dat onze droge 
voeten zonder het waterschap 
niet gegarandeerd zijn. Zij wijst 
hierbij ook op het OESO rapport. 
In dit Europese rapport staat ge-
schreven dat de Nederlandse 
waterschappen hun taken heel 
goed uitvoeren. Een compliment 
dat in schril contrast staat met 
het geringe waterbewustzijn van 
de Nederlanders. En dat in een 
land dat voor een groot deel on-
der de zeespiegel ligt. 
Wilt u meer weten over het wa-
terschap? Neem dan een kijkje 
op www.rijnland.net. U kunt zich 
op deze website ook abonneren 
op de nieuwsbrief. De motor-
fi lm van Marlies de Vries is nog 
steeds op YouTube te bekijken 
via Motorexpeditie Waterschap 
Rijnland.

IJmuiden - Op maandagavond 
nam de politie zeventien hen-
nepplanten in beslag in een wo-
ning aan de Spaarnestraat in 
IJmuiden. De politie controleerde 
eerder op de avond een 51-jari-
ge man. Omdat hij zich niet kon 
legitimeren, reed de politie mee 
naar zijn woning. In de woning 
rook de politie een sterke hen-
nepgeur. Onderzoek wees uit dat 
dit afkomstig was van in totaal 
zeventien hennepplanten. Ook 
vond de politie een zakje met ge-
droogde hennep. De politie nam 
de hennep en de planten in be-
slag. Tegen de verdachte wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Kleine 
hennepkwekerij
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Het Beste Broodje 
opent Locatie Surfmeer
Velserbroek – Vanaf 1 april is 
Het Beste Broodje ook te vin-
den aan de Westbroekplas, bij 
het strandje en de parkeer-
plaats aan het eind van de 
Dammersboog. Op de mooiste 
locatie van Velserbroek wordt 
het nu nog leuker. Een dag-
je strand, een rondje met de 
hond of na de bootcamp: een 
bezoekje aan Het Beste Brood-
je maakt het volmaakt.
Bij Het Beste Broodje verzor-
gen Joost en Charlotte Broek-
man ook het beste kopje kof-
fie, een heerlijk ijsje, een sport-
drankje en natuurlijk ook alle 
snacks, inclusief de beroemde 
XXL frikandel, Ras-patat en de 
Ambachtelijke kroket. Nieuw is 
de XXL Mexicano.
Snackkar Het Beste Broodje 
stond jaren bij Telstar, maak-
te furore op televisie bij Voet-
bal International en is elke 
wedstrijd  bij FC Dordrecht een 
trekpleister met onder meer 
hun XXL frikandel. Al meer dan 
15 jaar is Het Beste Broodje ook 
te vinden aan de Zadelmaker-
straat in Velserbroek. Maar nu 
het mooie weer er aankomt kan 
men zes dagen per week van 
11.00 tot 19.00 uur terecht bij 
Het Beste Broodje Locatie Surf-
meer.
Vorig jaar begon Het Bes-

te Broodje in augustus bij het 
surfmeer, maar door het slech-
te weer was dat geen succes. 
,,Ongeacht wat voor weer het 
is, zijn wij nu van dinsdag tot en 
met zondag open met Locatie 
Surfmeer’’, aldus Joost Broek-
man. 
,,Met mooi weer kan men ui-
teraard op het terras terecht, 
maar als het regent maken wij 
het binnen gezellig. Wij hopen 
ook voor de wijk een vast aan-
looppunt te worden waar men 
terecht kan voor een kopje kof-
fie, maar ook voor een lekke-
re maaltijd voor de hele fami-
lie. Uiteraard doen wij ook nog 
steeds catering.’’
Als openingsaanbieding biedt 
Het Beste Broodje Locatie Surf-
meer een familiezak frites met 
een combinatie van vijf kroket-
ten of frikadellen voor een tien-
tje, genoeg voor vijf personen. 
Vegetariërs mogen uiteraard 
om een kaassouflé vragen.
Deze actie is geldig tot en met 
15 april. Het Beste Broodje lo-
catie Surfmeer is ook op Face-
book te vinden. 
Elke honderdste persoon die 
op deze pagina de knop ‘like’ 
aanklikt, krijgt een gratis fami-
liezak friet. Bel voor catering of 
vragen met Joost of Charlotte 
Broekman via 06-47330697.

IJmuiden - Het wandelevene-
ment ‘Vissenloop’ wordt op 31 
mei 2015 door het afdelings-
bestuur KWF Kankerbestrijding 
Velsen voor de eerste keer ge-
organiseerd. Het hoofdkantoor 
van de Koninklijke Nederland-
se Redding Maatschappij aan 
de Haringkade 2 in IJmuiden 
fungeert dan als start en finish-
plaats.
,,Een droomlocatie, die geheel 
voldoet aan ons wensenpakket’’ 
,vertelt Hans van Wijk die deel 
uitmaakt van de sponsorcom-
missie. ,,Ons uitgangspunt is om 
met deze wandeltocht geld in te 
zamelen voor KWF-kankerbe-
strijding, maar ook om de deel-
nemers kennis te laten maken 
met het bijzondere havengebied 
en de bezienswaardigheden 
van IJmuiden. Deze zeer cen-
traal gelegen locatie biedt ons 
de mogelijkheid om alle afstan-
den, ook de 5-km Guppenloop, 
door het havengebied te leiden,’’ 
aldus Hans van Wijk.
Roemer Boogaard is directeur 
van de KNRM, een grote lande-
lijke organisatie met 1.300 vrij-
willigers en 60 personeelsleden 
op het hoofdkantoor in IJmui-
den. ,,Ik hoefde er niet lang over 
na te denken. In de eerste plaats 
dragen wij dit doel, geld inzame-
len voor KWF Kankerbestrijding, 
een heel warm hart toe. KNRM 
IJmuiden ligt op een prachti-
ge plek aan de Vissershaven, de 
bereikbaarheid is uitstekend en 
er is voldoende parkeergelegen-

heid in de nabije omgeving. Bo-
vendien is het een leuke manier 
om het wandelend publiek ken-
nis te laten maken met de vele 
facetten van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschap-
pij. Alle reden dus om het ver-
zoek van KWF-Velsen te honore-
ren. Bovendien zijn wij er inmid-
dels wel aan gewend om gro-
te groepen bezoekers te ont-
vangen. Tijdens de Havendagen 
in augustus komen duizenden 
mensen bij ons op het terrein. 
In dergelijke gevallen staan on-
ze vrijwilligers paraat om alles te 
organiseren en in goede banen 
te leiden en ook bij dit wande-
levenement zullen onze vrijwil-
ligers zich, als gastheren, weer 
volledig inzetten.’’  
Inmiddels zijn er al honderden 
inschrijvingen bij de organisatie 
binnen gekomen, maar belang-
stellenden kunnen zich vanzelf-
sprekend tot eind mei nog in-
schrijven voor de diverse afstan-
den. Zo is er de al eerder ge-
noemde Guppenloop van 5 km, 
vooral bedoeld voor scholen en 
sportverenigingen, maar natuur-
lijk mag iedereen zich voor de-
ze afstand inschrijven. En dan 
zijn er nog de afstanden van 10 
km, 15 km, 20 km, 25 km en 40 
km, waarbij de langere afstan-
den het strand, de duinen en 
recreatiegebied Spaarnwoude 
aandoen. Alle reden dus om di-
rect naar de site: www.vissen-
loopijmuiden.nl te gaan om u in 
te schrijven.

LTC De Heerenduinen 
brengt clublied uit op cd

IJmuiden - De jaarlijkse open 
dag bij tennisvereniging LTC De 
Heerenduinen werd dit jaar op-
geluisterd met het uitbrengen 
van het clublied op cd. Het be-
stuur heeft als achtergrondkoor 
het refrein ingezongen waar Fer-
ry van ’t Veld de leadzang voor 
zijn rekening nam. 
De wethouder gaf aan dat de cd 
heel goed past bij de gezellig-
heid die LTC De Heerenduinen 

uitstraalt. Nadat de wethouder 
de cd in ontvangst had genomen 
speelde de formatie The Rabbits 
met zangeres Mieke Koers (lid 
van de Heerenduinen) het club-
lied live.
Er werden 30 nieuwe leden wel-
kom geheten die dit jaar kunnen 
gaan tennissen op het prach-
tig natuurlijk gelegen park in de 
duinen. Zie ook www.ltcdehee-
renduinen.nl.

Zondagmiddagwandeling 
voor zoetekauwen
Santpoort-Noord - Eens per 
maand organiseren Brasse-
rie DenK op Landgoed Duin & 
Kruidberg en Natuurmonumen-
ten een verrassende middag. 
Een boswachter van Natuur-
monumenten neemt natuur-
liefhebbers mee op wandeling 
door het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 
Dit Nationaal Park staat bekend 
om haar hoge duintoppen met 
fantastisch uitzicht, bossen met 
eeuwenoude eiken en duinme-
ren vol vogels. Een betere plek 
om de zondagmiddag door te 
brengen bestaat simpelweg 
niet. Na de wandeling kan men 

aanschuiven voor een High Tea 
in de moderne Brasserie DenK 
op Landgoed Duin & Kruidberg.
De boswandeling en High Tea 
vinden plaats op 6 april, 17 
mei, 14 juni, 26 juli, 23 augus-
tus, 27 september en 11 okto-
ber en kost 29,50 euro per per-
soon. Leden van Natuurmonu-
menten ontvangen 4 euro kor-
ting per persoon. 
Reserveringen kunnen gemaakt 
worden bij Landgoed Duin & 
Kruidberg via info@duin-kruid-
berg.nl of telefonisch via 023-
512 1800. De korting is geldig 
voor maximaal vier personen 
per reservering.

Regio – De gezamenlijke aan-
pak Gemeenschappelijke Re-
geling Schoolverzuim en Voor-
tijdig Schoolverlaten in de regio 
Midden- en Zuid-Kennemer-
land werpt nu al zijn vruchten 
af. Kwamen er in het schooljaar 
2012-2013 nog 800 verzuim-
meldingen, in 2013-2014 wa-
ren er nog 532 meldingen van 
leerlingen die zonder geldige 
opgave van school wegbleven.
Ook wordt gezamenlijk ge-
werkt aan opvang van vroeg-
tijdig schoolverlaters. In 2013-
2014 zijn 731 jongeren verder 
geholpen met scholing of een 
combinatie van scholing en 
werk. Het gaat dan om 56 pro-
cent van het aantal schoover-
laters in dat jaar (totaal 1302). 
Een jaar eerder vonden 47 pro-
cent schoolverlaters een nieu-
we opleiding of werk. Negen 
regiogemeenten (van Zand-
voort tot Heemskerk) werken 
samen in deze aanpak. De uit-
voering van de leerplichtwet 
wordt met IJmondgemeen-
ten uitgevoerd. Speerpunten 
voor het verder terugdringen 
van schoolverzuim en vroegtij-
dig schoolverlaten zijn de sa-
menwerking met schoolbestu-
ren, een preventieve inzet van 
leerplicht en het versterken van 
de aanpak van ‘thuiszitterspro-
blematiek’. Ook wordt gewerkt 
aan het aanbieden van meer 
arbeidsmarktgerichte opleidin-
gen, leerwerkplekken en sta-
geplekken.

Minder 
schoolverlaters

Velsen – LGV-raadslid Siege 
Bart heeft het college vragen 
gesteld over criminaliteit. Hoe-
wel wordt aangegeven dat de 
criminaliteit in Velsen zou da-
len, merkt hij in zijn omgeving 
juist een stijging op. Het zou dan 
gaan om inbraken in schuren, 
een auto die na een aanrijding 
werd gestolen in IJmuiden en 
een overval op straat. Het colle-
ge antwoordt dat er toch een da-
ling is in de criminaliteit. De po-
litie doet metingen aan de hand 
van meldingen, processen ver-
baal en alle andere misdrijven 
die hen ter ore komen. Wat be-
treft de High Impact Crimes, zo-
als inbraak, straatroof en geweld, 
is een lichte daling van 1,7 pro-
cent gemeten in 2014 ten op-
zichte van 2013. Er waren in 2014 
627 High Impact Crimes, tegen 
638 in 2013 en 722 in 2012. Als 
je kijkt naar de soort misdrijven, 
inbraak woning, garage/schuur, 
straatroof en diefstal van motor-
voertuigen is in alle categorie-
en een daling te zien. Het voor-
komen en bestrijden van wonin-
ginbraak is overigens de komen-
de periode een prioriteit van het 
lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 
in Velsen.

Vragen over 
criminaliteit
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Donderdag 
2 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen 
tot 12 jaar gratis.
The Passion kijken op groot 
scherm in de Ichthusburcht, 
Fahrenheitstraat 40 IJmuiden. 
Aanvang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Pieter Derks ‘Zo goed als nieuw’. 
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
3 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen 
tot 12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Wonin ge-
zocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land.
LTC Brederode start seizoen 
met tossborrel. Inloop en spe-
len vanaf 19.00 uur.
Mattheus Passion in vogel-
vlucht in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Herman van Veen. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Kings-
man’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
4 april

Paastoernooi tot en met 5 
april bij Hockeyclub Straw-
berries in Driehuis. Zie ook 
www.khc-strawberries.nl.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-

dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen 
tot 12 jaar gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Eierenzoektocht vanaf 13.30 
uur in speeltuin Santpoort, 
Valckenhoeflaan Santpoort-
Noord.
Swingen bij Vreeburg, Kerk-
plein 16 Bloemendaal. Van 
15.00 tot 17.30 uur. 
Paasmaanexcursie; ha-
zen in Spaarnwoude Vetrek 
De Liedehoeve, Liedeweg 32 
Haarlemmerliede. Aanvang 
19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Herman van Veen. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Kings-
man’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
5 april

Eerste Paasdag
Paasfeest in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat Ijmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Re-enactment-evenement 
op Forteiland. Vertrek vanaf 
Kop van de Haven in IJmui-
den om 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15 en 12.45 uur. De boot 
vaart terug om 15.15, 16.15, 
16.45 en 17.15 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren tot 12 jaar gratis. Maande-
lijkse rondleiding door huis en 
tuin speciaal thema ‘Herleving 
18e eeuw op Beeckestijn’. Start 
14.00 uur. Deelname 7,- aanmel-
den via info@buitenplaatsbeec-
kestijn.nl.
Vissen met de kor, loca-
tie strandopgang Parnassia, 
Bloemendaal aan Zee. Aan-
vang 11.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning-

gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land.

Maandag
6 april

Tweede Paasdag
Re-enactment-evenement 
op Forteiland. Vertrek vanaf 
Kop van de Haven in IJmui-
den om 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15 en 12.45 uur. De boot 
vaart terug om 15.15, 16.15, 
16.45 en 17.15 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Rondleidingen in Thijsse’s 
Hoff, Mollaan 4 Bloemendaal. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur. Deel-
name gratis.
Buitenplaats Beeckestijn: Fi-
losofische wandeling door huis 
en tuin. Aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden via info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. Kosten per 
deelnemer 7,-.
Klezmer Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Optreden Stout in Café Bartje 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.00 uur. Toegang 
gratis.

Dinsdag
7 april

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.

Woensdag
8 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze tijden op afspraak 
via 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning-
gezocht!’ Over de verrassen-
de en slimme woonvormen 
van dieren in ons land. 13.30 
tot 15.30 uur Lente knutselen, 
nestje of vogelhuisje, 1,-.
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6,- per kind. 
Opgeven via info@buitenplaats-
beeckestijn.nl. Nu ook mogelijk 
als verjaardagspartijtje.
Alzheimer Café, Ontmoetings-
centrum Zeestroom, Zeewijk-
plein 262 IJmuiden. Ontvangst 

om 19.30 uur, programma start 
om 19.45 en duurt tot 21.00 uur.
Santpoortse Dorpsgesprek 
bij Bartje Boven, Hoofdstraat 
150 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Try out Sneaker-
boyz (muziek/toneel). Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 
9 april

Voorjaarsshow in Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg Velserbroek. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, 
buiten deze op afspraak via 
023-5376227.
Inloophuis Kennemerland or-
ganiseert in samenwerking met 
Prostaatkanker Stichting een 
bijeenkomst voor mensen (en 
partner) met prostaatkanker. 
Aanvang 19.30 uur. Aanmelden 
via info@inloophuiskennemer-
land.nl of 023-8885367.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Still Alice’. 
Aanvang 20.30 uur.

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

Cameraman/vrouw
worden?

Mail naar:
nieuws@rtvseaport.nl

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

Tegenwoordig wordt stress vaak toegeschreven aan internet en het 
gebruik van sociale media. Onderzoek ontkracht deze veronderstel-
ling! Kijk op www.lijfengezondheid.nl.

Nu al nieuw lokaal 
voor Brede School

Velsen-Noord – De nieuwe 
Brede School in Velsen-Noord is 
nog niet eens af, of er is al be-
hoefte aan een nieuw lokaal.
Het leerlingenaantal is zo ge-
groeid dat een nieuw lokaal hard 
nodig is. Door een beetje schui-

ven kan er een extra lokaal in 
het nieuwe gebouw worden ge-
maakt. 
Dat gaat wel ten koste van ruim-
te voor Stichting Welzijn Velsen. 
De extra kosten bedragen ruim 
65.000 euro. 

Velserbroek - Wie heeft gepro-
beerd zangers Britney de Looff 
te boeken heeft gemerkt dat het 
telefoonnummer dat vorige week 
in deze krant stond niet klopte. 
Mensen die graag een optreden 
met de Velserbroekse Britney uit 
Voice Kids willen organiseren, 
kunnen bellen met 06-30733211.

Boek nu 
Britney 
de Looff

IJmuiden – Op 25 maart is in 
de Boekanier IKC IJmond ge-
opend. IKC staat voor Inte-
graal Kind Centrum. Het IKC 
biedt onderwijs en jeugdhulp 
op maat in de IJmond. Er is te-
gelijkertijd ook een vestiging in 
de Zeearend in Beverwijk ge-
opend. IKC is een samenwer-
kingsverband van meerdere 
scholen in de IJmond voor spe-
ciaal onderwijs. Het IKC krijgt 
een plaats tussen regulier en 
speciaal onderwijs voor kinde-
ren die tijdelijk extra hulp no-
dig hebben. Door de nauwe sa-
menwerking met Jeugdhulp en 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Het IKC startte op 26 janu-
ari in Heemskerk. De 25 kinde-
ren zijn nu overgeplaatst naar 
De Boekanier of De Zeearend. 
Voor de kinderen uit Velsen be-
tekent dit dat zij nu minder hoe-
ven te reizen. 

Kindcentrum 
in Boekanier
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Er is een grote verscheidenheid aan stenen vloeren; 
niet alleen in kleur, maar ook in materiaal.
Denk aan tegelvloeren, geglazuurd of ongeglazuurd, 
of natuurstenen vloeren. Het ene materiaal laat zich 
wat makkelijker onderhouden dan het andere, maar 
voor iedere vloer geldt dat het regelmatig toe is aan 
een grondige onderhoudsbeurt. Met een juiste behan-
deling is de vloer weer als nieuw, maar wat is de juis-
te methode? 
Naast het reinigen en beschermen van tapijten en ge-
stoff eerde meubelen heeft Chem-Dry Veen zich ook 
gespecialiseerd in het reinigen en sealen van stenen 
vloeren. Chem-Dry Veen kan helpen met het weer 
mooi en schoon maken van alle stenen vloeren door 
reinigen, impregneren en eventueel ook nog polijsten. 
Doordat er vele varianten zijn in stenen vloeren is het 
zaak hier toch specialistisch te werk te gaan en met de 
juiste middelen te werken en dat is iets dat Chem-Dry 
Veen kan bieden. De voordelen zijn duidelijk.
Chem-Dry is droger: De stenen vloeren schitteren 
weer na reinigen en eventueel sealen. Dit kan allemaal 

op een dag en na vier uur droogtijd is de vloer weer
beloopbaar. 
Chem-Dry is schoner: De specialistische reini-
ging levert weer een mooie vloer met schone voegen. 
Chem-Dry Veen haalt het vuil weg dat in al die tijd is 
opgebouwd. Men hoeft niet langer zelf uren te schrob-
ben om lastige vette plekken en andere vervuiling te
verwijderen. Chem-Dry Veen zorgt voor een echte 
schone vloer. 
Chem-Dry is gezonder: Doordat vele steensoorten 
enigszins poreus zijn komen ze vol te zitten met stof 
en vuil. Ook in de voeg kruipt meer dan men denkt. 
Door de Chem-Dry reiniging worden alle bacteriën en 
schimmels verwijderd. Na de reiniging kan een sea-
ler worden aangebracht die preventief vervuiling
tegenhoudt. 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie contact op met Chem-dry Veen, Roos-
wijkweg 70 in Velsen-Noord, 0251-291401 of mail 
naar info@chemdryveen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.chemdryveen.nl.

 DÉ KUNST
van onderhoud stenen vloeren

Genomineerden 
Sportgala Velsen

IJmuiden - De organisatie van het 
sportgala van de gemeente Velsen 
heeft weer veel sporters, van ta-
lent tot  master,  genomineerd in 
de verschillende categorieën. Het 
gala wordt vrijdag 10 april gehou-
den in het Thalia Theater.
De organisatie is zeer tevreden 
over de hoeveelheid aanmeldin-
gen. Er zitten een hoop talen-
ten tussen en daarnaast zijn er 
ook diverse topsporters genomi-
neerd. Een mooie groep sporters. 
Tijdens de feestavond worden alle 
kampioenen gehuldigd en worden 
de namen bekend gemaakt van 
de Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent, Master en Trainer / 
Coach van het jaar 2014. Tevens 
wordt de prijs van de Sportcoryfee 
van het jaar 2014 uitgereikt. Dit-
maal gaat deze naar karateka Hu-
go Nibte. De prijzen worden uit-
gereikt door de burgemeester en 
de wethouder Sport. Voor de mu-
zikale omlijsting is Glennis Grace 
vastgelegd en de presentatie van 
het gala is in handen van Frank 
Snoeks. 
Genomineerd voor Sportman zijn 
Kevin Bakker, Bram Crans, Timo 
Lesterhuis, David Miccoli, Bas Ro-
senmuller, Melvin Schol (allen ju-
do), Matthijs Büchli (baanwielren-
nen), Jimmy Demmers (trampoli-
nespringen), Erik Knevel (atletiek), 
Robin van der Kolk (fietscross), 
Edward Vinke (jeu de boules). 
Sportvrouw: Marly Bak (beachvol-

leybal), Sharona Bakker (atletiek), 
Linda Bolder, Gaby de By, Jasmijn 
Lesterhuis, Karen Stevenson (al-
len judo), Nina Kessler (wielren-
nen), Romana Schuring (tram-
polinespringen). Sportploeg: Ben 
Rietdijk Mixteam (judo), zv Haer-
lem B-jeugd (waterpolo), Schaak-
club Santpoort A-junioren (scha-
ken), TVIJ B-junioren meisjes en 
team B-klasse (trampolinesprin-
gen), Hotel Ambassador Terrasvo-
gels (softbal), VZOS team (hand-
boogschieten).
Talent: Amine Abaidi (turnen), Jo-
ris Bodin (tennis), Lars Bottelier 
(zwemmen), Owen van Braam, 
Ymke van der Burgh, Maaike Ste-
venson, Marit de Winter (allen ju-
do), Stella van Buuren (dammen), 
Jochem Dobber, Jelle van Sun-
der (beiden atletiek), Tessa Dijks-
ma (wielrennen), Anaïs Hollander, 
Nadine Hollander (beiden kara-
te), Cheryl Looijer (schaken), Jen-
nifer van Maren, Selina van Ma-
ren, Maaike Spring in ’t Veld, Sie-
be Wielenga, Merel Wolzak (allen 
trampolinespringen), Lucas Uiten-
daal (snowboarden), Lara Waas-
dorp (turnen). Master: Monique 
Boerema (langebaan schaatsen), 
Ernie Breuer, Judith Porsch, Maar-
ten Porsch (allen handboogschie-
ten), Maarten Duijn (karate), Si-
mone Geel, Pascal Geursen, Wim 
Roosen (allen atletiek). Trainer / 
Coach:  Gideon Dijks (voetbal), 
Marco Molleman (softbal).

Zebra bestaat 20 jaar
IJmuiden - Zebra Uitzendbu-
reau bestaat deze week 20 jaar. 
Op 1 april 1995 opende Henk 
Brandjes zijn kantoor op de Wil-
lemsbeeksweg in IJmuiden. Bin-
nen enkele jaren groeide Zebra 
uit tot één van de meest toon-
aangevende uitzendbureaus in 
de gemeente Velsen. Inmiddels is 
Zebra alweer enkele jaren geves-
tigd aan de Margadantstraat aan 
de rand van het havengebied.
Het jubileum wordt op beschei-
den wijze gevierd. ,,We hebben 
net de tweede recessie in ons 
bestaan overleefd, dus het is niet 
gepast om groots uit te pakken’’, 
zegt directeur Henk Brandjes. 
,,Wij hebben ervoor gekozen om 
onze opdrachtgevers deze week 
te trakteren op taart die we rond-
brengen. Voor de uitzendkrach-
ten organiseren we vrijdagmid-
dag een borrel in ons kantoor. Op 
z’n IJmuidens, dus met een ge-
bakken vissie erbij. Hier zijn on-
ze huidige uitzendkrachten wel-
kom, maar ook de mensen in het 
verleden voor ons hebben ge-
werkt.’’ De borrel duurt van 16.00 
tot 18.00 uur. Aanmelden kan via 
ijmuiden@zebra-uitzend.nl.
De afgelopen jaren heeft Zebra 
Uitzendbureau diverse acties on-
dernomen om de bedrijfsvoering 
gezonder te maken. Dat werpt 
zijn vruchten af, want in 2014 be-
haalde Zebra een positief resul-

taat. ,,Ook de eerste maanden 
van dit jaar zien er goed uit’’, al-
dus Brandjes. ,,Landelijk is de 
omzet 10 procent gestegen, bij 
ons is het 19 procent.’’ 
Vestigingsmanager Edwin Schil-
ling merkt dat flexibiliteit steeds 
belangrijker wordt. ,,Veel op-
drachtgevers bekijken per dag 
wat hun personeelsbehoefte is. 
Wij zijn er op ingesteld om aan 
die vraag te voldoen. Dat doen 
we ook door te investeren in on-
ze uitzendkrachten. Zij zijn on-
ze ambassadeurs. Uiteraard wor-
den bij ons ook processen geau-
tomatiseerd, zoals het invullen 
van de loonbriefjes, maar per-

soonlijk contact blijft heel be-
langrijk. Daarom zijn wij er altijd 
bij als een uitzendkracht voor het 
eerst bij een opdrachtgever aan 
het werk gaat. Dat is voor ieder-
een prettig.’’
In het jaar waarin Zebra 20 jaar 
bestaat kreeg het uitzendbureau 
er een nieuw bedrijfsonderdeel 
bij: Zebra Techniek. ,,Hiermee 
verbreden wij onze dienstverle-
ning en zijn we klaar voor de toe-
komst’’, aldus Brandjes. Zie ook 
www.zebra-uitzend.nl.
Op de foto ontvangt opdrachtge-
ver Van Es Catering een heerlijke 
taart. Dit bedrijf is al 20 jaar klant 
van Zebra.

Verleidelijke modeshow 
bij Jacky Hart en Bij Bo
IJmuiden - Het voorjaar is offici-
eel begonnen. Zeker nu de ver-
leidelijke modeshows bij Jacky 
Hart en Bij Bo de dames in de 
omgeving hebben overgehaald 
te kiezen voor de leuke rokjes, 
de truitjes met blote schouders 
en de kekke jurkjes.
Maandag- en dinsdagavond wa-
ren de modeshows bij Jacky Hart 
en dochteronderneming Bij Bo 
aan de Kennemerlaan. Voor het 
eerst was het totale modebeeld 
van beide zaken in één show te 
zien. Heel modeminnend Velsen 
was bij deze gelegenheden aan-
wezig en genoot van het gebo-
dene. Door de inbreng van Bij 

Bo wordt ook de jonge mode ge-
showd: korte broekjes, franjes, 
stoere tassen en riemen flan-
keerden de kleurrijke en niet 
minder spannende mode van 
Jacky Hart Mode. Want ook in 
deze modezaak zie je trends en 
hippe 60-er jaren mode, naast 
stijlvolle items voor elk moment.
Er kan zeker gesteld worden dat 
elke aanwezige vrouw genoot 
van de modeshow en vol mode-
inspiratie naar huis ging.
Jacky Hart Mode en Bij Bo, Ken-
nemerlaan 96 en 94 in IJmuiden. 
Zie ook de websites en Face-
book voor de laatste trends. (fo-
to: Anja Vogel)
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Zwemleraar Jacob V.
veroordeeld voor 

ontucht met 15 kinderen
Haarlem - De rechtbank 
Noord-Holland heeft de 29-jari-
ge zwemleraar Jacob V. veroor-
deeld tot 3 jaar gevangenisstraf, 
waarvan één jaar voorwaarde-
lijk, en een proeftijd van 10 jaar 
omdat hij jonge kinderen tijdens 
de zwemles heeft betast. V. gaat 
in hoger beroep tegen deze ver-
oordeling.
V. was zwemleraar in Spaarn-
woude en gaf les aan kinderen 
in de leeftijd van vier tot zeven 
jaar. Tijdens de zwemlessen was 
V. bij de kinderen in het zwem-
bad en ging hij, wanneer zij aan 
het zwemmen waren, met zijn 
hand in of over hun zwembroek.
Aan V. waren 26 gevallen van 
ontucht ten laste gelegd. Daar-
van heeft de rechtbank er 15 
bewezen verklaard. In deze ge-
vallen was op essentiële punten 
steeds sprake van overeenkom-
sten in uitvoering en werkwijze 
van verdachte, waarbij de kin-
deren onafhankelijk van elkaar 
over de handelingen van de 
zwemleraar hebben verteld. De-
ze verklaringen versterken el-
kaar over en weer en zijn daar-
mee redengevend voor het be-
wijs in elkaars zaken.
In 11 gevallen was de rechtbank 
van oordeel dat niet uit te slui-
ten was dat de verklaring van 
het betreffende kind was beïn-
vloed door de manier waarop 
deze was bevraagd of omdat het 
kind voor het afleggen van zijn 
verklaring informatie over de 
gedragingen van de zwemleraar 
bij andere kinderen had gekre-
gen.  Alhoewel V. van meer fei-
ten is vrijgesproken dan de offi-
cier van justitie in haar eis had 

betrokken heeft de rechtbank 
bepaald dat niet kon worden 
volstaan met een lagere straf 
dan was gevorderd, gelet op de 
aard, de ernst en de veelheid 
van feiten. Daarbij was ook van 
belang dat V. niet heeft willen 
meewerken aan onderzoek naar 
zijn persoon en er daardoor 
geen aanknopingspunt was 
om V. ter bescherming van de 
maatschappij een vorm van be-
handeling of toezicht op te leg-
gen. V. heeft met zijn handelen 
het vertrouwen dat de slachtof-
fers en de ouders in hem stel-
den als zwemleraar op zeer ern-
stige wijze beschaamd. Vertrou-
wen dat hij eerst had gewonnen 
door zichzelf en de zwemschool 
aan te prijzen als een plek waar 
- ook kwetsbare - kinderen te-
recht konden voor hun zwem-
les. De verschillende indringen-
de slachtofferverklaringen illu-
streren welke impact het han-
delen van verdachte op de kin-
deren en andere gezinsleden 
heeft gehad.
De rechtbank heeft een proef-
tijd van tien jaar aan het voor-
waardelijk opgelegde deel van 
de straf verbonden. Deze proef-
tijd gaat lopen op het moment 
dat V. uit de gevangenis komt. 
Gedurende deze proeftijd mag 
hij niet als zwemleraar werken 
en mag hij geen werkzaamhe-
den of activiteiten met kinderen 
onder de zestien jaar verrichten. 
De rechtbank heeft in de ge-
vallen, waarin tot een bewezen-
verklaring is gekomen, aan de 
slachtoffers, die schade hadden 
gevorderd, zowel materiële als 
immateriële schade toegekend.

Driehuis - Hockeyclub Straw-
berries in Driehuis maakt zich 
op voor de 34ste editie van het 
Strawberries Easter Tourna-
ment. Het internationale toer-
nooi met ruim 350 deelnemers 
begint vrijdagavond 3 april en 
duurt tot en met zondag 5 april.
Het Strawberries Easter Tour-
nament wordt zaterdag om 
10.00 uur geopend met de tra-
ditionele ochtendgymnastiek. 
De wedstrijden starten beide 
dagen om 10.30 uur. De mixed-
finale wordt zondag om 16.00 
uur gespeeld, de vrouwen strij-
den om 16.30 uur voor de titel 
en bij de mannen staat de eind-
strijd gepland om 17.00 uur. De 
prijsuitreiking volgt direct na de 
laatste finale.
De deelnemers uit binnen- en 
buitenland worden op vrijdag-
avond verwelkomd met een 
groot openingsfeest. Zater-
dagavond staat het clubhuis 
in het teken van ‘The Good Old 
Days’ en zondagavond wordt 
het toernooi afgesloten met 
een spetterend eindfeest. Het 
complex van Strawberries is 
na 17.00 uur alleen toegankelijk 
voor deelnemers met een pols-
bandje. Hier wordt door de be-
veiliging streng op gecontro-
leerd.
Sommige teams komen tijdens 
de paasdagen al vele jaren 

naar Driehuis, waaronder The 
Dipsomaniacs uit Newcastle, 
University of East Anglia Hoc-
key uit Norwich en Komt een 
man bij de bakker uit Rotter-
dam. Eén speler van UEA grijpt 
het Strawberries Easter Tourna-
ment aan om zijn vrijgezellen-
feest te vieren. Hij heeft hier-
voor gekozen omdat zijn vrien-
dengroep deels bestaat uit le-
den van Strawberries.
De toernooicommissie wordt 
voor het derde opeenvolgen-
de jaar bijgestaan door le-
den van rugbyclub The Smug-
glers uit Velserbroek, waarmee 
Strawberries al jaren een war-
me band heeft. De rugbyers ne-
men alle bardiensten voor hun 
rekening. In ruil hiervoor ont-
vangt The Smugglers, een klei-
ne club met 50 leden, een bij-
drage voor de clubkas. Het di-
ner op zaterdag wordt verzorgd 
door Strawberries-sponsor Van 
Es Catering.
De organisatie van het Straw-
berries Easter Tournament stelt 
alles in het werk om overlast 
voor omwonenden te voorko-
men. Als u toch hinder onder-
vindt, dan kunt u tijdens het 
toernooi bellen met het club-
huis van Strawberries, telefoon 
0255-511920. Zie ook www.
khc-strawberries.nl. (foto: Bi-
anca Bakker)

WinSys 
lanceert Acer 
Veriton Mini 

PC
IJmuiden - Zoals bekend is Win-
Sys, waarvan het hoofdkantoor is 
gevestigd aan de Kromhoutstraat 
in IJmuiden, hét bedrijf voor ICT-
oplossingen voor het MKB. ,,Maar 
ook zo’n 600 scholen vormen een 
belangrijk onderdeel van ons klan-
tenbestand’’, vertelt Martin Kooi-
man, directeur van WinSys. ,,Sinds 
enige tijd hebben we binnen ons 
klantenbestand uitstekende er-
varingen opgedaan met de nieu-
we Mini PC van Acer, de Veriton 
N4630G. Dit is een mini desktop 
met geweldige prestaties en mo-
gelijkheden voor zowel zakelijke 
als educatieve doeleinden. Gezien 
onze positieve ervaringen hebben 
we met Acer een overeenkomst 
afgesloten die inhoudt dat WinSys, 
gedurende de maand april van dit 
jaar, de exclusieve verkoop in Ne-
derland van dit model heeft ver-
kregen.’’ Alleen het formaat is al 
bijzonder, zegt Kooiman. ,,Zeker 
als je het vergelijkt met de grote 
kasten die vroeger onder of op de 
bureaus stonden. Dit nieuwe mini-
desktopsysteem kan met een uit-
trekbare standaard geplaatst wor-
den op het bureaublad, of aan de 
achterzijde van de monitor wor-
den geplaatst zodat het helemaal 
geen extra ruimte meer inneemt. 
En wat een kracht en aansluitin-
gen allemaal in en aan dit kleine 
kastje zit. Onder andere Wifi, Blue-
tooth, een processor van 2,7GHz, 
320GB opslag, Windows 8.1 64-bit, 
een cardreader en nog veel meer.’’ 
,,Gezien onze ervaringen ten aan-
zien van betrouwbaarheid kunnen 
wij, in samenwerking met Acer, 
voor deze Veriton mini desktop 
ook nog het volgende, unieke aan-
bod doen. Namelijk een terugbe-
taling van 50 procent van de aan-
schafprijs als het product binnen 
het eerste jaar een defect vertoont 
en onder garantie wordt gerepa-
reerd. Deze Veriton mini desktop, 
inclusief toetsenbord en draadlo-
ze muis, kan gedurende de maand 
april bij ons worden besteld voor 
de zeer speciale prijs van 349 eu-
ro, inclusief BTW. Hierbij inbegre-
pen is ook nog gratis plaatsing 
door WinSys. Klanten kunnen hun 
bestelling plaatsen via sales@win-
sys.nl  of via het speciale telefoon-
nummer 0255-707821. Nú bestel-
len, adviseert Martin Kooiman, 
want de actie is eenmalig en de 
voorraad is beperkt.’’

Junior Dance Company 
in het Witte Theater

Velsen - De Junior Dance Com-
pany, kweekvijver van Dance-
Works, vormt dé springplank 
voor een danscarrière als pri-
ma ballerina of ballerino. In het 
Kunstencentrum Velsen krijgen 
de dansers de mogelijkheid om 
zich in een gezelschap te ont-
wikkelen. Op vrijdag 10 april 
zijn de toptalenten om 20.00 uur 
voor het eerst te zien in het Wit-
te Theater. Choreografe en Artis-
tiek Leider van de Junior Dance 
Company Charo Bocaranda 
maakte speciaal voor de Velsen-
se sterren van de toekomst het 
dansstuk ‘Looking from Abo-
ve’. Dansers in opleiding van het 
Nova-College in Haarlem vertel-
len in de voorstelling het  verhaal 
van een vrouw die een moeilijke 
levensweg volgt en ondanks de 
zware omstandigheden weet ze 
de humor en de liefde voor haar 

naasten te houden. Het is een 
ode aan veel moeders, speciaal 
aan mijn moeder. Zie ook www.
witttetheater.nl.

Ondergoedfonds bij 
Kledingbank IJmond
IJmond - Kledingbank IJmond 
zamelt kleding in voor inwo-
ners van de IJmond die moeten 
leven van een bijstand- wia of 
wajong uitkering. Ook mensen 
in de schuldhulpverlening en 
ouderen met uitsluitend AOW, 
kunnen een beroep doen op de 
Kledingbank.
Bij de inzamelingsacties van 
de Kledingbank wordt weinig 
tot geen ondergoed beschik-
baar gesteld. Op zich is dat be-
grijpelijk omdat ondergoed in-
tensief gedragen wordt en erg 
persoonlijk is. 
Bij de Kledingbank is de vraag 

naar eenvoudig ondergoed 
groot. 
De Kledingbank is daarom een 
‘Ondergoedfonds’ gestart van 
waaruit de aanschaf van nieuw 
ondergoed kan worden bekos-
tigd. Met een bedrag van een 
paar euro kan er al iemand ge-
holpen worden.
Indien u de Kledingbank daar-
in wilt ondersteunen verzoe-
ken wij u uw bijdrage over te 
maken op rekening NL23 RA-
BO 014.86.36.039 van Stich-
ting Kledingbank IJmond on-
der vermelding van ‘Onder-
goedfonds’.
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De Jump kampioen 
viertallen eerste klasse
IJmuiden - De strijd was nog 
niet beslist op de laatste com-
petitieavond viertallenbridge die 
op vorige week vrijdag in het 
Haarlemse denksportcentrum 
’t Spaerne werd gespeeld. Het 
eerste team van de IJmuidense 
bridgevereniging De Jump stond 
bovenaan in het klassement 
maar ook andere bridgevereni-
gingen uit Haarlem, Heemstede 

en Nieuw-Vennep, vochten ver-
beten om de titel.
Het was uiteindelijk het team 
uit IJmuiden dat aan het langste 
eind trok. Er werd weliswaar met 
16-4 verloren van ABC ’78 maar 
die vier wedstrijdpunten wa-
ren genoeg voor het kampioen-
schap. In het volgende seizoen 
van de districtscompetitie komt 
De Jump uit in de hoofdklasse.

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag deden drie paren van Dans-
centrum Ter Horst mee aan een 
danswedstrijd in Alkmaar.
Bij de derdejaars leerlingen wer-
den Ben Hartman met Larissa 
Maasland zowel bij de ballroom 
als bij de Latin tweede.

Ook Rob Krom met Dorenda Phi-
lippo werden tweede, maar dan 
in de open klasse. 
Pascal de Vries met Netanja Hil-
lege werden in open klasse kam-
pioen. Een prima resultaat weer 
voor de dansparen van Dans-
centrum ter Horst.

IJmuiden - Aan de muur van 
de Loodsenzaal in het Zee- en 
Havenmuseum hangen, als ode 
aan de redders, prachtige actie 
luchtfoto’s van de reddingsbo-
ten van de KNRM in stormachtig 
weer, gefotografeerd door lucht-
fotograaf Herman IJsseling van 
Flying Focus. 
Bij binnenkomst van de Lood-
senzaal wordt onmiddellijk de 
aandacht van de bezoekers naar 
de spectaculair luchtfoto’s van 
de luchtfotograaf Herman IJs-
seling getrokken. De ode aan de 
redders is ontstaan naar aanlei-
ding van een crash tijdens een 
fotovlucht en de daaropvolgen-
de redding. 
Op 8 mei 2013 op 50 kilometer uit 
de kust van Egmond overkwam 
het vliegteam van fotograaf Her-
man IJsseling en vlieger Brien 
van Wijk het onfortuinlijke waar 
elke vlieger van verschoond zou 
willen blijven. Het team vloog 
vanaf Den Helder, met redelijk 
zicht, om op zoek te gaan naar 
een coaster die in opdracht ge-
fotografeerd moest worden. Bij 
een spiegelgladde zee was de 
hoogte boven water heel moei-
lijk in te schatten en vlogen zij 
ongemerkt een mistbank in met 

als gevolg dat de Cessna het wa-
ter raakte en crashte. De perso-
nal locator beacon (PLB) in het 
overlevingspak van Herman alar-
meerde de Kustwacht die vervol-
gens de KNRM alarmeerde. De 
piloot Brien van Wijk kwam bij de 
crash om het leven.
Voor Herman IJsseling kreeg de 
KNRM na zijn redding en het 
verlies van zijn vliegmaat een 
heel andere betekenis. Na twee 
uur in de zee gedreven te heb-
ben was Herman onderkoeld, 
maar werd door de mannen van 
de Koos van Messel uit zee ge-
haald en veilig aan wal gebracht. 
Herman wist niet veel meer van 
de redding, daarom was de late-
re ontmoeting met zijn redders 
voor hem een bijzondere ge-
beurtenis. 
Die dag heeft hem enorm ge-
holpen voor de verwerking van 
het ongeval. Daarom wil Her-
man met deze expositie zijn red-
ders eren door een ode aan de 
KNRM, middels deze expositie, 
te geven.
De expositie Redders van Boven 
zal tot 10 september 2015 te zien 
zijn in het Zee- en Havenmuse-
um te IJmuiden. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl

Club 
Beeckestijn 
celebrates 

New Orleans
Velsen-Zuid - Club Beeckes-
tijn is een prachtige traditie die 
wordt gehouden aan de voor-
avond van Beeckestijnpop. Met 
een avondvullend programma 
boordevol lokaal talent wordt sa-
men gespeeld en gezongen vol-
gens een thema. Voor 2015 is er 
gekozen voor het thema New 
Orleans. Zo’n 40 muzikanten 
brengen vrijdag 12 juni muziek 
ten gehore van artiesten en mu-
ziek die hun oorsprong hebben 
in New Orleans. Regionaal talent 
is welkom om deel te nemen. 
De muziek uit New Orleans ken-
merkt zich door een enorme va-
riatie aan stijlen die vaak ont-
staan zijn uit ouder(e) tradi-
ties. New Orleans is vooral be-
kend vanwege de sterke associ-
atie met jazzmuziek waarvan al-
gemeen wordt aangenomen dat 
die muziek in deze stad is ont-
staan.  Maar New Orleans is ook 
een belangrijke ontwikkelplaats 
geweest voor de Rock ‘n Roll en 
de Funk. Louis Armstrong, Fats 
Domino, Dr. John en The Me-
ters komen bijvoorbeeld uit New 
Orleans en waren vaak een van 
de eerste in hun stijl. Heden-
daagse New Orleans muzikan-
ten zijn  nog steeds schatplich-
tig aan de brassbands. Moder-
ne brassbands zijn onder andere 
the Dirty Dozen Brassband en de 
Rebirth Brassband van trompe-
tist Kermit Ruffins. Brassbands 
zijn nog steeds een traditie bij 
de vele sociale evenementen in 
New Orleans, zoals begrafenis-
sen en Mardi Grass. In de HBO-
serie Treme, over de opbouw van 
New Orleans na de verwoestin-
gen van orkaan Katrina, speelt 
muziek een grote rol. Wie zich in 
wil leven op Club Beeckestijn ce-
lebrates New Orleans, is de se-
rie een goede inspiratiebron. 
Zie ook www.beeckestijnpop.nl/
club-beeckestijn zie afspeellijst. 
Of stuur een bericht naar info@
beeckestijnpop.nl als je aan dit 
project wilt deelnemen.

Velsen-Noord - De politie heeft 
vorige week woensdagmiddag 
een onderzoek ingesteld naar de 
aanrijding op de Pontweg tus-
sen een automobilist uit Bever-
wijk en een scooterbestuurster 
uit Heemskerk. In het ziekenhuis 
bleek dat de vrouw een botbreuk 
en meerdere schaafwonden had 
opgelopen. Politiemensen van de 
afdeling verkeersondersteuning 
hebben een technisch verkeer-
sonderzoek verricht, de 25-jari-
ge Beverwijker werd woensdag-
middag aangehouden en over-
gebracht naar het politiebureau 
voor verhoor.

Aanrijding
met letsel

Auto uitgebrand
IJmuiden - Zondagnacht is 
op het Lage Bos een auto door 
brand verwoest. 
Kort na enen kwam de melding 
bij de brandweer binnen. Op het 
moment dat de eerste politie-
wagen arriveerde stond de auto 
al in lichterlaaie. De brandweer 
is met twee stralen de brand 
te lijf gegaan. Tien minuten la-
ter was de brand geblust, maar 
van de auto is niets meer over. 
De eigenaar van de auto kon al-

leen maar verschrikt toekijken. 
De brand gaf veel rook, maar 
deze was alleen lastig voor de 
hulpdiensten en toeschouwers. 
De auto stond op een parkeer-
plaats tussen enkele woonblok-
ken. 
Een auto die twee parkeervak-
ken verder stond heeft lakscha-
de en een lekke band opgelo-
pen. De oorzaak van de brand 
is onbekend en zal door de po-
litie onderzocht worden. 

Laatste bal gespeeld
in de Zeewijkhal

IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werd het allerlaatste evene-
ment georganiseerd in sporthal 
Zeewijk door volleybalvereniging 
Smashing Velsen. De avond werd 
sportief begonnen met een clinic 
van ex-internationaal beachvol-
leyballer Jon Stiekema. Hij zorgde 
ervoor dat iedereen meteen goed 
opgewarmd was en dat de vol-
leybaltechnieken nogmaals wer-
den doorgenomen. Daarna pre-
senteerde de wethouder op ludie-
ke wijze het nieuwe tenue door het 
oude door te knippen. Om 19.00 
uur begon het gezellige volleybal-
toernooi. Doordat de klok al naar 
de nieuwe hal was, was het tel-
kens weer een verrassing wanneer 
de toeter zou gaan en de wedstrijd 
afgelopen was. De teams waren 
ingedeeld op sterkte, waardoor ie-
dereen min of meer gelijkwaardi-
ge tegenstanders had. Na de wed-

strijden werd er knallend afscheid 
genomen van de oude hal  met 
confettikannonen. Daarna was het 
tijd om te feesten. Marc en Stefan 
zorgden er met hun muziek voor 
dat iedereen tot in de late uurtjes 
bleef om te dansen.



IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de Damclub 
IJmuiden lijkt Martin van Dijk 
regelrecht op de kampioensti-
tel af te stevenen. Ook de er-
varen Cees van der Vlis slaag-
de er niet in de lijstaanvoerder 
van de winst af te houden. Met 
een uiterst scherpe speelwijze 
slaagt Van Dijk er bij voortdu-
ring in zijn tegenstanders met 
onoverkomelijke problemen op 
te zadelen. Van der Vlis werd in 
het gevorderde middenspel het 
slachtoffer van een combinatie 
naar dam. De uitvoering daar-
van was niet moeilijk maar de 
fout was logisch. Cees Pippel  
en Jesse Bos, die elkaar be-
streden, kwamen door de remi-
se verder achterop. Alleen de 
niet spelende Casper Remeijer 
heeft nog theoretische kansen 
op de titel. Stijn Tuijtel speel-
de een van zijn sterkste par-
tijen tegen Harrie van der Vos-
sen. Met subtiel spel behaal-
de Tuijtel langzaam maar ze-
ker een voordelige stand die hij 
vervolgens op bekwame wijze 
in winst omzette.
Willem Winter ondervond hef-
tige tegenstand van Piet Kok. 
Eerst in het gevorderde mid-
denspel en na drie en half uur 
spelen, streek Kok de vlag. Na 
een periode waarin Jan Apel-
doorn de ene na de andere ne-
derlaag moest incasseren lijkt 
het tij te zijn gekeerd. Na de 
winst op Kok, een week eer-
der, werd nu Nicole Schouten 
aan de zegekar gebonden. Met 
combinatierijk spel verkreeg 
Apeldoorn het betere spel en 
door middel van een combina-
tie besliste hij de partij in zijn 
voordeel. 
Overige uitslagen: J.M. Kroon - 
R. Hartman 1-1, B. van Bakel - 
S. van Buuren 1-1, J. van Buu-
ren - C. Sleutel 1-1, R. aTielrooij 
- K. de Krijger 1-1, B. Bottelier - 
K. de Vries 2-0.

DCIJ-nieuws

IJmuiden - Op Eerste Paas-
dag om 10.00 uur is iedereen 
welkom tijdens een feestelijke 
paasdienst in de Ichthuskerk. 
Voorganger in deze dienst is 
ds. Jeannet van Doorn. Muzi-
kale medewerking wordt ver-
leend door de sopraan Anni-
ka Glimmerveen en trompet-
tiste Dieuwke Kloppenburg. Zij 
worden begeleid door de zaan-
se organist Dub de Vries, die 
tevens ook de samenzang zal 
verzorgen. Samen luistern we 
naar het verhaal dat al eeu-
wen lang verteld wordt tijdens 
Pasen. Zou dat verhaal ons in 
2015 nog iets te vertellen heb-
ben? Misschien wel meer dan 
u denkt. Iedereen is welkom 
om die zoektocht aan te gaan, 
om gewoon dat bijzondere ver-
haal weer eens te horen en er 
van te zingen. 

Paasfeest in 
de Ichthuskerk

Groep 3 De Origon zijn 
kunstenaars in de dop

IJmuiden - De kinderen van 
groep 3 van basisschool De Ori-
gon hebben drie maanden ge-
werkt aan het thema ‘Wij zijn 
kunstenaars in de dop’. De na-
druk lag op de schilderkunst. 
Zij hebben een bezoek gebracht 
aan het Frans Halsmuseum, er 
kwam een kunstenares in de 
klas die tekende met pastelkrijt 
en er is een mondschilderes ge-
weest. 
Natuurlijk hebben de kinderen 
zelf veel kunstwerken met ver-
schillende technieken gemaakt. 
De schilders Rembrandt, Mond-

riaan en Van Gogh zijn veel en 
vaak besproken. Deze thema-
periode is afgelopen maandag, 
dinsdag en woensdag afgeslo-
ten met een expositie in het mu-
seum in school voor ouders en 
andere belangstellenden. Alle 
kinderen hadden hierin een rol; 
van suppoost tot museumcafé-
medewerker en van kaartverko-
per tot rondleidingen verzorgen. 
Voor de kinderen een geweldige 
ervaring en voor bezoekers fan-
tastisch om te zien wat deze jon-
ge kunstenaars allemaal al kun-
nen en weten.

Winnaars teken-, foto- 
en schrijfwedstrijd

IJmuiden - De teken-, foto- en 
schrijfwedstrijd over Oud-IJmui-
den heeft veel mooi materiaal op-
geleverd. Maar liefst 30 tekenin-
gen, tien foto’s, negen verhalen 
en zes gedichten zijn binnenge-
komen bij Marlenne Schrijver en 
Agnes de Boer van Beleef Oud-
IJmuiden. De wedstrijd is één van 
alle activiteiten die ze samen met 
Stichting Welzijn Velsen uitvoeren 
om de wijk meer samenhang en 
identiteit te geven. Op woensdag 
25 maart werden de prijswinnaars 
bekend gemaakt in de bibliotheek 
van IJmuiden. Voormalig stads-
dichter Björn van Houten, dich-
ter bij Rebelsen van Velsen, droeg 
liedjes en gedichten voor met als 
thema de Atlantikwal. Daarna was 
het woord aan Gertjan Huibens, 
die namens de jury de beoordelin-
gen voorlas. De jurering geschied-
de volstrekt anoniem. Huijbens 
beoordeelde de verhalen en ge-
dichten, Adrie Hoekstra de kleur-
platen en Erik Baalbergen de in-
gezonden foto’s. Na afloop van de 
prijsuitreiking zong Martina Dijk-
huizen een ontroerend lied over 

herinneringen aan Oud-IJmuiden.
Twee thema’s keerden terug in de 
verhalen en de gedichten: de zee 
en de weemoed naar vroegen. 
Het Tij, de vissen, het vissersmo-
nument, ruigheid en schoonheid 
werden beschreven en bezon-
gen. Daarnaast was er het gemis 
van de verdwenen tijd, de verdwe-
nen gebouwen en het verdwenen 
hart of de ziel van Oud-IJmuiden. 
De foto’s gaven naast nostalgische 
monumenten als de watertoren en 
de vuurtoren, juist ook een beeld 
van het nieuwe IJmuiden, zoals 
de nieuwbouw van woningen met 
Augusta op de achtergrond en Les 
Halles aan de Halkade.
Uit handen van Allart van Deven-
ter, directeur van de Stichting Wel-
zijn ontvingen de volgende inzen-
ders een prijs. De eerste, twee-
de en derde prijs bij de foto’s gin-
gen naar Machiel Kraaij, Hel-
een de Graaf en Martijn Jansen, 
bij de verhalen naar Carla Zwart, 
Fernanda Gouda en Esther Khö-
ler en bij de gedichten naar Mar-
ten Hamstra, Teun Hoek en Marti-
na Dijkhuizen.

Pleiadenschool maakt 
meetkundekunst

IJmuiden - Op woensdag 25 
maart startten de leerlingen van 
de Pleiadenschool om half ne-
gen met een gezamenlijke ope-
ning van de Grote Rekendag op 
het Cruyff-Court.  Het begon met 
een dans van de kleutergroepen. 
Het was een  heel kleurig geheel 
doordat elke groep met een  an-
dere kleur ballonnen een meet-
kundige vorm maakte.  Met van 
elke groep, van 3 tot en met 8, 
een yell, werd de opening afge-
sloten.
Met het thema ‘Meetkunde uit 
de kunst in de klas’ gingen de 
leerlingen vervolgens de he-
le ochtend creatief aan de slag 
met het maken van meetkunde-
kunst. Voor de buitenwereld leek 
het alsof de kinderen aan het 
knutselen waren, maar onder-
tussen waren ze bezig met per-
spectieven, vormen, ordenen, ro-

teren, spiegelen op verschillen-
de wijzen. Zo heeft de boven-
bouw onder andere meetkunde-
selfies gemaakt, waarbij de wer-
kelijk uit zijn context gehaald is. 
De middenbouw wierp zich op 
keerkunst en patronen die ont-
staan zijn door spiegelen. De on-
derbouw  heeft zich met heel veel 
verschillende patronen bezig ge-
houden. Aan het eind van de 
ochtend waren de klassen ver-
anderd in een waar museum. De 
gemaakte kunst werd tentoon-
gesteld  en kon door ouders be-
wonderd worden. Op deze ma-
nier kunnen ouders en kinderen 
ervaren hoe meetkunde in kunst 
wordt toegepast. De Grote Re-
kendag werd dit jaar voor de der-
tiende achtereenvolgende keer 
georganiseerd.  Ruim duizend 
scholen deden hieraan mee; de 
Pleiaden was hier één van.

Wethouders op bezoek 
bij De Waerden

IJmuiden - Vorige week vrijdag  
hebben de wethouders Annette 
van Baerveldt en Robert te Beest 
een werkbezoek gebracht aan 
De Waerden. 
De Waerden is een organisa-
tie die ondersteuning biedt aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. De wethouders be-
zochten de woningen van twee 
inwoners van IJmuiden. Een in-
woner die gebruikt maakt van 
een geclusterde woonvoorzie-
ning van De Waerden aan de 
Adrianastraat en één inwoner 
van de Bloemstraat die gebruik 
maakt van ambulante begelei-

ding door De Waerden. 
Daarna werd het werkbezoek 
voortgezet bij De Smikkeltuin in 
Santpoort. Cliënten die daar een 
nuttige maatschappelijke dag-
besteding hebben vertelden en-
thousiast over de werkzaamhe-
den. 
De wethouders kochten schar-
releieren van de kippen op de 
tuin. 
Beide wethouders gaven aan on-
der de indruk te zijn van de wijze 
waarop deze inwoners van hun 
gemeente geholpen worden bij 
het houden van eigen regie over 
hun leven. 
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Colofon

Eerste Santpoortse BUUV
Velsen - Bij de onthulling van 
het BUUV prikbord afgelo-
pen vrijdag 13 maart in de De-
kamarkt van  Santpoort-Noord 
meldde zich spontaan de eerste 
deelnemer aan. Zij vindt BUUV 
een heel goed initiatief wat be-
woners in Velsen  dichter bij el-
kaar brengt. Met haar 78 jaar 
is zij nog fit en ondernemend. 
Graag wil zij in contact komen 
met mensen die minder mo-
biel zijn en voor wie de dagen 
lang duren. Een gezellig praat-
je of een boodschap doen is 
wat deze BUUV aanbiedt. Deka-
markt ondersteunt maatschap-
pelijke initiatieven daarom heb-
ben zij ingestemd met plaatsing 
van het eerste prikbord in Sant-
poort Noord. Dhr. Paardekoper, 
manager in Santpoort Noord, 
heeft niet alleen ingestemd maar 
draagt het project een warm hart 
toe en heeft daarom 3 gevul-
de boodschappenkratten ter be-
schikking gesteld. De eerste krat 
werd overhandigd aan de eerste 
BUUV die zich aanmeldde. De 
andere kratten zijn gegaan naar 
2 winnaars van de prijsvraag die 
via flyers is verspreid. De win-
naars hebben bericht gekregen 
om hun prijs op te komen halen. 
Ook Buuv worden, kijk op: www.
buuv.nu/ijmond

De Spil - Vanaf dinsdag 7 april 
wordt er weer gefietst vanuit 
Buurtcentrum de Spil. Het ver-
zamelpunt is de hoek Merwe-
destraat/Waalstraat. Dus vanaf 
woensdag 7 april wordt er we-
kelijks gestart  om 10.00 uur, de 
fietstochten duren gemiddeld 
tot 13.00 uur. Deelname is gra-
tis maar wel op eigen risico en 
bij een goede weersvoorspel-
ling. Tijdens de zomervakantie 
wordt er gewoon doorgefietst. 
Meer weten? Bel de receptie 
van Buurtcentrum de Spil, 0255-
510186.

Fietsliefhebbers 
opgelet!

De Mel-Watervliet - Op zon-
dag 12 april sluit publiekslieve-
ling Peter van Bugnum het sei-
zoen feestelijk af in Wijkcentrum 
de Mel – Watervliet in Velsen-
Noord.  De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal open. Kaarten à 4,00 
euro zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

ZoMiPo

De Brulboei - Op woensdag-
avond 8 april is de filmavond een 
heel vrolijke avond in Buurthuis 
de Brulboei. De laatste keer in 
dit seizoen kunnen we genieten 
van Mamma Mia The Movie, een 
‘gouwe ouwe’. Het is een swin-
gend muzikaal werk naar de ge-
lijknamige wereldberoemde mu-
sical. Aanstaande bruid Sophie 
wil haar vader vinden voor de 
grote dag aanbreekt, alleen weet 
ze  niet precies wie dit is. Met de 
onsterfelijke popsongs van AB-
BA, ontpopt de film zich tot een 
spetterend zang- en dansspek-
takel met hilarische taferelen. 
Voor ieder die de film nog niet 
gezien heeft of nog eens wil be-
leven, neem familie, vriendinnen 
en buren mee, kom en geniet! De 
film begint om 20.00 uur. Kaarten 
à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl.

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - Herken je dit? Je 
woonkamer is een slagveld, je 
partner komt moe thuis, je peu-
ter is jengelig en jij moet nog ko-
ken, houd het dan maar eens ge-
zellig! Bestond er maar een to-
verformule om alles in één keer 
op te lossen. Die formule hebben 
wij niet, maar wel goede sugges-
ties om beter met elkaar te pra-
ten en zo de sfeer thuis aanzien-
lijk te verbeteren. Wij zijn twee 
communicatietrainers met ruime 
ervaring in het praten met kinde-
ren en hun ouders. Op onze ken-
nismakingsavond leer je op een 
speelse en veilige manier goed 
te luisteren en grenzen te stellen. 
Na deze avond merk je al dat je 
meer energie en zelfvertrouwen 
hebt om er thuis een succes van 
te maken. Wil je blijvende veran-
dering zien? Schrijf je dan na on-
ze kennismakingsavond in voor 
de vervolgcursus ‘Anders praten 
met kinderen’. Hier ontdek je on-
der meer wat voor soort ouder 
je bent en wat het effect daar-
van op je kind is. Meld je voor 16 
april aan voor de kennismakings-
avond via info@welzijnvelsen.nl 
Kosten 5 euro. Meer weten? Bel 
0255-548524 Daniella van Delft.

Anders praten 
met kinderen

Kansen & Zo - Vindt u inter-
netten ook zo leuk? Facebook, 
chatten, iets kopen? Maar wie 
kunt u vertrouwen? Wat ver-
telt u wel en wat niet? Heeft u 
een veilig wachtwoord? Stichting 
De Waerden geeft op dinsdag 7 
april van 13.00 tot 16.00 uur een 
Workshop Veilig Internetten bij 
Kansen & Zo in Buurtcentrum de 
Spil. Deelname is gratis.  In be-
grijpelijke taal met leuke oefe-
ningen en handige tips en trucs. 
De workshop is voor alle deelne-
mers van Kansen & Zo en cliën-
ten van onze samenwerkingsor-
ganisaties in Velsen. Meer we-
ten? Bel 06-23802814 of kom 
langs in de Spil. Vraag naar 
Yvonne, Femke of Dirk.

‘Zelverdediging’ 
op internet

De Spil – In Buurtcentrum de 
Spil werken een aantal barme-
dewerkers. Helaas hebben we op 
dit moment onvoldoende mensen 

voor de bar. We zoeken met name 
enkele mensen voor de avonden. 
De medewerkers moeten zelfstan-
dig kunnen werken en de Neder-

landse taal goed beheersen. Voor 
de ochtenden/middagen zoeken 
we nog invallers voor de bar. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Barmedewerkers gezocht

Stekelenburg presenteert 
eerste gedichtbundel

De Driehoek - Peter Stekelen-
burg presenteert donderdag 9 
april van 13.30 tot 15.00 uur in 
Dorpshuis de Driehoek in Drie-
huis zijn pas verschenen gedich-
tenbundel ’Tegentijdse  Stromin-
gen’. De gedichten van Peter, ge-

baseerd op herinneringen en al-
ledaagse thema’s, zijn veelal in 
de huiskamer van Dorpshuis de 
Driehoek tot stand gekomen. 
Peter heeft eerder in tijdschrif-
ten gepubliceerd maar dit is zijn 
eerste bundel wat samen met de 

illustraties van Coen Tol tot een 
prachtig compleet boek is ge-
worden. Op deze middag zal Pe-
ter ook signeren. Voor slechts 15 
euro kunt u in het bezit komen 
van de bundel. Meer weten? Bel 
0255-520850

Kinder- en SeniorenPOPkoor
De Brulboei - Vanaf mei willen 
wij van start met een zangwork-
shop voor kinderen en een voor 
senioren. Dit initiatief is geno-
men door Monique Hendriks-
Kee, zangeres bij ONE en voor-
heen BAXTEEN. 
Tijdens een zes of achttal repe-
tities gaan we werken aan num-
mers om deze tijdens een écht 

optreden op het  Havenfestival 
ten gehore te brengen.De lijst 
zal bestaan uit pop- en rock-
nummers uit het heden en ver-
leden. 
We gaan dinsdag repeteren, 
van 18.00 tot 19.00 uur voor de 
kinderen die in groep 5/6 zitten 
van 19.00 tot 20.00 uur kinde-
ren van groep 7/8 en van 20.00 

tot 21.00 uur  voor de ouderen 
(iedereen die ouder is dan 55 
jaar!). 
De kosten zijn 30 euro p.p. Geef 
je op vóór op voor vrijdag 10 
april bij  Buurthuis de Brulboei 
of via Welzijn velsen. 
Zie www.welzijnvelsen.nl of 
stuur een email aan daniella-
vandelft@welzijnvelsen.nl 
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Paasvoordeel bij 
Tegelhandel Beverwijk
Het team van Tegelhandel Beverwijk heeft het voorjaar in het hoofd…! 
Op tweede paasdag gaan de deuren van 12.00 tot 16.00 uur open om 
de uitgebreide collectie sierbestrating, wand- en vloertegels en sanitair 
te komen bekijken. Bovendien valt er extra voordeel te behalen, want 
zowel aanstaande zaterdag als op tweede paasdag gelden aantrekkelijke 
kortingen op een groot aantal topproducten…!

Deze week is de nieuwste collectie sierbestrating binnengekomen en in 
het komende weekeinde heeft iedereen uitgebreid de gelegenheid om 
die te komen bekijken. Maar liefst 260 verschillende soorten sierbestra-
ting worden op het buitenterrein van Tegelhandel Beverwijk overzich-
telijk gepresenteerd. Ook de steeds populairder wordende keramische 
tegels zijn er verkrijgbaar, nu ook in een afmeting van 80 x 80 centime-
ter voor een superstrak en ruimtelijk ogend resultaat. Een andere trend 
is de tegel met ‘houtlook’, die voor zowel binnen als buiten beschikbaar 
is. Voor het buitenwerk zijn deze tegels verkrijgbaar in een dikte van 2 
centimeter, voor het binnenwerk in een variant van 1 centimeter dik. 
Met deze tegels wordt de uitstraling van een houten vloer bereikt met 
het gebruiksgemak van een tegelvloer, geschikt voor zeer veel toepas-
singen en uitstekend te combineren met bijvoorbeeld vloerverwarming. 
In de showroom zijn complete vloervlakken gemaakt, zodat iedereen 
goed kan zien hoe deze tegelvloeren er uiteindelijk uit zien. Verder is 
hier een overzichtelijke sanitairpresentatie te vinden met bijvoorbeeld 
badkamermeubels inclusief spiegel al vanaf 650,- euro. Op paaszaterdag 
en op tweede paasdag geldt een korting van 10% op alle buitentegels 
en zelfs 15% op alle binnentegels…! Tegelhandel Beverwijk is gevestigd 
aan de Baanstraat 72 in Beverwijk. Uitgebreide informatie is op de web-
site www.tegelhandelbeverwijk.nl te vinden.

Buitenboel schilderen leer je bij Rigo
Met het voorjaar voelbaar in de lucht maakt menigeen zich weer klaar om de buitenboel 
onder handen te nemen. Dat je daar enigszins tegenop ziet is niet gek. Schilderen is best 
moeilijk, en dus doe je dat het liefst in één keer goed en zorgvuldig. Bij Rigo Verfcentrum in 
IJmuiden weten ze als geen ander waar je als doe-het-zelver allemaal tegenaan kunt lopen 
en daarom geven ze er naast gratis advies, ook gratis schilderworkshops.
,,We merken dat onze klanten het prettig vinden om een duidelijk advies te krijgen over 
hoe ze bijvoorbeeld hun kozijnen netjes kunnen schilderen, zonder te knoeien op het raam 
en zakkers in de hoeken. Het beste kun je dat uitleggen door het even voor te doen. Daar 
zijn we bij Rigo op ingesteld, er staat altijd een pot verf en een kwast klaar,” aldus Toon van 
Westerhoven van Rigo. Tijdens de speciale workshop wordt er wat dieper ingegaan op de 
praktijk. Hier komt bijvoorbeeld het wel of niet kaal schuren en behandelen van houtrot aan 
de orde, de techniek van plamuren, en natuurlijk het echte schilderwerk. Welke verf kies je 
voor welke ondergrond? En hoe krijg je je voordeur zo glad als een spiegel?
Op zaterdag 11 april van 14.00 tot 17.00 uur is de workshop buitenschilderwerk in Rigo 
Verfcentrum, IJmuiderstraatweg 6-9 in IJmuiden. Deelname is gratis en aanmelden kan door 
middel van een e-mail naar: info@rigoverfcentrum.nl.

Bij Kumaro Kozijnen
Nog drie maanden 
6% BTW op kozijnen
In de showroom van Kumaro Kozijnen aan Maxwellstraat 1 in IJmuiden kan een 
uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien, dakkapellen, en veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn 
in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder onderhouds-
vriendelijk. 
Nieuw in het programma: kunststof kozijnen met houtlookverbinding, waardoor 
de kunststof kozijnen nog meer lijken op houten kozijnen. Deze kozijnen zorgen 
voor een ware metamorfose in zowel moderne als klassieke stijl. Kumaro 
kunststof kozijnen worden volgens de strenge VKG-normen geproduceerd en 
gecontroleerd. Het hele productieproces vindt plaats onder het KOMO, SKG, en 
Politie-Keurmerk. Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium, en hout 
heeft Kumaro ook kunststof dakkapellen in het programma, waarbij de klant 
de keuze heeft uit de tradionele opbouw ter plaatse, of de budgetvriende-
lijke samengestelde kunststof uitvoering. Beide dakkapellen worden in een 
dag geplaatst. Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, boeidelen en 
gevelbekleding met onderhoudsarme producten kan Kumaro voor u verzorgen. 
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Een veranda verlengt het zomersei-
zoen. Een veranda met de afmeting van 5 bij 2,5 meter is al vanaf 1.795 euro 
leverbaar. De veranda kan ook worden afgesloten met kozijnen, waardoor een 
ware wintertuin ontstaat.
Ook het plaatsen van aan-, uit- en opbouwen en andere werkzaamheden in en 
om het huis kan het team van Kumaro Kozijnen verzorgen met het eigen bouw-
bedrijf. Voor zowel het plaatsen van kozijnen als andere bouwkundige werk-
zaamheden kunt u nog tot 1 juli 2015 gebruik maken van de 6% BTW-regeling. 
Vraag naar de voorwaarden. Voor een vrijblijvende offerte komen zij graag bij u 
langs, bel voor informatie 0255- 512109. Zie ook www.kumarokozijnen.nl.





Trends op tegelgebied 
bij Beenhakker Tegels
Beenhakker Tegels uit IJmuiden importeert tegels rechtstreeks van de 
tegelfabrieken in Italië en Spanje. Hierdoor is Beenhakker Tegels snel 
op de hoogte van de nieuwste trends. De grote formaten en donkere 
vloertegels zijn al geruime tijd zeer populair. De donkere betonlook 
tegels zijn hiervan een goed voorbeeld. Beenhakker Tegels heeft 
meerdere betonlook series in de showroom en vele maten en kleuren 
zijn ook direct uit voorraad leverbaar. 

Een andere trend zijn de natuurlook tegels, bijvoorbeeld hout-, natuur-
steen- en hardsteenlook tegels. De houttegels zijn er in veel uitstra-
lingen en maten. De kleinere maten, vanaf 15 bij 60 centimeter zijn 
ideaal voor de badkamer, keuken en gang. De grotere maten, tot wel 
40 bij 180 cm, zijn zeer geschikt voor woonkamers. De natuursteen-
look tegels zijn gevarieerd in kleur en patroon waardoor ze in elke stijl 
passen. De grijze Unicom Quarzite van 40 bij 60 cm is bij Beenhakker 
Tegels uit voorraad leverbaar. De hardsteenlook tegels zijn getrommeld 
en leverbaar met bijpassende stroken voor op de muur.

De nieuwste trend op tegelgebied zijn de retro tegels. Hierbij zijn 
tegels van vroeger in een moderne variant uitgebracht. Een voorbeeld 
hiervan zijn de vernieuwde ‘metro’-tegels. Deze facettegels zijn door 
de Italiaanse fabrikant ImolaCeramica opnieuw uitgebracht. Door een 
nieuwe maat, 12 bij 18 cm, en meer kleuren heeft de serie Cento per 
Cento een moderne uitstraling gekregen. De matwitte metrotegel is uit 
voorraad leverbaar. ImolaCeramica heeft ook een zeshoekige tegel ge-
introduceerd. Deze maat is niet alleen ideaal wanneer andere formaten 
niet goed uitkomen, maar geeft ook zeer mooi effect in grote ruimtes. 
Kijk voor meer informatie op www.beenhakkertegels.nl.

Nu ook een webshop

Vier de lente met 
Kwekerij Loef
Breng de lente in uw tuin met het uitgebreide assortiment voorjaars-
bloeiers. Van leuke narcissen, tulpen, primula’s tot schitterende, vroeg-
bloeiende vaste planten. 
Deze lente pakken zij 
‘bloemrijk’ uit! De lente-
bloeiers zijn al verkrijgbaar 
vanaf 1,15 euro per plant. 
Heeft u geen tijd om te 
struinen tussen de plan-
ten? Bestel dan nu via de 
webshop: www.kweke-
rijloef.nl. Komt u er zelf 
niet uit? Geen probleem, 
het team van Loef geeft u 
graag plantadvies. 
Openingstijden van maan-
dag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de paasdagen zijn 
zij gesloten. Kwekerij Loef, 
Rijksweg 255, Velserbroek.

wonen voorjaar 2015

Familieportret cadeau bij Geels Meubelen 
en Urban Sofa Premium Store

Met de opening van een tweede winkel, de Urban Sofa Premium Store, 
is het showroomoppervlak van Geels Meubelen flink uitgebreid. In de 
winkel aan de Willemsbeekweg, op de plek waar het voor de familie 
Geels ruim 75 jaar geleden allemaal begon, staan zeven nieuwe woon-
programma’s van Urban Sofa en Jouw Meubel opgesteld. In de winkel 
aan de Lange Nieuwstraat was veel vraag naar meubels van deze Euro-
pese topmerken.  ,,Beide merken sluiten erg goed bij elkaar aan’’, vertelt 
eigenaar Paul Geels. ,,Bovendien leent deze winkel zich goed voor het 
opstellen van complete woonprogramma’s. We hebben hier voldoende 
ruimte om een aantal mooie banken van Urban Sofa en dressoirs en 
wandkasten van Jouw Meubel te laten zien.’’
De hoek- en loungebanken, fauteuils en love seats van Urban Sofa zijn 
verkrijgbaar in 90 verschillende kleuren. ,,Die kleurkeuze is ongekend en 
geeft je de kans te kiezen voor een vrijwel unieke uitvoering. Bovendien 
heeft dit merk een ijzersterke prijs/kwaliteitverhouding.’’

Geels Meubelen staat al decennialang bekend om het deskundige advies en 
de persoonlijke service. Een goed voorbeeld is het advies aan huis: de mede-
werkers van Geels denken graag met hun klanten mee.
Ieder jaar organiseert Geels Meubelen met Pasen een leuke actie. Dit jaar 
krijgen klanten op Tweede Paasdag een familieportret op canvas van Ed 
Geels Fotografie cadeau. Deze actie geldt bij aankopen vanaf 1.000 euro.
Geels Meubelen en de Urban Sofa Premium Store zijn maandag 6 april ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. De koffie staat klaar. Rondom beide winkels is 
parkeren gratis. Zie ook www.geelsmeubelen.nl.
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IJmuiden - Zondag 5 en 
maandag 6 april staat het For-
teiland in het teken van een 
groots opgezet re-enactment-
evenement. Het eiland wordt 
beide paasdagen bevolkt door 
tientallen re-enacters, die ver-
schillende gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog zo re-
alistisch mogelijk laten herle-
ven. 
Het zijn vrijwilligers en hobby-
isten die elkaar in diverse na-
gespeelde oorlogssituaties het 
leven zuur maken als strijd-
krachten van het verzet, de ge-
allieerden of de bezetter. 
Geheel in kleding en unifor-
men uit die tijd, en voorzien 
van authentieke militaire uit-
rusting en bewapening. 
Zelfs originele legervoertui-
gen zijn op het eiland aanwe-
zig! Op beide dagen vindt er 
om 15.00 uur een ‘battle’ plaats 
waarbij de partijen het elkaar 
knap lastig proberen te maken. 
Voor jonge bezoekers is er een 
spannende speurtocht!
Bezoekers kunnen zich op het 
eiland aanmelden voor een 
rondleiding (in groepjes) in en 
rond het Fort. Deze rondleiding 
wordt verzorgd door ervaren 
gidsen en duurt circa 1,5 uur. 

De overtocht naar het Fortei-
land wordt verzorgd door MS 
Koningin Emma vanaf de Kop 
van de Haven in IJmuiden. 
De vertrektijden zijn 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15 en 12.45 
uur. Vanaf het eiland vaart de 
boot terug om 15.15, 16.15, 
16.45 en 17.15 uur. 
Men is vrij om op het eiland 
te verblijven totdat de laatste 
boot vertrekt. Op diverse lo-
caties in het Fort is catering 
aanwezig, waar men voor een 
schappelijke prijs kan genieten 
van een hapje en een drankje 
(geen pin). 
Mindervaliden moeten er bo-
vendien rekening mee houden 
dat het Fort niet overal mak-
kelijk begaanbaar is. Voor rol-
stoelen zijn bijvoorbeeld som-
mige ruimten niet toegankelijk. 
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en terug, inclusief 
rondleiding, kosten 15 euro per 
persoon. Kinderen tot en met 6 
jaar hebben gratis toegang. 

Zie ook www.kustfort.nl of 
www.ijmuidenserondvaart.
nl. Ook aan boord van de Ko-
ningin Emma kunnen op bei-
de dagen kaarten worden ge-
kocht.

Verbazingwekkende show
Fabulous Sneakerboyz

IJmuiden - Woensdag 8 april 
is de allereerste try-out van de 
Sneakerboyz tour in de gemeen-
te Velsen, in het Witte Theater. 
Aanvang 20.30 uur. Kaartprijs 
12,50 euor.
Choreograaf Roy Julen presen-
teert na groot succes zijn ei-
gen theatershow The Fabulous 
Sneakerboyz met cabaretier Alex 
Klaasen en zes dansers die sa-
men op één podium staan! Met 
een grote dosis humor en met 
zowel emotionele moderne dans 
als vette hiphop. 
Met het unieke genre stand-
up & dance combineert ver-
maard topchoreograaf Roy Julen 
(o.a. bekend als hoofdchoreo-
graaf van ‘So You Think You Can 
Dance’ en ‘The Voice van Vlaan-
deren’) wervelende dans met 
messcherpe stand-upcomedy 

en gevoelige zang. Het verhaal 
is een moderne urban versie van 
het welbekende Assepoester (in 
België vertolkt door Laura Tesoro 
en in Nederland door Vivian Go-
mez Cardoso) waarbij de glazen 
muiltjes zijn vervangen door bru-
te sneakers, kastelen en paleizen 
door de rauwe street scene van 
de grote steden als Brussel, Am-
sterdam en New York.
‘So You Think You Can Dance’ fi-
nalisten en breakdancers uit de 
Cirque du Soleil show ‘Michael 
Jackson’ knallen van het podi-
um met hun ijzersterke dansso-
lo’s, ontroerende dansduetten 
en prachtig gezongen ballads. 
De hilarische schoenenverkoper, 
vertolkt door Alex Klaasen, zorgt 
ervoor dat je niet alleen dansend 
maar ook lachend de zaal zult 
verlaten! (foto: Fenna van Vliet)IJmuiden - Zaterdag  11 april 

houdt De Boekanier aan de Wil-
lemsbeekweg 80, van 10.00 tot 
14.00 uur een speelgoed- en kle-
dingbeurs (maat 50 tot en met 
176). De entree is gratis. Er is 
geen pin aanwezig. Men kan zelf 
kleren en speelgoed inbrengen, 
25 procent van de opbrengst is 
voor de school. Geïnteresseer-
den kunnen zich aanmelden via 
kleding-speelgoedbeurs@boe-
kanier-sbo.nl.

Speelgoed- en 
kinderkleding-

beurs

Velsen-Zuid - Tijdens de Paas-
dagen er even tussenuit? Doe 
mee aan een Beeckestijn Paas-
wandeling! Op eerste paasdag 
kunt u mee met de maandelijk-
se rondleiding door huis en tuin 
die  speciaal in verband met de 
huidige tentoonstelling het the-
ma ‘Herleving 18de eeuw op 
Beeckestijn’ draagt. Op twee-
de paasdag is deelname mo-
gelijk aan een zogenaamde ‘fi-
losofische’ rondleiding. Bij de-
ze rondleiding wordt niet alleen 
ingegaan op de feitelijke inrich-
ting van huis en vooral tuinen, 
ook wordt gefilosofeerd over 
waarom bepaalde delen in het 
landschap zo zijn aangelegd; 
wat was de reden, de gedach-
te erachter? Voor beide rond-
leidingen kunt u zich opgeven 
via info@buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl (vermeld eerste of tweede 
paasdag). De kosten voor deel-
name bedragen 7 euro per per-
soon. De start is op beide dagen 
om 14.00 uur. Zie ook www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.

Paaswandeling 
op Beeckestijn

Schrijf mee 
voor Nederland 

Leest 2015
Velsen - Nederland Leest is de 
grootste bibliotheekcampag-
ne van Nederland en bestaat dit 
jaar 10 jaar. Om dat te vieren, 
verschijnt in 2015 naast de Ge-
schenkbundel in elke provincie 
de Nederland Leest-bundel: een 
boekje met een selectie van de 
beste regionale Korte Verhalen. 
En jij kunt meeschrijven! Biblio-
theek Velsen is één van de com-
missarissen om de Korte Verha-
len van Noord-Holland te verza-
melen. Zij roepen iedereen uit 
de regio op om zijn of haar kor-
te verhaal in te leveren. De bes-
te korte verhalen die voldoen 
aan de voorwaarden, krijgen een 
plekje in de speciale Nederland 
Leest-bundel. Wil jij meeschrij-
ven? Ga naar bibliotheekvelsen.
nl, lees de voorwaarden goed 
door en stuur jouw korte ver-
haal in!

Schitterende Matthäus 
Passion in IJmuiden

IJmuiden - In het 100ste jaar 
van het bestaan van de COV 
IJmuiden heeft deze vereniging 
een prachtige Matthäus Passi-
on uitvoering gebracht, vorige 
week  vrijdag. Het concert in de 
Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat was uitverkocht. Door 
zijn entourage en bouw leent 
deze kerk zich uitstekend voor 
zulke concerten. Er hangt een 
bepaalde sfeer, die men alleen 
in dit soort kerken ervaart.
Het klokgelui voor aanvang van 
de Matthäus Passion is altijd 
weer een emotioneel moment. 
Dirigent Piet Hulsbos wist het 
koor, begeleid door het Barok-
ensemble Eik en Linde uit Am-
sterdam tot een enorm hoog 
niveau te brengen. 
De klank van het koor lijkt ieder 
jaar wel beter te worden, waar-
bij komt dat de klank van het 
barokensemble met authentie-
ke instrumenten prachtig tot 
zijn recht kwam en het geheel 
een sublieme harmonie had. 
Een keur van solisten, waar-
onder bariton Rick Zwart uit 
Driehuis,die de Christuspartij  
vertolkte, alsmede de Brit Mat-
thew Minter tenor, de Noorse 
bas Lars Terray, de alt Yvonne 
Kok en de sopraan Jenny Hais-
ma alsmede de Belg Vincent 
Lesage tenor in de evangelist-
partij. 
Zij allen vertolkten hun partij-

en op een zeer hoog niveau. 
De welbekende aria’s ‘Erbar-
me dich’ gezongen door Yvon-
ne Kok en ‘Aus liebe’ gezongen 
door Jenny Haisma, mogen ze-
ker tot de hoogtepunten gere-
kend worden waarbij ook het 
vioolspel van de eerste violiste 
in het ‘Erbarme dich’  genoemd 
moet worden . Een zeer jon-
ge violiste die dit heel moeilij-
ke stuk tot een emotioneel en  
schitterend einde bracht.
Zeker vermeld mag worden het 
kinderkoor  van het Kunsten-
centrum Velsen onder leiding 
van dirigente Marianne Hoog-
enboom. Voor de vijfde maal 
deed dit koor mee en heeft het 
inmiddels een vaste plaats bij 
de Matthäus Passion verwor-
ven. 
De drie partijen waarbij het 
kinderkoor acte de presence 
gaf werden vlekkeloos door de 
achttien meisjes en  één jongen 
gezongen. Na het slotkoor ‘Wir 
setzen uns mit Tränen nieder’ 
volgde een dikke minuut volko-
men stilte. 
Zowel het publiek als het koor,  
orkest, solisten en kinderkoor 
mogen terugkijken op een 
prachtige uitvoering. 
En wederom blijkt dat de Ge-
meente Velsen trots mag zijn 
op zowel COV IJmuiden als op 
Kinderkoor Velsen. (foto: John 
Oosterhuis)

Velserbroek - De politie zoekt 
getuigen van een aanrijding vo-
rige week op woensdagochtend 
rond 08.00 uur op de Velser-
broekse Dreef. Een 12-jarige jon-
gen uit Velserbroek raakte hierbij 
gewond. Hij kwam met zijn fiets 
ten val toen hij in botsing kwam 
met een scooter. Dat gebeurde 
op het moment dat het slacht-
offer, ter hoogte van de bus-
halte, werd ingehaald. De jon-
gen kwam lelijk ten val. De be-
stuurder van de scooter is na het 
ongeluk doorgereden, richting 

Haarlem. Volgens het slachtof-
fer gaat het om een witte scooter 
en droeg de jongen geen helm. 
Meer over het signalement is niet 
bekend. Daarom komt de poli-
tie graag in contact met getui-
gen. Het verlaten van de plaats 
van een ongeval is een strafbaar 
feit. De politie zoekt getuigen van 
de aanrijding. De jongen op de 
scooter kan ook zelf contact op-
nemen met de politie via 0900-
8844. De 12-jarige jongen is voor 
controle overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Jongen aangereden op 
Velserbroekse Dreef
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IJmuiden - Op 9 november ver-
loor Stormvogels thuis met maar 
liefst 2-7 van het nu op een heel 
mooie tweede plaats staande Al-
phense Boys en in de uitwed-
strijd bijna een half jaar later 
moest men opnieuw de meerde-
re erkennen in het team van trai-
ner Marco van Rijn. Op het eer-
ste kwartier van de wedstrijd na 
liep Stormvogels constant achter 
de feiten aan. In IJmuiden werd 
Stormvogels reeds geconfron-
teerd met een uitstekend aan-
vallend trio, dat nu de score be-
perkt liet tot vier doelpunten. Van 
dit trio verlaat een aanvaller aan 
het eind van dit seizoen Alphen-
se Boys. Daardoor ging trainer 
Van Rijn op zoek naar een op-
volger en die vond hij in de per-
soon van Patrick Krop, de veel-
scorende spits van de IJmuidena-
ren. Voor Krop was dat mooi de 
gelegenheid aan zijn toekomstige 
aanhang te laten zien waarom hij 
naar Alphen aan den Rijn gehaald 
is. Maar omdat hij aan banden 
werd gelegd, kreeg hij heel wei-
nig kansen. Dat kreeg de samen 
met Jurjen Dikker naar Odin’59 
vertrekkende Erik Homan wel: 
van de paar opgelegde moge-
lijkheden kwam hij na vijf minu-
ten eenmaal, na een dieptepass 
van  Bastiaan Scholten, tot sco-
ren, 0-1. Tien minuten later had 
Homan de gelegenheid opnieuw 
tot scoren te komen, maar door te 
lang treuzelen ging deze uitste-
kende mogelijkheid verloren. Om-
dat de beide centrumverdedigers 
Glenn Bruinsma en Lionel Groot-
faam een wedstrijd schorsing 
hadden, nam onder meer Mischa 
Plug, volgend seizoen uitkomend 
voor Velsen, een van die plaatsen 
in. Tegenover het vertrek van de-
ze vier spelers staat de komst van 
de 28-jarige Haarlemmer Jos Jan-
sen van VV Katwijk; hij kan zowel 
in de verdediging als op het mid-
denveld acteren. Na de gemis-
te kans van Erik Homan nam Al-
phense Boys het initiatief over en 
door doelpunten van Yusuf Sarica 
en Thom Nouwens werd de rust-
stand 2-1. De tweede helft bleef 
Alphen de Boys domineren en 
heel makkelijk konden opnieuw 
Yusuf Sarica en Pepijn Kooij de 
eindstand op 4-1 bepalen. Drie 
van de zes concurrenten voor de 
onderste plaatsen wisten te win-
nen. Daardoor staan De Kenne-
mers en Stormvogels nu op de 
onderste twee plaatsen. Met nog 
vijf wedstrijden te gaan is alles 
mogelijk. Door een 2-0-overwin-
ning op DSS is Stormvogels, me-
de door de nederlaag van VSV, 
weer terug in de race om het 
kampioenschap. Doelpuntenma-
kers: Tim Binkhorst en Ronald van 
der Lugt. Zaterdag 4 april het in-
haalduel in en tegen Beverwijk op 
het programma.

Stormvogels 
lijdt grote 
nederlaag

Zilvermeeuwen en 
Velsen trotseren storm
Driehuis - Met de lente in het 
hoofd en het horloge op zo-
mertijd begon Velsen aan de 
strijd tegen Zilvermeeuwen. 
Het weer liet zich echter niet 
dwingen en deed wat het el-
ders in het land ook deed: het 
stormde en regende. Het pu-
bliek zat verscholen achterin 
de tribune en de paraplu’s had-
den het zwaar te voorduren. 
De vooral technische spe-
lers van Zilvermeeuwen had-
den duidelijk meer moeite met 
de elementen dan de mannen 
van Ton Pronk. De eerste mo-
gelijkheid voor Velsen diende 
zich al in de tiende minuut aan 
toen een voorzet van Tim Groe-
newoud net werd naast gekopt 
door Henk Swier. Even later 
een soortgelijke situatie, ook 
nu zonder succes. Aan de an-
dere kant beproefde spits Gi-
orgio Bartelink Randy Eijkelen-
boom: zijn lob ging rakelings 
over de deklat. Na eerst nog 
doelman Eric Veen op zijn weg 
te hebben gevonden was het 
Henk Swier  die Velsen op voor-
sprong zette. Een prima voor-
zet van Tim Groenewoud werd 

feilloos binnen gekopt: 0-1. De 
lat voorkwam vervolgens dat 
de ploeg verder uitliep. Velsen 
bleef druk zetten en het werd 
voor Zilvermeeuwen steeds 
lastiger de bal goed naar elkaar 
toe te spelen. De vele glibber-
partijen en doorschietende bal-
len zorgden ervoor dat mede-
spelers nauwelijks werden be-
reikt en de uitschuifbare benen 
van de voor Steef van Wees in-
gevallen Mark van Laake kwa-
men daarbij goed van pas. Hij 
onderbrak heel wat aanvallen-
de impulsen van Zilvermeeu-
wen. Na rust werden het weer 
en het veld slechter dus kwam 
het meer en meer aan op werk-
voetbal. Daarin slaagde Velsen 
met vlag en wimpel. 
Na een kwartier benutte Henk 
Swier een te zachte terugspeel-
bal van Zilvermeeuwen: 0-2. 
Even later was de strijd beslist: 
Tim Groenewoud werd aange-
speeld  door  Casper Sintenie 
en verschalkte Eric Veen: 0-3. 
Glibberend en glijdend haal-
den de ploegen de eindstreep 
verheugd dat de scheidsrech-
ter het sein ‘douchen’ gaf. 

Siep gescout door Ajax
Velserbroek - Vorige week 
dinsdag zijn spelers van VSV 
F1 en VSV F2 naar een training 
gaan kijken van hun vriend Siep 
Velthuijsen, speler van de F1. 
Siep is gescout door Ajax en 
mag zes keer trainen bij Ajax! In 
eerste instantie voor Siep zelf ui-
teraard, maar ook als club kan 
VSV trots zijn op deze ontwik-
keling.
Om Siep te steunen en aan te 
moedigen tijdens een training, 
hebben de leiders dit uitje be-
dacht en iedereen die meewilde 
was van harte welkom.

De training duurde ongeveer 
anderhalf uur en was heel in-
drukwekkend. Het vond plaats 
in de grote Adidas hal naast De 
Toekomst van Ajax.
De jongens (en ook de leiders) 
waren allemaal heel erg onder 
de indruk. Veel oefeningen met 
de bal, waardoor er steeds veel 
balcontact was. Het niveau was 
heel hoog! Siep deed het erg 
goed.
Na afloop van de training is het 
team naar McDonald’s gegaan, 
wat de jongens natuurlijk dik 
verdiend hadden.

Velsen bereikt halve 
fi nale in de beker
Driehuis - Het is Velsen Vrou-
wen gelukt door te dringen tot 
de halve finale in de beker. In 
een aantrekkelijke avondwed-
strijd werd Wartburgia II, onder 
ideale omstandigheden, in Am-
sterdam met 0-1 aan de kant ge-
schoven. In de eerste helft was 
Velsen de bovenliggende partij. 
Met name centrumspits Mandy 
Brummelkamp gaf, het eveneens 
sterk spelende, Wartburgia geen 
centimeter ruimte om op te bou-
wen. Dit stelde Velsen in staat 
om snel in balbezit te komen, 
waardoor het veelvuldig voor het 
doel kon verschijnen. Velsen ver-
gat echter de vele kansen om 
te zetten in doelpunten. Aan de 
andere kant moest Velsen op-
passen voor de gevaarlijke uit-
braken van Wartburgia, dat met 
handige en snelle spitsen speel-
de, maar ook Wartburgia wist 
twee kansen niet te verzilveren. 
Vroeg in de tweede helft kwam 
Velsen op voorsprong, door een 
loepzuivere vrije trap van Denise 
Brinkman. Ze krulde de bal vanaf 
de linkerkant fraai in de rechter-

kruising. Hiermee was weliswaar 
de eindstand bepaald, maar de 
wedstrijd ontaardde in een in-
drukwekkende strijd die nog alle 
kanten op kon. Velsen kreeg via 
Brummelkamp en Mosterd en-
kele grote kansen om de score 
te verdubbelen, maar slaagde er 
weer niet in het doel te treffen. 
Het laatste kwartier schakelde 
Wartburgia nog een tandje bij, 
waardoor een heus slotoffensief 
ontstond. Doelvrouw Lisette Ha-
midovic, die uitgroeide tot vrouw 
van de wedstrijd, bleek echter 
een niet te nemen hindernis. Met 
enkele cruciale reddingen sleep-
te ze haar ploeg in de slotfase 
naar een zwaarbevochten over-
winning. Velsen speelt de halve 
finale op Sportpark Driehuis te-
gen het Noord Hollandse Winkel, 
waar Witte Leeuwin Stefanie van 
der Gragt trainer is. Op het mo-
ment van schrijven is de datum 
van de wedstijd nog niet bekend, 
maar iedereen is natuurlijk har-
te welkom Velsen aan te komen 
moedigen richting de eindstrijd 
van het bekertoernooi. 

Driehuis - De laatste jaren is de 
jeugdtak van Voetbalvereniging 
Waterloo flink toegenomen. Zo 
is het aantal jeugdteams van drie  
naar zeven gegroeid en voetbal-
len er zowel jongens als mei-
den.  Waterloo wil graag nog ver-
der groeien en is daarop op zoek 
naar jongens en meiden tussen 
de 6 en 8 jaar en tussen de 10 

en 12 om zo volgend jaar nog 
meer teams te realiseren. Tot 12 
jaar voetbal je bij VV Waterloo 
het eerste jaar helemaal gratis. 
Wie belangstelling heeft kan een 
keertje vrijblijvend meetrainen 
op dinsdag of donderdag vanaf 
18.00 uur. Voor vragen mail naar: 
vvwaterloojeugd@gmail.com of 
bel 06-29578120.

VV Waterloo 
verwelkomt jeugd





Infopagina

2 april 2015 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Strandschoonmaak
Schone stranden, blauwe luch-
ten. Wie wil dit niet? Zonne-
schijn hebben we niet in de 
hand. Een schoon strand wel. 
Aanstaande zondag 5 april start 
de grote schoonmaakactie op 
het strand Noordpier in Velsen- 
Noord. Aanvang: 14.00 uur. Wie 
doet er mee?

Ozlines Surf organiseert de Beach 

Cleanup op de Noordpier in sa-
menwerking met Surfrider Foun-
dation Holland en Surfclub Hui 
Nalu.

De gemeente verschaft het beno-
digde materiaal om het afval te 
verwijderen. Vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden bij de Noordpier. 
Informatie: www.facebook.com/
events/802977326452710.

Extra pont officieel
in gebruik genomen
Op woensdag 1 april hebben 
wethouders Ronald Vennik en 
Annette Baerveldt van Velsen 
de extra pont tussen Velsen-
Noord en Velsen-Zuid offici-
eel in gebruik genomen. Dat 
deden zij door samen met al-
le reizigers en een fietsende dj 
het kanaal over te varen. 

De extra pont is vooral ingezet om 
reizigers in de IJmond te stimule-
ren met de fiets te gaan.  Deze vaart 
alleen tijdens de spits.  Op werkda-
gen tussen 6.30 en 9.30 uur en tussen 
14.00 en 18.00 uur. Hierdoor vaart er 
tijdens de spits niet elke 20 minu-
ten, maar elke 10 minuten een pont. 
Wethouder Ronald Vennik: “De pont 
is een belangrijke verbindingsroute 
voor de IJmond, er maken veel fiet-
sers gebruik van. Hopelijk worden 
dat er alleen maar meer, zodat we de 
pont komende jaren in de vaart kun-
nen houden”.

Verbetering luchtkwaliteit
De extra pont maakt het aantrekke-
lijk om voor de fiets te kiezen. Meer 
fietsers betekent minder auto’s op de 
weg. Dit is positief voor de bereik-
baarheid, maar ook voor de lucht-
kwaliteit in deze regio. De overstap 
op een schonere brandstof draagt 
hieraan bij. De beide ponten varen 
namelijk op Gas-To-Liquidbrand-
stof (GTL). Deze brandstof ver-
brandt schoner dan diesel en zorgt 
voor minder vervuilende uitstoot en 
minder zwarte rook. Wethouder An-
nette Baerveldt: “De pont moet er-
voor zorgen dat meer mensen kiezen 
voor de fiets. Zo werken we aan ver-
betering van de luchtkwaliteit. Daar-
om is het ook goed dat de pont gaat 
varen op schonere brandstof. Bij-
komstigheid is dat fietsen ook nog 
eens goed is voor de gezondheid!”

De dienstregeling staat op www.vel-
sen.nl  onder de kop ‘veel gestelde 
vragen’ (foto: Michel Mulder)

Opvanglichten in werking
Vanaf maandag 13 april gaan de 
opvanglichten bij de rotonde Ha-
gelingerweg/SantpoortseDreef in 
werking. Dat gebeurt alleen tij-
dens de spits. De verkeersregel-
installaties zorgen ervoor, dat het 
doorgaand autoverkeer tijdelijk 
wordt onderbroken en de bussen 
(lijn 3 en lijn 75) op de rotonde 
gewoon kunnen doorrijden.

Vorig jaar is de rotonde Hagelinger-
weg – Santpoortse Dreef opnieuw 
ingericht om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. Zo zijn voor fietsers 
vrij liggende fietspaden aangelegd. 
Om de bussen voorrang te geven op 
het autoverkeer op de rotonde zijn 
zogeheten opvanglichten geplaatst.  

Hoe werkt het?
De opvanglichten zijn tweekleuri-
ge lantaarns, bestaande uit een geel 

en rood licht. Op het moment dat een 
bus in aantocht is, gaat het gele licht 
aan. Na enkele seconden dooft dit en 
gaat gelijktijdig het rode licht bran-
den. Als de bus de rotonde heeft be-
reikt dooft het rode licht. De lichten 
gelden niet voor fietsers. Buschauf-
feurs blijven op de rotonde voorrang 
verlenen aan fietsers.

De opvanglichten werken alleen tij-
dens de spitsuren. Op andere uren is 
de doorstroming op de rotonde vol-
doende. Als er geen bus nadert, zijn 
de lichten gedoofd en functioneert 
de rotonde als een normale voor-
rangsrotonde.

Vanaf 2017 wordt lijn 75 opgenomen 
in het HOV-netwerk van openbaar 
vervoer in de Randstad. Het zoge-
naamde R-Net. (foto: gemeente Vel-
sen)

Leefbaarheidsonderzoek
Vindt u het fijn om in uw wijk te 
wonen? En voelt u zich daar vei-
lig? Dat wil de gemeente Velsen 
graag weten in de enquête naar 
leefbaarheid. Begin april gaat de 
uitnodiging om mee te doen de 
deur uit. Doe mee en laat uw stem 
horen!

Om de paar jaar laat de gemeen-
te Velsen deze leefbaarheidsenquê-
te doen. De vragen gaan over allerlei 
onderwerpen, zoals veiligheid in de 
buurt, vrijetijdsbesteding, vrijwilli-
gerswerk en uw gezondheid. De ge-
meente Velsen hoort graag wat be-
woners vinden van hun buurt; dat 
kan aanleiding zijn om actie te on-

dernemen. Dus hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter.

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren met 
elkaar te vergelijken, kan de gemeen-
te ook zien of zaken beter of minder 
goed gaan en waar extra aandacht 
voor nodig is. 

Invullen gaat digitaal, is anoniem en 
duurt ongeveer 20 minuten. De deel-
nemers zijn willekeurig uitgekozen. 
Het bureau I&O Research voert het 
onderzoek uit. De uitkomsten wor-
den in augustus verwacht; daar volgt 
dan nader bericht over.
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Genomineerden sportgala
De organisatie van de gemeente Vel-
sen heeft weer vele sporters genomi-
neerd voor het grote sportgala. Het 
gala wordt gehouden op vrijdag 10 
april in het Thaliatheater in IJmui-

den. Aanvang 20.00 uur.  Op www.
sportgalavelsen.nl vindt u de lijst van 
kandidaten voor Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Talent, Master 
en Trainer/Coach van het jaar 2014. 

Afvalinzameling Pasen
Tijdens Pasen zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de afval-
brengstations zijn gesloten. Wan-
neer uw inzameldag op tweede paas-

dag valt, wordt uw afval op een ande-
re dag opgehaald. Kijk op de digitale 
afvalkalender via www.hvcgroep.nl 
of de HVC afval-app wanneer dit is.

Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 3 april  Goede Vrijdag
Maandag 6 april  Tweede Paasdag
Vrijdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Maandag 4 mei  Verplichte vrije dag
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 15 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 25 mei   Tweede Pinksterdag   

Rondleiding gemeentehuis
Wat zijn nou typische ‘Dudok-
details’ in het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen? Wie dat 
wil weten, kan zich aanmelden 
voor een rondleiding. Op zater-
dag 11 april staat er weer een ron-
de gepland.

De renovatie (2014) van het ge-
meentehuis (het gedeelte dat archi-
tect Dudok heeft ontworpen) is aan-
leiding geweest om met de rondlei-
dingen te starten. Er zijn ondertus-
sen drie rondleidingen geweest, een 
in september en november 2014 én 
een in februari 2015. Wegens succes 
wordt er nog één voor de zomerva-
kantie gepland, zaterdag 11 april. De 
1e rondleiding start om 10.30 uur bij 
de ingang van het gemeentehuis aan 
Plein 1945 te IJmuiden en duurt on-

geveer een uur. 

De rondleiding is bedoeld voor zo-
wel individuele geïnteresseerden als 
groepen. Is dit iets voor uw school, 
bedrijf of club? Onder leiding van 
een lid van de Dudokstichting loopt 
u door het stadhuis. U wordt gewe-
zen op de details die typisch zijn 
voor de architect Dudok en de re-
novatie die het gebouw heeft onder-
gaan. Voor iedere bezoeker is er na 
afloop een wandelroute ‘Een wande-
ling door het IJmuiden van Dudok’ 
beschikbaar.

Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? U kunt zich tot donder-
dag 9 april a.s. aanmelden via Com-
municatie@velsen.nl 

Nog geen asfalt deel
IJmuiderstraatweg
Helaas konden de geplande asfal-
twerkzaamheden aan de IJmuider-
straatweg  op 1 april jl. geen door-
gang vinden. Het was te koud en er 
stond teveel wind. Hierdoor koelt 

de dunne toplaag te snel af. Dit heeft 
zeer nadelige gevolgen voor de kwa-
liteit. Nieuwe data voor het asfalte-
ren zijn 15 en 16 april 2015.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 Contact 
Centrum: 14 0255.

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
maart  2015 tot en met 27 maart  
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 169, realiseren kin-
derdagverblijf (23/03/2015) 4709-
2015;
Plein 1945 nr. 55, kappen 2 bomen 
(24/03/2015) 4384-2015;
Lange Nieuwstraat 797, verande-
ren gevelpaneel (19/03/2015)  4426-
2015.
Driehuis 

Hofdijklaan 45 en 47, plaatsen 2 dak-
kapellen (voorgevel)(24/03/2015) 
4689-2015.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 18, vergroten 2e 
verdieping (25/03/2015) 4454-
2015;
Broekbergenlaan ong., kappen 39 
bomen (24/03/2015) 4378-2015;
Broekbergenlaan 47, verplaatsen ijs-
salon naar begane grond en wijzi-
gen kantoorruimte verdieping naar 
woonruimte (25/03/2015) 4512-
2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen t.b.v. Dorpsfeest Santpoort 
(13/03/2015) 4396-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Hollandse Aak 17, plaatsen dakkapel 
(23/03/2015) 4330-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk 
(23/03/2015) 4419-2015.

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 bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfs-
ruimte (05/01/2015) 154-2015;
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (02/02/2015) 
1640-2015.

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, verbouwen 
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits 
(02/02/2015) 1587-2015.

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 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
President Steynstraat ong., oprich-
ten 4 grondgebonden woningen 
(blok 5)(31/03/2015)  w14.000636.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Wüstelaan 89, plaatsen carport 
(27/03/2015) 2247-2015.

Santpoort-Zuid 

Brederoodseweg 17 c, plaatsen bal-
konhek (26/03/2015)

Velsen-Zuid
Velserdijk 22, plaatsen dakkapel 
voorzijde (26/03/2015) 1638-2015.

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, aanpassen strand-
paviljoen Aloha (24/03/2015) 2701-
2015.

Velserbroek
Ossenland 12, plaatsen dakkapel 
voorgevel (31/03/2015) 1752-2015;
Linie 17, vervangen steiger 
(26/03/2015) 1066-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Trotsmarkt, in de periode april tot 
en met november 2015 elke der-
de zondag van de maand, op Land-

goed Beeckestijn te Velsen Zuid 
(26/03/2015) u15.001899;
Braderie Moonlightshopping, 29 
mei 2015, in het winkelgedeelte 
Lange Nieuwstraat en Plein 1954 te 
IJmuiden
(30/03/2015) u15.001761;
Jaarmarkt op 27 september 2015 en 
najaarsmarkt op 25 oktober 2015, in 
het winkelgedeelte Lange Nieuw-
straat en Plein 1945 te IJmuiden 
(30/03/2015) u15.001763;
Avondvierdaagse Velserbroek, 9 t/m 
12 juni 2015, route door Velserbroek 
met start/finishlocatie op Vesting-
plein
(30/03/2015) u15.002144.

Ontwerpbeschikking Drank-en 
Horecawet, paracommerciële 
horeca
Bredeschool, De Mel, Heirweg 2d 
Velsen-Noord. u15.002174, Het Ter-
ras Dinkgrevelaan 17 te Santpoort. 
Ter inzage vanaf 18 maart 2015 tot 
29 april 2015 u15.002188.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Bloemendaalsestraatweg 42, 2082 
GH SANTPOORT-ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-

tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Meer informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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