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Sporters gehuldigd
velsen - Baanwielrenner 
Matthijs Büchli, judoka Linda 
Bolder, de synchroonsprin-
gers van TvIJ en schaatsve-
teraan Monique Boerema zijn 
verkozen tot Sporters van het 
jaar 2012. 

Dat gebeurde vorige week vrij-
dag tijdens het Sportgala Velsen 
in het Witte Theater. Judoka Ga-
by de By werd uitgeroepen tot 
Talent van het jaar. Zij was van-
wege wedstrijdverplichtingen 
niet aanwezig. Trainer Ben Riet-
dijk nam haar prijs in ontvangst. 
Eén van de beste softbalsters die 
ons land ook heeft gekend, Ludy 
van Maurik uit Santpoort-Noord, 

werd gehuldigd als Sportcory-
fee. Er waren geen genomineer-
den in de categorie gehandicap-
te sporters.
De jury bestaande uit Frank 
Snoeks, Hans Demmers, Aris 
Blok, Michelle Diemeer, Jac. 
Zuurbier, Govert Wisse en Friso 
Huizinga verkoos Linda Bol-
der unaniem tot Sportvrouw van 
het jaar. De beoogd opvolgster 
van Edith Bos op de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro werd 
vorig jaar Nederlands Kampioen, 
won een World Cup-wedstrijd 
en pakte goud op een presti-
gieus toernooi in Japan. Sport-
man van het jaar Matthijs Büch-
li treedt eveneens in de voetspo-

ren van een illustere voorganger. 
De Santpoorter loste Theo Bos af 
als Nederlands Kampioen baan-
wielrennen. De Sportploeg van 
het jaar verraste vriend en vij-
and door als gelegenheidsduo - 
trainer Milco Riepema met pupil 
Jimmy Demmers - mee te doen 
aan het NK Synchroonspringen 
en prompt het goud te verove-
ren.
Het Sportgala Velsen kende 
naast het huldigen van de spor-
ters nóg een hoogtepunt: het 
optreden van The Voice of Hol-
land-winnares Leona Philippo. 
Zij zorgde ervoor dat de spieren 
werden losgedanst. (foto: Rein-
der Weidijk

Stengun van verzetsheld
IJmuiden - Tijdens de aan-
leg van een nieuw grasveld 
bij zijn huis aan de Eksterlaan 
vond Jan Kok tot zijn gro-
te verbazing een oorlogsbuit, 
bestaande uit een zo goed als 
vergane koffer met onleesba-
re papieren en een verroeste 
stengun van Britse makelij.

,,Dit blijkt het huis te zijn ge-
weest van verzetsstrijder Jan 
de Pagter die in 1943 werd op-
gepakt’’, vertelt Kok. ,,Kennelijk 
heeft hij voor die tijd deze spul-
len in zijn tuin begraven. Ik heb 
het huis 2,5 jaar geleden gekocht 
van de kleinkinderen van Jan de 
Pagter. Vorig jaar kwam de fami-
lie kijken hoe we het huis had-
den opgeknapt. Toen vroegen ze 
nog of wij iets in de tuin hebben 
gevonden. Ik dacht meteen aan 
familiejuwelen, maar nu blijkt 

het te gaan om deze spullen uit 
de oorlog. Ik heb dus een soort 
bewijsstukken van een verzets-
strijder gevonden. Ik ga kijken 
of ik het aan een museum kan 
schenken, want ik wil dat andere 
mensen het kunnen zien en het 

verhaal leren kennen dat erbij 
hoort. Dat De Pagter tijdens de 
oorlog in een concentratiekamp 
is overleden. Ik ben er trots op 
in zijn huis te wonen. Het is een 
stuk geschiedenis.’’ (Karin Dek-
kers)

IJmuiden - Tijdens een alcohol-
controle op het Tiberiusplein in 
IJmuiden heeft de politie afge-
lopen zondagmiddag twee be-
stuurders aangehouden voor het 
rijden onder invloed. Een 20-ja-
rige IJmuidenaar moest zijn auto 
inleveren. Zijn rijbewijs had hij al 
eerder in moeten leveren vanwe-
ge het rijden onder invloed van 
alcohol. De man was afgelopen 
week ook al aangehouden met 
een slok op. Een 23-jarige man 
uit Bloemendaal verkeerde on-
der invloed van drugs en moest 
ook zijn rijbewijs inleveren. De 
agenten roken een sterke hen-
neplucht waarop de bestuurder 
verklaarde dat hij zojuist een joint 
had gerook Tegen de bestuurder 
is proces-verbaal opgemaakt.

Rijbewijzen 
ingevorderd
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AZ-clinic bij Terrasvogels
Santpoort-Zuid - AZ-scout/
trainer Cees Nuijens gaat het 
komende seizoen de jeugdteams 
van Terrasvogels trainen. Daar-
om komt er op vrijdag 19 april 
ook een speciale AZ-clinic voor 
de jeugd van 13 tot en met 17 
jaar. De clinic bij Terrasvogels 
wordt gegeven door de trainers 
van het team van Gertjan Ver-
beek. Iedereen is welkom vanaf 
17.00 uur (toegang 2 euro), ook 
als je geen lid bent van een voet-
balclub.
Terrasvogels heeft al enige tijd 
banden met AZ. Waarom kiest 
een scout van AZ en een oud-
trainer van de B-teams van AZ 
weer voor het trainen van de 
jeugd bij een amateurclub?
Cees Nuijens: ,,Ik kan veel per-
soonlijke aandacht en begelei-
ding geven, omdat Terrasvogels 
steeds meerdere trainers bij een 
team heeft staan. De trainin-
gen zijn altijd leuk en inspire-
rend. Het is voor een trainer ex-
tra leuk als de junioren al na een 
paar weken merken dat ze be-
ter voetballen. Dan weet je dat je 
het als trainer goed doet. En alle 
jeugdteams krijgen bij Terrasvo-
gels twee keer per week training 
op maandag en woensdag, van 
de kleintjes van zeven jaar tot de 
junioren van 17 jaar. 
Het trainen en scouten van ta-
lenten voor AZ is ook hartstikke 
leuk. Ik doe dit al jaren en blijf 
dit doen. Maar het is ook boei-
end om amateurspelers verder te 

ontwikkelen.” Wat staat er op het 
programma voor de ontwikke-
ling van het jeugdvoetbal? Nuij-
ens: ,,Terrasvogels gaat komend 
seizoen veel doen voor B- en C- 
spelers in de leeftijd van 13 tot 
en met 17 jaar. De AZ-clinic op 
19 april, open trainingen in april 
en mei,  waarbij ik ook betrok-
ken ben, en een voetbalkamp 
aan het begin van het nieuwe 
seizoen om de teams goed klaar 
te stomen.” Zo was het voetbal-
kamp bij MVV in Maastricht, af-
gelopen jaar, een groot succes. 
Nuijens is een goede beken-
de in de voetbalwereld in Ken-
nemerland. Als speler kwam hij 
uit voor onder andere EDO, DCO 
(de voorloper van Olympia) en 
Concordia, en op 16-jarige leef-
tijd debuteerde hij in het eer-
ste team. Nu loopt hij als scout 
van AZ alle velden in de regio af, 
steeds op zoek naar talent. Ook 
in zijn betaalde werk is hij met 
sport bezig. Hij werkt voor Meer-
sportief, een samenwerkings-
verband tussen bedrijfsleven en 
sportverenigingen in de Haar-
lemmermeer. 
Het scouten en opleiden van 
jeugdspelers van Nuijens en zijn 
collega’s bij AZ is al jaren suc-
cesvol. De jeugdopleiding van 
AZ brengt veel bekende spelers 
voort, zoals Phillip Cocu, Khalid 
Boulahrouz, Ron Vlaar en Jere-
main Lens. Zij haalden allen het 
Nederlands Elftal.
Zie ook www.svterrasvogels.nl.

Concert ‘van donker
naar licht’ bij Van Eerden 
Beverwijk - Op zondag 14 april 
houdt Van Eerden Uitvaartver-
zorging aan de Plesmanweg 
400 in Beverwijk voor de twee-
de keer een Troostconcert in het 
afscheidscentrum. Dit Troost-
concert wordt verzorgd door Pe-
tra Vlasman (harp) en Annebet 
Brongers (zang). 
Tijdens het concert zijn er mo-
menten van gedenken, herden-
ken en woorden van troost of be-
moediging. 
,,De overgang van het seizoen 
van de donkere naar de lichtere 
dagen willen wij gebruiken om te 
steunen’, vertelt een van de ini-

tiatiefnemers. ,,Met dit gegeven 
hopen we dat het publiek naar 
buiten zal gaan met een verlicht 
gevoel van steun, begrip maar 
ook met een gevoel van herinne-
ring aan de dierbaren.” 

Ook kinderen zijn welkom, spe-
ciaal voor hen verzorgt Van Eer-
den een passend programma. 
Dit Troostconcert is bedoeld voor 
een ieder die een dierbare heeft 
verloren. Het concert begint om 
14.00 uur. Wie meer wil weten 
kan mailen of bellen naar info@
uitvaartverzorgingvaneerden.nl 
of 0251-254135. 

Meer dan 150 apparte-
menten in de verhuur
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
is gestart met de verhuur van 
de appartementen in Zeewaarts 
(Keetberglaan), Sterrenstorm 
(Planetenweg), Hoogeberg 
(Trompstraat) en De Lantaarn-
tjes (Orionweg). Elk complex 
heeft een eigen uitstraling, door 
de ligging, de indeling van de 
appartementen en het uitzicht. 
De keuze is daardoor erg groot. 
Het is een belangrijke stap in de 
vernieuwing van het woningaan-
bod en de variatie. De speciale 
verhuurbeurs op 5 en 6 april was 
een groot succes. Velen hebben 
zich al ingeschreven. 
Inschrijven voor appartemen-
ten met  een huurprijs onder de 
681 euro? De toewijzing voor de-
ze  appartementen gaat via Won-
eninVelsen. De inschrijving voor 
cluster 1300 sluit op woensdag 
24 april 2013 om 16.00 uur. Kan-
didaten die zich voor die tijd in-

schrijven, worden meegenomen 
bij de eerste loting. Mensen die 
zich na 24 april 2013 inschrijven, 
komen op de wachtlijst. 
Er hebben zich al 134 kandida-
ten gemeld.
Interesse in een vrije sector wo-
ning (huur boven 681 euro en 
geen huurtoeslag mogelijk?) De 
verhuur van de vrije sectorwo-
ningen is in handen van make-
laar Van Waalwijk van Doorn, te-
lefoonnummer 0255-519109 en 
makelaarskantoor Bon & Breed, 
telefoonnummer 023-5388455. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
rechtstreeks tot de makelaar 
wenden. 
Informatie over deze vier pro-
jecten is te vinden op www.wb-
velsen.nl. U vindt de pagina ver-
nieuwbouw onder het kopje hu-
ren. U kunt ook altijd bellen met  
Woningbedrijf Velsen, telefoon-
nummer 0255-566566.

Nieuwste trends bij 
Beenhakker Tegels

IJmuiden - Voor zowel de pro-
fessional als de particulier be-
vindt zich in IJmuiden een te-
gelhandel met eigen import uit 
tegellanden als Italië en Span-
je. Door de directe contac-
ten met de tegelfabrikanten is 
Beenhakker altijd op de hoog-
te van de nieuwste series en 
trends.
Beenhakker is alweer druk 
bezig met de trends voor het 
voorjaar. Ondanks dat de gro-
te maten, zoals 60 bij 60 cm, 
nog steeds uitermate popu-
lair zijn, is er voor de keuken, 
gang en badkamer steeds 
meer vraag naar 45 bij 45 cm. 
Daarom neemt Beenhakker in 
de nieuwste series zowel 60 bij 
60 cm, als 45 bij 45 cm op voor-
raad.
De nieuwste trends in kleuren 
zijn de warmere kleuren, zo-
als taupe. Ook de lichte kleu-
ren worden steeds populair-
der.  Daarom neemt Beenhak-
ker ook tegels van 15 bij 60 cm, 
geïnspireerd op blank steiger-

hout op voorraad. Deze kleine 
houttegels zijn ideaal voor de 
keuken of badkamer.
Door de eigen import kan 
Beenhakker scherpe prijzen 
bieden. Om tegels thuis te be-
oordelen, kunt u een actueel 
monster van de voorraadtegels 
meenemen. Mocht u tijdens de 
klus tegels te kort komen, dan 
kan snel uit voorraad geleverd 
worden. En mocht u voorraad-
tegels overhouden: deze kun-
nen zonder kosten retour.
Er is steeds meer keuze aan 
kleinere houtlook tegels. Bij-
voorbeeld de moderne vari-
ant, de Imola Dakar, voor maar 
33,95 euro per m2. Ook de 
nieuwste trend is bij Beenhak-
ker verkrijgbaar: tegels geïn-
spireerd op steigerhout, voor 
maar 27,50 euro per m2, inclu-
sief BTW.
Beenhakker Tegels is te vinden 
aan Dokweg 36 in IJmuiden. 
Het telefoonnummer 0255-
514010. zie ook www.beenhak-
ker.nl.
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Donderdag 
11 apil

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

Vrijdag 
12 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Sightseers’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
13 april

Snuffelmarkt, Lange Nieuw-
straat IJmuiden. Van 09.00 tot 
17.00 uur.
Rommelmarkt bij buurtcen-
trum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 IJmuiden. Aanvang 
09.00 uur.
Onderlinge Wedstrijden RK-
GV Velsen in de Dolfijnzaal in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
EHBO Santpoort viert 90-ja-
rig bestaan op Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord. Tus-
sen 10.00 en 16.00 uur zullen 
demonstraties zijn.
Open dag bij Radioclub Ken-
nemerland en VERON afd. 
Kennemerland. Van 10.00 tot 
17.00 uur, Westerduinweg 9 
IJmuiden.
Voorjaarsmarkt in Verpleeg-
huis Velserduin, Nic. Beets-
laanv 4 Driehuis. Van 01.30 tot 
15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Twee speurtochten.
Thalia Filmdiner ‘Out of Sight’, 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Zie ook www.tha-
liatheater.nl.
Vrijdansen bij dansgroep De 
Moeie Voetjes. Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 
Velsen-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Sightseers’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
14 april

Kofferbakmarkt op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Van 
08.00 tot 16.00 uur.
Themadienst ‘Koningsdag’ in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250 IJmuiden. Aanvang 01.00 
uur.
NPZK: Fietsexcursie door het 
landschap tussen Spaarn-
dam en Spaarnwoude. Men 
kan zien hoe het landschap in 
de loop van de eeuwen is ver-
anderd. Vertrek 10.30 uur op 
Spaarndammerdijk bij het ha-
ventje en standbbeeld Hansje 
Brinkers in Spaarndam. Deel-
name gratis.
Lezing door drs. Aviva Bois-
sevain in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. The-
ma: ‘De Stad Gods van Aureli-
us Augustinus (354-430). Aan-
vang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Troostconcert bij Van Eerden, 
Plesmanweg 400 in Beverwijk. 
Aanvang 14.00 uur.
Audities voor de Vooroplei-
ding Dans bij Kunstencentrum 
Velsen, P.J. Troelstraweg 20 
IJmuiden. Vanaf 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plan D met ‘Au’ 
(4+). Aanvang 14.30 uur. Om 
17.30 uur foyerconcert met De 
Bouncers. Toegang gratis.
Middag over verlies en 
rouwverwerking in de koffie-
kamer van begraafplaats Duin-
hof, Slingerduinlaan 4 IJmui-
den. Van 14.30 tot 16.30 uur.
Trio The Chet Baker Selec-
tion in de Theeschenkerij in 
Velserbreek. Van 15.00 tot 17.30 
uur. De toegang is gratis.
Russisch Liedrecital in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-

lijk.
Muzikale Hommage aan 
Louis Couperus op Landgoed 
Duin & Kruidberg, Duin en 
Kruidbergerweg Santpoort-
Noord. Aanvang 15.30 uur. Zie 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of 0255-515789.

Maandag 
15 april

Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat 46 IJmui-
den. Aanvang circa 19.45 uur.
Openbare ledenvergadering 
Historische Kring Velsen in 
woonzorgcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat. Aan-
vang 20.00 uur. Ook niet-leden 
zijn welkom.

Dinsdag
16 april

Verkoop 3D hobbyartikelen 
in Zorgcentrum De Moerberg 
in IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Toneelversie ‘Terug naar de 
Kust’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Sightseers’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
17 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Informatiebijeenkomst ‘Op-
lichting aan de deur’ in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Velsen-Zuid. 
Van 14.00 tot 16.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première Diederik van Vleuten. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mijn slappe Ko-
medie’ met o.a. Raymonde de 
Kuyper & Leny Breederveld. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
18 april

Stadsschouwburg Velsen: 
Diavolo: Topgroep à la Cirque 
du Soleil. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘IO e Te’. 
Aanvang 20.30 uur.

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagavond twee 
vrouwen overgedragen gekre-
gen van winkelpersoneel aan het 
Kennemerplein. Beide vrouwen, 
een 33-jarige vrouw uit Vijfhui-
zen en een 27-jarige vrouw uit 
Leiden, hadden meerdere goe-
deren weggenomen uit de win-
kel. Zij werden rond 19.10 uur 
aangehouden en meegenomen 
naar het politiebureau. 

Winkeldiefstal

Met korting naar de 
film in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 12, za-
terdag 13 en dinsdag 16 april 
(20.30 uur) draait het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 
257 de film ‘Sightseers’.
De eerste vakantie geldt als dé 
relatietest voor prille stelletjes. 
In deze zwarte komedie zijn Ti-
na en Chris na drie maanden 
klaar voor de grote stap: een 
caravanvakantie. Maar de be-
oogde rondgang langs toeris-
tische hoogtepunten als het 

potlodenmuseum krijgt een 
nieuwe dimensie als het eer-
ste slachtoffer valt te betreu-
ren. En zoals dat gaat op va-
kanties door het noorden van 
Engeland: als er één passant 
over de dam is, volgen er meer. 
Chris blijkt minder saai dan ge-
dacht en Tina blijkt meer ge-
meen met hem te hebben dan 
gedacht.
Het geschifte duo maakt er een 
absolute ‘moord’vakantie van.

Burgerinitiatief 
schoonmaakactie 
IJmuiden - ‘Hoe het ook kan’ (Si-
mone Bontenbal) en het wijkplat-
form IJmuiden-Zuid slaan de han-
den ineen om op zaterdag 25 mei 
op het voormalige Zeewegzieken-
huisterrein een schoonmaakactie 
te houden.
Nadat de bouw naast dit terrein 
klaar was, is er veel zwerfvuil en 
puin blijven liggen in de omge-
ving. Simone Bontenbal (Hoe het 
ook kan, die ook de succesvol-
le strandschoonmaken organi-
seerde), Johan Zwakman en Fred 
Tromp (beide van het wijkplatform 
IJmuiden-Zuid) zijn een actie ge-
start.
,,Wij storen ons aan het vuil op het 
terrein en in de omliggende bos-
jes. Voorlopig ligt de bouw hier stil 
en het vuil verdwijnt niet vanzelf. 
Dus laten wij, als inwoners van 
IJmuiden het goede voorbeeld ge-
ven door het zelf aan te pakken. 
Dit kunnen wij echter niet alleen, 
wij hebben de hulp van bewoners 
van IJmuiden hierbij nodig!” 
Simone stapte een tijdje terug 
naar het wijkplatform voor hulp, zij 
gaven hieraan gehoor. Samen zul-
len ze zorg dragen voor een goed 
en gezellig verloop. Wij regelen de 
materialen, zoals prikkers, hand-
schoenen en vuilniszakken. Druk-

kerij Folkerts stelt de flyers be-
schikbaar om te verspreiden on-
der de omwonenden.
De schoonmaak zal plaatsvin-
den op zaterdagmiddag 25 mei 
van 13.00 tot 15.00 uur. Daarna 
is er een uurtje is om na te pra-
ten met de vrijwilligers. Dat doen 
we onder het genot van een hap-
je en drankje. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door ondernemers als La 
Belle, de Zeewegbar, Johan van Es 
en Vis van Kaatje. Ook zullen er 
enkele prijzen verloot worden. Alle 
volle vuilniszakken die ingeleverd 
worden, worden geruild voor een 
lootje. Daarmee dingen de men-
sen mee naar een prijs. Zorgba-
lans, de eigenaar van het terrein, 
is benaderd voor het beschikbaar 
stellen van de prijzen.
Wilt u meehelpen? U kunt zich op-
geven door een email te sturen 
naar: hoehetookkan@live.nl , ook 
kunt u op de Facebook-pagina 
www.facebook.com/hoehetook-
kan een kijkje nemen voor meer 
informatie.
Het Wijkplatform IJmuiden Zuid is 
sinds 1 januari 2013 actief in deze 
regio, voor meer informatie daar-
over verwijzen wij u naar www.
wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-
zuid.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘sightseers’ op 12, 13 en 16

april 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Nieuw: Van Boxtel 
hoorwinkel in IJmuiden
IJmuiden - Met gepaste trots 
presenteert Van Boxtel een 
prachtige nieuwe winkel aan 
Plein 1945 in IJmuiden. De ei-
gentijdse, sfeervolle winkel vol-
doet aan alle kwaliteitseisen en 
is van alle gemakken voorzien. 
Zo is er onder andere een ge-
luidsdichte meetcabine en er 
is een demonstratiewand waar 
klanten diverse hooroplossingen 
kunnen testen. 
Van Boxtel geeft haar klanten 
service in de vorm van Acht Ga-
ranties. Hiermee komt men ge-
garandeerd tot de beste hoorop-
lossing voor elk hoorprobleem. 
Meer weten over deze uitzon-
derlijke aanpak? U bent van har-
te welkom in onze nieuwe hoor-
winkel.
De Acht Garanties bestaan uit 
een aantal punten waar klan-
ten voordeel van hebben: 1. Al-
le aandacht die nodig is; 2. Hoor-

meting is altijd gratis; 3. StAr ge-
certificeerd; 4. Hoortoestel eerst 
gratis ervaren; 5. Zwitserse tech-
nologie als norm; 6. Hoortoestel-
len direct leverbaar; 7. Declaratie 
voor zorgverzekeraar wordt voor 
u geregeld; 8. Gratis service en 
onderhoud.
Wie weet, of denkt, dat zijn ge-
hoor achteruit is gegaan, is het 
advies om een hoormeting te la-
ten doen. Een hoormeting bij Van 
Boxtel is deskundig, gratis en 
vrijblijvend én vindt plaats in een 
StAr-gecertificeerde meetruimte.
Voor het maken van een af-
spraak, of meer informatie, belt u 
met 0255-517225. Of ga gewoon 
even langs, de koffie en thee 
staan klaar. Van Boxtel hoorwin-
kel is gevestigd aan Plein 1945 
nr. 1 in IJmuiden. Open op maan-
dag tot en met vrijdag van 09.30 
tot 17.30 uur. Graag tot ziens in 
de winkel.

IJmuiden - De legendarische 
Haarlemse band The Bouncers is 
zondag 14 april te zien in het Sta-
ge Café in het Witte Theater. The 
Bouncers begon ooit als feests-
kaband in navolging van de Britse 
skagolf. Inspiratie komt van bands 
als The Specials en The Selecter. 
De belangrijkste drijfveer van de 
Bouncers is interactie met het pu-
bliek. Het plezier maken met mu-
ziek staat voorop. Het is dan ook 
heel normaal dat iedereen uitzin-
nig is waardoor de zaal op zijn kop 
staat. Door de grote bezetting is 
de veelzijdigheid in het repertoi-
re groot, de nummers zijn verhaal-
tjes op zich en gaan over de liefde 
en actualiteit. Ze gaan allengs over 
in  in bouncen en skanken waar-
in je door zanger Leonard Dom-
koff wordt meegezogen. De strak 
rockende ritmesectie legt het fun-
dament voor de blazerssectie, de 
grommende gitaar en de vocalen. 
Mede hierdoor staan de Bouncers 
als een huis, en spat het spelple-
zier van het podium. Het wordt dus 
weer een waar muzikaal feestje. 
Aanvang 17.30 uur, toegang gratis. 
Witte Theater, Kanaalstraat, IJmui-
den.

The Bouncers 
in Stage Café

Eerste prijs fotowedstrijd 
bij Ringfoto Santpoort
Santpoort-Noord - Michael 
Zuidweg van Ringfoto Santpoort 
heeft onlangs een Samsung di-
gitale camera ter waarde van 
249,95 euro uitgereikt aan de 
heer F. van den Berg uit Heem-
stede. Met de foto ‘wierookstok-
jes’ won deze amateurfotograaf 
de eerste prijs in een landelij-
ke fotowedstrijd met het thema 
‘Kleur 2013’ van Ringfoto Ne-
derland. De camera werd op 28 
maart uitgereikt.
Michael vindt het geweldig dat 
hij prijswinnaar blij kon ma-
ken met zo’n mooie prijs. ,,Het 
gebeurt niet vaak dat wij zo’n 
mooie prijs uitreiken. En dit was 

nog wel de hoofdprijs. Voor mij is 
dat de eerste keer hier in Sant-
poort.’’
Ringfoto is sinds twee jaar ge-
vestigd aan Hoofdstraat 203a in 
Santpoort-Noord. Deze speciaal-
zaak richt zich op mobiele tele-
fonie, tablets en digitale came-
ra’s. Wilt u zich oriënteren op een 
nieuwe aankoop en heeft u vra-
gen, dan zal men die bij Ringfoto 
graag en deskundig beantwoor-
den. In de winkel kan men u met 
duidelijk van alles uitleggen over 
de nieuwste technieken.
Benieuwd naar de prijswinnende 
foto? Kijk op www.ringfoto.nl/fo-
towedstrijd.html.

Santpoort-Noord – De fractie 
van Velsen Lokaal heeft het col-
lege vragen gesteld over een ge-
sloopte woning aan Middendui-
nerweg 4 die niet is herbouwd. Zij 
maken zich er zorgen over dat er 
een woning aan de woningvoor-
raad is onttrokken en vragen hoe 
het zit met de handhaving in dit 
soort gevallen. Het college heeft 
geantwoord dat per geval wordt 
bekeken hoe te handelen. Om-
dat in dit geval geen sprake was 
van gevaar voor veiligheid of een 
handhavingsverzoek heeft het col-
lege besloten dat wordt gekeken 
of het mogelijk is de zaak te lega-
liseren. Op de vrij gekomen kavel 
zijn nu een minihuisje gebouwd 
voor huisnummer 2 en een garage 
voor huisnummer 6. De zaak wordt 
nu met de bewoner besproken en 
met elkaar afgestemd.

Middenduiner-
weg 4 gesloopt

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft besloten dat Milieudienst 
IJmond (MIJ) het volledige toe-
zicht en de handhaving op asbest-
taken mag voortzetten. In 2011 
werd besloten een pilot te starten 
om de taak volledig aan MIJ over 
te dragen. De gemeente Velsen is 
heel tevreden over deze gang van 
zaken. Daarom is nu besloten dit 
zo voort te zetten. Voor vergunnin-
gen voor het verwijderen van as-
best kan men nog steeds gewoon 
bij de gemeente Velsen terecht. 
Aanvragen verlopen via de Milieu-
dienst.

Milieudienst 
gaat over asbest

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds sti-
muleert maatschappelijke activi-
teiten in het werkgebied van Ra-
bobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij. De Commis-
sie van het Coöperatiefonds, be-
staande uit een afvaardiging van 
de ledenraad, heeft de binnenge-
komen verzoeken van het Coöpe-
ratiefonds van het eerste kwartaal 
2013 beoordeeld.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien. VTZ IJmond voor de 
opleidingskosten voor mantelzor-
gers en vrijwilligers, met als doel 
de kwaliteit en kennis te vergro-
ten. Zangkoor FF Anders voor 
het optreden in het Witte Thea-
ter op 26 en 27 oktober van dit 
jaar en de bijdrage is tevens be-
doeld als duurzame investering 
om het koor zelfstandiger te ma-
ken en zich te kunnen ontwikke-
len voor de toekomst. Oranjever-
eniging Prinses Margriet voor de 
aanschaf van een (feest) tent die 
duurzaam is en beschikbaar kan 
worden gesteld aan andere ver-
enigingen, waardoor dorps- en 
schoolactiviteiten mede moge-
lijk worden gemaakt. Samenloop 
voor Hoop Velsen voor de orga-
nisatie van de Samenloop voor 

Hoop in Velsen, omdat het men-
sen bij elkaar brengt en samen 
gelopen wordt voor een mooie 
opbrengst die ten goede komt 
aan KWF. Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap voor de organi-
satie van het mini-symposium dat 
ingaat op de toekomstvisie voor 
verenigingen ‘Met welke trends 
moeten Verenigingen en Stich-
tingen rekening houden om ook 
in 2028 nog levensvatbaar te zijn’. 
Het draagt bij aan de professiona-
lisering van de, bij de Velser Ge-
meenschap aangesloten, vereni-
gings- en stichtingsbesturen. 
Miranda Hoogendoorn, organi-
satie Samenloop voor Hoop: ,,Be-
dankt voor het plezierige gesprek 
en met de toekenning van een 
mooie coöperatiebijdrage. Hier 
zijn we ontzettend blij mee.”
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Download dan het aan-
vraagformulier op www.rabobank.
nl/velsen. 
De Commissie van het Coöpera-
tiefonds komt vier keer per jaar bij 
elkaar. De eerstvolgende bijeen-
komst staat gepland op dinsdag 
19 juni, zij ontvangen uw aan-
vraag graag uiterlijk dinsdag 5 ju-
ni. Heeft u vragen over het Coö-
peratiefonds en welke projecten 
in aanmerking komen? Neem ge-
rust contact met ons op via leden-
raad@velsen.rabobank.nl. 

Jazz in Theeschenkerij
Velsen-Zuid - Zondag 14 april is 
het weer zover! Vanaf 15.00 kan 
de jazzliefhebber genieten van 
fijne jazzmuziek in de prachtige 
ambiance van de Theeschenkerij 
in het -naar verwachting- zonni-
ge Velserbeek. 
Het trio The Chet Baker Selection 
treedt op in een bezetting zo-
als Chet Baker zelf ook het liefst 
speelde: zonder drums. En we ne-
men dan maar aan dat hij het niet 
erg vindt dat er toch een slagwer-
ker in het combo speelt, zij het op 
de contrabas. De bekende ge-
voelige Chetsound wordt op bu-
gel treffend vertolkt door onze 

velsense  Jeroen Kiewiet, ook be-
kend van het jazzkwintet Bientu. 
Op gitaar mogen zij Erik Sinni-
ge verwelkomen. Deze haarlem-
se jazzgitarist trad al eerder op 
met zijn Erik Sinnige Trio op de-
ze locatie en ook met onder an-
dere trompettist Eduardo Blanco.
Slagwerker en initiator van de 
‘theeschenkerij-jazzcyclus’ Kees 
van Lent mag dus niet drummen, 
maar zal zeker op ritmische ver-
antwoorde wijze de contrabas 
bespelen. 
Het concert is vrij toegankelijk en 
zal in een tweetal sets duren van 
15.00 tot 17.30 uur.
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Velsen – In de Strategische 
agenda van de gemeente Vel-
sen wordt de Visie op Velsen 
2025 vertaald naar een beleids-
stuk over de uitvoering in de pe-
riode 2013 tot en met 2016. Het 
stuk kreeg de naam ‘Energiek en 
innovatief naar 2016’. Het Ken-
nisrijk werken in Velsen moet lei-
den tot een groeiende en bloei-
ende gemeente met een kennis-
industrie van de Metropool Regio 
Amsterdam. Innovaties op het 
gebied van wind- en waterener-
gie, duurzaamheid en op mari-
tiem ecologische onderzoek zijn 
de pijlers hiervan. Al sinds 2011 
is de gemeente in gesprek met 
partners om het beleid te realise-
ren. De gemeente is hierbij voor-
al dienstbaar en verbindend be-
zig. Om de regio vitaal te hou-
den is economie en concurren-
tiekracht een speerpunt. Er wordt 
gewerkt aan vier strategische 
prioriteiten die elkaar echter 
kunnen overlappen: 1- IJmond, 
innovatieve regio; 2- interes-
sant IJmuiden; 3- Er zit energie in 
Velsen; 4- Avontuurlijke kust en 
groen. Daarbij wordt aangege-
ven dat er wel ruimte moet blij-
ven voor nieuwe ontwikkelingen 
of initiatieven. Uitdagingen zijn er 
volop in deze Strategische Agen-
da. De vergrijzing, decentralisa-
tie door de overheid; bezuinigin-
gen; de concurrentie van opko-
mende economieën als China en 
tenslotte het handhaven en uit-
breiden van de positie van Velsen 
in het Noordzeekanaalgebied. 
De Visie op Velsen wordt eigen-
lijk al sinds 2011 uitgevoerd door 
de gesprekken die de gemeente 
heeft met ondernemers en orga-
nisaties. Daarbij wordt breed ge-
keken naar de verschillende do-
meinen, zoals werken, onderwijs, 
cultuur, zorg en wonen, zodat 
met partners op meerdere terrei-
nen kan worden samengewerkt. 
Verbinding is daarbij een sleu-
telwoord. Als voorbeeld wordt 
IJmuiden genomen. Dat moet 
een aantrekkelijke vestigings-
plaats voor jonge ondernemers 
zijn. Daarvoor is ook goed opge-
leid personeel nodig (onderwijs), 
maar het moet tegelijkertijd ook 
een aantrekkelijke plaats zijn om 
te wonen, dus moet er worden 
gezorgd voor voldoende koop- 
en huurwoningen in de verschil-
lende klassen. Maar ook het win-
kelaanbod, de geboden culturele 
activiteiten en de verbinding naar 
Amsterdam moeten goed zijn. Zo 
is te zien dat er voor de ontwik-
keling van al deze zaken een bre-
de blik nodig is en heel veel sa-
menwerking met allerlei part-
ners. 

Strategische 
agenda

Velsen-Noord - Zaterdag 13 april 
organiseert dansgroep De Moeie 
Voetjes een gezellig vrijdansavond 
in wijksteunpunt Watervliet aan de 
Doelmanstraat 34. De toegang be-
draagt 4 euro. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdansen

Concert ‘Selig’ van 
Haarlems Klein Koor

Santpoort-Noord - Op 20 april 
zal het Haarlems Klein Koor een 
concert geven met als motto 
‘Selig’. Duitse geestelijke mu-
ziek uit verschillende eeuwen 
zal ten gehore worden gebracht 
in de Dorpskerk te Santpoort-
Noord. Aan het concert wer-
ken ook organist Wim Dijkstra 
en celliste Marjon Minderhoud 
mee. Het geheel zal onder lei-
ding staan van Martine des 
Tombe.
‘Gelukkig de doden’ zingt het 
koor, en dat wekt toch wel eni-
ge verbazing. De doden, geluk-
kig? Zo denken we daar toch 
niet meer over? Wij 21e-eeu-
wers moeten het hebben van 
het hier en nu. Toch was het 
idee van de gelukkige doden 
natuurlijk eeuwen lang een do-
minerend beeld dat troost gaf 
in vaak barre tijden. Het lied 
gaat dan ook verder: ‘Gelukkig 
de doden die in de Heer ster-
ven, laat hen uitrusten van hun 
zwoegen’. Generaties lang werd 
er geestelijke muziek geschre-
ven waarin de innige relatie van 
de mens tot God en de hoop 
op een goed leven na de dood 
centraal stond. Geruststellen-
de muziek dus, weinig Blitze 

und Donner en veel Fried und 
Freud; dat is de rode draad van 
dit concert. 
Het Haarlems Klein Koor richt 
zich deze keer op Duitse com-
ponisten, van Schütz uit de 
vroegbarok, via J.S. Bach, Ho-
milius, Mendelssohn en Brahms 
tot de laatromantische Reger. 
De grote onbekende van dit 
concert zal Gottfried August 
Homilius zijn, een leerling van 
Bach en in zijn tijd bekend om 
zijn passies en motetten. Polyfo-
nie, homofonie, enkel- en dub-
belkorige muziek wisselen el-
kaar af en het wordt duidelijk 
dat de componisten elkaar heb-
ben beïnvloed: fuga’s en kora-
len vinden we steeds weer te-
rug. Ook gebruikten de com-
ponisten soms dezelfde tek-
sten. Een mooi harmonieus 
programma, dat in samenwer-
king met de Stichting Cultuur 
in de Dorpskerk wordt georga-
niseerd. 
De uitvoering vindt plaats om 
20.00 uur (de zaal is open van-
af 19.30 uur) in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67. Voor het 
concert kunnen kaarten gere-
serveerd worden via www.haar-
lemskleinkoor.nl. 

Samen uit, samen genieten
Stichting Vier het Leven 
van start in regio Velsen
Velsen - Onder het motto ‘sa-
men uit, samen genieten’ organi-
seert Vier het Leven theater- en 
concertbezoek met begeleiding 
voor ouderen die dit niet meer 
zelfstandig kunnen of willen on-
dernemen. Vanaf september 2013 
start Vier het Leven met haar ac-
tiviteiten in de regio Velsen.
Oudere inwoners van IJmuiden, 
Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid en Velser-
broek worden van harte uitgeno-
digd om zich aan te melden bij 
Vier het Leven. Zij krijgen dan in 
het begin van de zomer het the-
aterprogramma per post thuis 
gestuurd. Ook is Vier het Leven 
op zoek naar theaterliefhebbers 
die zich als vrijwilliger willen in-
zetten voor de stichting. Meer 
informatie is verkrijgbaar via 
info@4hetleven.nl of het centra-
le telefoonnummer 035-5245156.
Vier het Leven organiseert door 

heel Nederland compleet ver-
zorgde sociaal culturele activitei-
ten voor ouderen, en pakt zo op 
een positieve manier eenzaam-
heid aan. 
Onder het motto ‘samen uit, sa-
men genieten’ zetten landelijk 
meer dan duizend vrijwilligers 
zich tijdens theater- en concert-
bezoeken in voor een professi-
onele begeleiding, waarbij aan-
dacht voor elkaar centraal staat. 
Einddoel is het verwezenlijken 
van een sprankelende ervaring 
waar iedereen nog lang van na-
geniet. 
Vier het Leven werd in 2005 op-
gericht door Helma van Heerik-
huize en Annerieke Vonk. Sinds-
dien heeft de stichting zich ont-
wikkeld tot een landelijke organi-
satie van formaat. Namen in 2006 
nog zeshonderd ouderen deel, in 
2012 waren dat er meer dan tien-
duizend.

Chef’Special en Kraantje 
Pappie op Bevrijdingspop
Haarlem - De line-up van Bevrij-
dingspop Haarlem is zo goed als 
compleet. Twee grote namen ont-
breken nog. In de aanloop naar 
het festival zullen die bekend ge-
maakt worden via www.bevrij-
dingspop.nl. 
De winnaar van de Rob Acda 
Award 2013, Baptist, opent het 
programma op het Houtpodi-
um. Hierna treden grote namen 
uit binnen- en buitenland op: As-
af Avidan uit Israël en van eigen 
bodem Mozes and the Firstborn, 
Rina Mushonga en als afsluiting 
Chef’Special. De presentatie is in 
handen van Speelman en Speel-
man, waardoor het, ook tussen de 
acts door, een feestje blijft.
Op het Jupilerpodium powered bij 
Sena treden naast de winnaar van 
de InHolland popprijs; Slow Jeff 

& The Tears, ook op; Skip&Die uit 
Zuid Afrika, Good Meat, Mister & 
Mississippi, Qeaux Qeaux Joans, 
Kraantje Pappie, Nielson, Wallace 
Vanborn en Kensington. 
In de loop van de dag komt de 
groep hardlopers van Hardloop-
stage.nl met het Bevrijdingsvuur 
vanuit Wageningen aan. Voor-
afgaand aan het festival organi-
seert Stichting Bevrijdingspop in 
samenwerking met het Kennemer 
Jeugd Orkest op 4 mei het Her-
denkingsconcert in de Haarlem-
merhout. Het gratis openlucht-
concert, op het Vlooienveld, begint 
met het beroemde Ave Verum van 
Mozart uitgevoerd samen met het 
Haarlemse Koor Lokaal. De artiest 
die dit jaar samen met het 70-kop-
pig orkest optreedt is VanVelzen. 
(foto: Melanie Caitlin)

Openbare leden-
vergadering HKV
Velserbroek - De Historische 
Kring Velsen houdt op maandag 
15 april in Woonzorgcentrum De 
Hofstede aan de Aletta Jacobs-
straat, zijn voorjaarsledenverga-
dering.
De aanvang van deze vergade-
ring is 20.00 uur en is tevens toe-
gankelijk voor niet-leden. De zaal 
is open om 19.30 uur en koffie of 
thee voor aanvang is gratis
De vergadering begint met een 
lezing door mevrouw Renate van 
Zalen, Renate is bestuurslid van 
het Comité 4 en 5 Mei Velsen. Te-
vens is zij werkzaam bij het ver-
zetsmuseum Amsterdam.
Het Verzetsmuseum Amsterdam 
is momenteel bezig met het op-
zetten van een kindermuseum, te 
openen in oktober dit jaar. Door 
middel van verhalen van men-
sen die de Tweede Wereldoor-
log zelf als kind hebben meege-
maakt zullen kinderen van nu le-
ren over de oorlog. In het museum 
krijgt de bezoeker straks de mo-

gelijkheid om een aantal kinderen 
te volgen door de oorlog heen. Elk 
kind staat voor een ander aspect 
van de oorlog: vervolging, verzet, 
collaboratie en accommodatie. De 
persoonlijke verhalen en de au-
thentieke objecten nemen de be-
zoeker mee terug naar de jaren 
1940-1945. In deze lezing zal die-
per worden ingegaan op het tot 
stand komen van de inhoud van 
het museum. Welke keuzes zijn er 
gemaakt, waar komt het materiaal 
vandaan en op welke problemen 
je stuit als je persoonlijke verhalen 
als uitgangspunt neemt.
In de pauze van de vergadering is 
er gelegenheid om diverse ‘oude’ 
nummers van het jaarboek ‘Veli-
sena’ en diverse andere boekwer-
ken aan te kopen.
Na de pauze volgt een kort huis-
houdelijk deel, met onder an-
dere jaarverslagen 2012 van het 
bestuur en van de verschillende 
werkgroepen van de HKV. Zie ook 
www.historischekringvelsen.nl.
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Interieurstyliste bij Rigo
IJmuiden - Zaterdag 20 april is 
er bij Rigo de hele dag een pro-
fessionele interieurstyliste in huis. 
U kunt zich opgeven voor een uur 
gratis interieuradvies van styliste 
Amanda Zeegers van Free to Be 
Styling.
In dit uur kunt u vragen stellen 
over de indeling van een ruimte, 
en over hoe u een beoogde sfeer 
kunt creëren. Ook over kleuren en 
gebruik van materialen is er  ad-
vies geeft zij advies.
Voor dit advies is het handig om 
een plattegrond van de woning 
en wat foto’s van de ruimte en van 
het bestaande meubilair mee te 
nemen. Het kan u ook helpen om 
bijvoorbeeld wat plaatjes mee te 
nemen van sferen/kleuren/meu-
belstukken/etc die u aanspreken. 
Heeft u zelf nog geen idee wel-

ke kant u op wilt met uw nieuwe 
interieur, loop dan binnen en ga 
aan de slag met het maken van 
een moodboard. Op deze dag zijn 
hier volop materialen voor aanwe-
zig. Een moodboard is een sfeer-
bord dat door middel van plaat-
jes en materialen heel goed weer-
geeft wat uw persoonlijke smaak 
is. Het is leuk en niet moeilijk om 
te maken en het maakt interieur-
keuzes een stuk makkelijker.
Als u gebruik wilt maken van de-
ze speciale service bent u de he-
le dag van harte welkom bij Ri-
go. U kunt voor deze dag ook een 
afspraak maken voor een tijdstip 
door een mail te sturen naar in-
fo@rigoverfcentrum.nl. Zo weet u 
zeker dat u niet hoeft te wachten. 
Het team van Rigo verwelkomt u 
van harte op zaterdag 20 april.

Velserbroek - Zondag 14 april 
wordt voor het eerst in Velser-
broek aan het Vestingplein (te-
genover de sporthal bij het win-
kelcentrum) een kofferbakmarkt 
georganiseerd. Normaal huurt 
men een kraam op een rom-
melmarkt, maar dat is in dit ge-
val niet nodig. Men komt met 
de auto met tweedehands spul-
len, en sluit aan in de rij, zodat zij 
later het plein op gaan. De auto 
komt in de lengte te staan, dan 
heeft men de ruimte van onge-
veer 5 bij 2 meter om de spullen 
uit te stallen (op de grond of ta-
fels die men zelf mee neemt). De 
kofferbakmarkt duurt van 08.00 
tot 16.00 uur. De kosten bedra-
gen 10 euro per auto, met aan-
hanger of bus betaald men 5 eu-
ro extra. Er wordt vooraf 10 eu-
ro borg gevraagd, die men na af-
loop weer terug krijgt. Meer in-
formatie: telefoon 0255-518380 
of 06-42456182. De volgende 
data van de kofferbakmarkten 
zijn op 12 mei, 23 juni, 21 juli, 18 
augustus en 22 september.

Kofferbakmarkt

IJmuiden - Zaterdag 13 april 
wordt een gezellig snuffelmarkt 
georganiseerd aan de Lange 
Nieuwstraat, de eerste van dit 
seizoen. Net als vorig jaar zullen 
er kramen staan met van alles 
en nog wat. Van antiek tot cu-
riosa en van boeken tot speel-
goed. De markt wordt gehouden 
van 09.00 tot 17.00 uur. Deelne-
men aan deze markt? Bel 0255-
533233 of 0255-518380 voor ver-
dere informatie.

Snuffelmarkt

Beverwijk - Op zondag 14 april 
wordt in café Sport op de Kor-
te Kerkstraat 12 een spiritue-
le beurs gehouden van 11.00 tot 
17.00 uur. Er zijn paragnosten, 
helderzienden, mediums, kaart-
legsters, men kan kennismaken 
met aurafotografie en psycome-
trie, er zijn edelstenen, Boed-
dhas, sieraden en welnesspro-
ducten. Entree vijf euro, kinde-
ren tot en met twaalf jaar gratis.. 

Spirituele beurs

Velsen – In de gemeente Velsen 
komen toch twee watertappun-
ten, bedoeld voor het vullen van 
waterflesjes. De watertappunten 
stonden op het verlanglijstje van 
GroenLinks. De bedoeling is het 
verminderen van de plastic afval-
berg. Door flesjes onderweg te 
kunnen hervullen hoeven geen 
nieuwe te worden gekocht. De 
gemeente denkt aan een locatie 
op Plein 1945 en bij IJmuiderslag. 
De twee watertappunten worden 
beheerd door PWN. Het gaat om 
een periode van tien jaar. De wa-
tertappunten zijn van april tot 
november open. In de winterperi-
ode worden ze afgesloten in ver-
band met mogelijke vorst.

Watertappunten

Kunst en cultuur in Velsen
Velsen – Met het vaststellen van 
het nieuwe Kunst en cultuurbe-
leid 2013 tot en met 2016 wordt 
meteen ook de voorbije perio-
de geëvalueerd. De doelstelling 
tot en met 2012 was gericht op 
de jeugd tot 18 jaar. Deelname 
aan cultuur door deze groep en 
samenwerking tussen culture-
le instellingen en scholen leid-
den tot verschillende projecten. 
Zo kwam er een Jeugdkunstpas 
(in de Jeugdsportpas) met dans-
lessen van het Kunstencentrum, 
daarbij denkt men nog over Mu-
ziek en Beeldend. Door Steun-
punt ‘t Platform in Heemskerk 
werden cultuureducatieve activi-
teiten uitgevoerd. Dit is inmiddels 
deels ondergebracht in de com-
binatiefuncties. 
De Rondjes Cultuur voor het 
Voortgezet Onderwijs zijn over-
genomen door Stadsschouw-
burg Velsen en het Kunstencen-
trum. In 2013 wordt de gemeen-
telijke kunstcollectie voor educa-
tieve doeleinden samen met de 
bibliotheek breder ingezet, vooral 
digitaal. Kunstenaars zullen pro-
jecten op scholen uitvoeren.
Een andere doelstelling was het 
bevorderen van actieve en pas-
sieve deelname aan cultuur. Dit 
gebeurde door het aanvragen 
(en ontvangen) van een jaarlijkse 
provinciale subsidie van 25.000 
euro. Er waren projecten in oud-
IJmuiden. Gesubsidieerde instel-
lingen gaan dit verder ontwik-

kelen voor groepen die nog niet 
eerder werden bereikt. Het Kun-
stencentrum gaat jeugdige ta-
lenten die dit niet kunnen be-
talen muzieklessen aanbieden. 
Culturele evenementen worden 
beter geëtaleerd door de websi-
tes Uitinnoordholland.nl en Uit in 
de IJmond. Verder zijn beleidsre-
gels vastgesteld voor de subsidi-
ering van de Amateurkunst. 
Het culturele erfgoed van Velsen 
wordt onder de aandacht ge-
bracht door een audiotour door 
historisch Velsen. Deze ontwik-
keling is ingehaald door apps 
voor de smartphone, waar nu ge-
bruik van wordt gemaakt. In Vel-
sen is het Historisch Informatie-
Punt ‘Toen’ gevestigd in de cen-
trale bibliotheek in IJmuiden. 
Op de jaarlijkse Monumenten-
dag wordt een nieuwe fietsrou-
te langs alle beelden en herden-
kingsmonumenten ontwikkeld. 
De gemeente gaat het Zee- en 
Havenmuseum en het Bunker-
museum ondersteunen bij pro-
jecten voor de schooljeugd.
Voor de periode 2013 tot en met 
2016 worden nieuwe thema’s 
ontwikkeld: Cultuur in Kennis-
rijk Velsen/ Lokale samenwer-
king; Cultuureducatie, Amateur-
kunst, Podiumkunsten, Biblio-
theek, Musea, Culturele evene-
menten, regionale samenwer-
king. Deze thema’s zullen de ko-
mende tijd verder worden uitge-
werkt. (Karin Dekkers)

Kliniek Noordzee: 
vertrouwd en vakkundig
IJmuiden - Tien jaar geleden 
nam Frank Vijgen de tandarts-
praktijk van John Craane aan de 
Stephensonstraat over. Drie jaar 
later was de praktijk al te klein 
geworden en verhuisde hij naar 
de Koningin Wilhelminakade 221. 
Deze praktijk kreeg de naam Kli-
niek Noordzee Tandheelkunde & 
Orthodontie, omdat er meerde-
re specialisten op het gebied van 
tandheelkunde huizen. 
Bij Kliniek Noordzee kan men 
dan ook terecht voor bijna al-
le tandheelkundige behandelin-
gen. Er werken vier tandartsen 
met eigen specialismen, mond-
hygiënisten, praktijkassistenten 
en een tandtechnicus. De vier 
tandartsen zijn Frank Vijgen, Erik 
van den Berg, Susan Borsje en 
Arash Keshavarz. Daarbij doet 
Frank Vijgen ook de orthodon-
tie (beugels). Angstige patiënten 
worden vaak naar Susan verwe-
zen. En voor kleine chirurgische 
ingrepen, implantaten en para-
dontologie is Arash de aangewe-
zen tandarts. 
,,Elke patiënt heeft zijn eigen 
tandarts, zodat je altijd een ver-
trouwd gezicht ziet’’, aldus Frank 
Vijgen. ,,Maar bij bepaalde klach-
ten of problemen kunnen patiën-
ten vertrouwen op een van de 
specialisten die wij in huis heb-

ben. Omdat wij nauw met elkaar 
samenwerken zijn de lijnen kort.’’
Een ander voordeel van Kli-
niek Noordzee is dat zij beschik-
ken over de modernste appara-
tuur, zoals een röntgenapparaat 
dat rondom foto’s van de kaak 
kan nemen en een laserapparaat 
dat kan worden ingezet bij kleine 
chirurgische ingrepen. Het appa-
raat kan ook de boor vervangen, 
en vergruist pijnloos aangetaste 
stukje kies of oude vullingen.
Bij Kliniek Noordzee staat een 
vakkundig team klaar om de 
beste zorg te leveren op het ge-
bied van tandheelkunde. ,,On-
derdeel hiervan is ook het ge-
ven van voorlichting’’, zegt tand-
arts Vijgen.
,,Het eigen gebit behouden is 
ons streven. Daarom kennen wij 
ook de vergoedingssystemen van 
zorgverzekeraars op ons duim-
pje, zodat wij onze patiënten ook 
daarover voorlichting kunnen ge-
ven, zodat tandartszorg betaal-
baar blijft. Voor kinderen tot 18 
jaar is de tandheelkundige zorg 
gratis. Die wordt immers betaald 
uit de basisverzekering.’’
Kliniek Noordzee heeft nog ruim-
te voor nieuwe patiënten. Voor 
meer informatie kan men bellen 
naar 0255-512219, zie ook www.
klinieknoordzee.nl.

Primeur in de IJmond
Elektrische fiets met wifi
IJmuiden - De IJmond krijgt 
een primeur op het gebied 
van toerisme en recreatie: een 
hoogwaardige elektrische fiets 
die met wifi is uitgerust, zodat je 
onderweg je eigen smartphone 
gratis kunt raadplegen. De fiet-
sen worden verhuurd via www.
dutchpedelectours.com en wor-
den geleverd met vier mogelij-
ke routes van twee à drie uur in 
de IJmond.
De fietsen zijn alleen te reserve-
ren via het bovenstaande web-
adres en op te halen bij restau-
rant Kop van de Haven of Hotel 
Velsen, aan de Kennemerlaan.
De huurfietsen zijn een prach-
tige gelegenheid om toeris-
ten en passagiers kennis te la-

ten maken met de IJmond. Pas-
sagiers van de cruiseterminal 
hoeven niet naar Amsterdam 
voor een stukje Hollandse cul-
tuur, ze kunnen nu op de fiets 
genieten van onze mooie om-
geving. Strand, jachthaven, dui-
nen, landgoederen, maar ook 
sluizen, winkelgebieden en ho-
reca in de regio zijn nu via de 
fiets goed bereikbaar. En last 
van wind heb je niet met zo’n 
‘pedelec’ zoals ze in het Engels 
de E-bikes noemen. De fietsen 
zijn van het hoogwaardige merk 
Flyer en worden geleverd door 
het Beverwijkse bedrijf Amazing 
Wheels. Dutch Pedelecs is een 
nieuw bedrijf opgezet door Ro-
ni Consultancy.
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Unieke winkel in 
Heemstede: Paint + Create
Heemstede – Nog maar ‘vers’ 
in het centrum van Heemste-
de is de winkel Paint + Crea-
te. Het is een ‘doe’winkel eigen-
lijk want je kunt je eigen geko-
zen keramiek beschilderen. Zo 
koop je je eigen kunstwerk of 
een mooi uniek en gedenk-
waardig cadeau. Het leuke is 
dat Paint + Create gewoon elke 
dag geopend is, je kunt zó bin-
nenlopen en aanschuiven. Ui-
teraard is het handig om eerst 
met een van de twee dames die 
de zaak runnen het een en an-
der door te spreken voordat u 
daadwerkelijk aan de slag gaat. 
Overigens met een kop koffie 
of thee. 
Om dan lekker bezig te zijn 
met het beschilderen van een 
schaaltje, kop-en-schotel of 
gedenk-bord dat is niet alleen 
leuk maar ook nog eens be-
hoorlijk ontspannen. Dat doe 
je met iemand samen of met 
een groepje vriendinnen bij-
voorbeeld. Verven en creëren 
in deze winkel is voor elke leef-
tijd, ieder kan het, zeker met de 

vakkundige hulp die aanwezig 
is in de winkel.
Hoe gaat het in zijn werk? Er 
zijn vijf stappen. Zo kiest u 
eerst uw stuk keramiek uit, 
dat hoeft geen gebruiksarti-
kel te zijn maar kan ook een 
dierenfiguur bijvoorbeeld zijn. 
Dan komt het ontwerp aan de 
beurt, heeft u zelf ideeën of laat 
u zich liever adviseren? Stap 
drie is een keuze maken uit de 
maar liefst 42 soorten levendige 
kleuren verf en daarna gaat het 
echt gebeuren: u gaat aan de 
slag. De laatste stap is het gla-
zuren en bakken van uw mees-
terwerk! Binnen een week kunt 
u dat afhalen bij de winkel. 
Het creëren kost slechts 8 euro 
per persoon plus de kosten van 
het keramiek artikel. 
Paint + Create leent zich ook 
goed voor het organiseren van 
een kinderfeestje. Informeer 
gerust! Kom binnen aan de Bin-
nenweg 21 of bel: 023-5287307, 
mail: info@paintandcreate.eu 
of kijk op www.facebook.com/
paintandcreate 

Weet u waar u 
financieel aan toe bent?

Vorige maand ben ik bena-
derd door een relatie van mij. 
Hij is alleenstaand en als advi-
seur werkzaam bij een advies-
bureau. De man is voornemens 
over een paar jaar met pensioen 
te gaan omdat hij meer tijd wil 
besteden aan vrijwilligerswerk. 
Daarnaast wil hij graag op rede-
lijk korte termijn een sabbatical 
van een half jaar nemen om te 
reizen en werken in Afrika. Mijn 
relatie heeft mooie plannen voor 
de toekomst, maar hij gaf aan 
geen overzicht van zijn financi-
en te hebben. Hij was daarom 
nieuwsgierig waar hij precies fi-
nancieel aan toe was indien zijn 
plannen doorgang zouden vin-
den. Was eerder stoppen met 
werken financieel eigenlijk wel 
mogelijk? Kon hij zijn huidige le-
vensstijl en uitgavenpatroon wel 
handhaven? Was het een goede 
zaak om de hypotheek nu af te 
lossen of was het verstandiger 
om te wachten?
Kortom, vragen waar ik als Fi-
nancial Planner behulpzaam 
mee kan zijn. Nadat ik een vol-
ledige inventarisatie had ge-
maakt van zijn financiële situ-
atie, heb ik een aantal scena-
rio’s uitgewerkt voor de toe-
komst. Daarbij is rekening ge-
houden met de diverse inkom-
sten en vermogenscomponen-
ten en is er gezorgd dat ze zo 
gunstig mogelijk op elkaar wer-
den afgestemd. Het werd snel 
duidelijk dat hij (bij ongewijzig-
de omstandigheden) met zijn 

63e jaar kan stoppen met wer-
ken. De sabbatical kan het bes-
te worden gefinancierd door in 
te teren op zijn vermogen. Hij is 
blij dat zijn financiële situatie in-
zichtelijk is gemaakt en weet nu 
precies waar hij aan toe is. Dit 
geeft hem rust en bovendien 
kan hij nu aan de slag met het 
concretiseren van zijn plannen 
voor de toekomst.
Wellicht dat u ook met dergelij-
ke vraagstukken zit. Informeert 
u gerust eens bij de afdeling Pri-
vate Banking van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. U kunt ons 
bereiken via nummer 023-513 
35 00 of via privatebanking@
velsen.ra¬bobank.nl.

Wim van Putten, Accountmana-
ger Private Banking Rabobank 
Velsen en Omstreken

IJmond werkt samen 
aan automatisering
Regio – De kosten voor het up 
to date houden en het beveiligen 
van automatiseringssystemen 
kost gemeenten jaarlijks heel 
wat geld. De IJmond-gemeen-
ten Uitgeest, Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen heben een inten-
tieovereenkomst getekend om 
samen te werken op het gebied 

van automatisering en commu-
nicatie om de kwaliteit en conti-
nuïteit van de systemen te waar-
borgen.
De bedoeling is op 1 januari 
2017 te beschikken over een ge-
zamenlijke informatie- en auto-
matiseringsorganisatie, in welke 
vorm dan ook.

Act zoekt spelers
IJmuiden - Toneelvereniging ACT 
nodigt (aanstaande) toneelspe-
lers uit om kennis te maken met 
het amateurtoneel. Daarom zijn 
er op vrijdag 26 april en donder-
dag 2 mei informatieavonden voor 
belangstellenden. Aanvang 20.00 
uur. Graag van te voren even bel-
len met 06-17888719. ACT is een 
korte periode ‘in ruste’ geweest, 
maar ze zijn er nu aan toe om een 
nieuwe start te maken. Dit willen 
ze doen met een aanvulling van 
nieuw talent en belangstellenden 
op velerlei toneelgebied. Denk 
daarbij niet alleen aan het spelen, 
maar ook aan techniek, kleding, 
decor en dat soort zaken. Want 
ook achter de schermen is van 

alles te doen. Heb je al eens ge-
dacht aan toneelspelen? Met een 
groep enthousiaste mensen een 
productie op de planken zetten en 
met elkaar werken aan een mooie 
voorstelling is een heel goede ma-
nier  om je zinnen eens te verzet-
ten. Wekelijks komt de groep  bij 
elkaar om samen met een regis-
seur een toneelstuk in te studeren 
en dit uiteindelijk op de planken te 
brengen. Natuurlijk is toneelerva-
ring een voordeel, maar er zijn ook 
kleine rollen en bijrollen die inge-
vuld moeten worden. ACT ver-
wacht niet meteen een toppres-
tatie; het moet vooral leuk zijn en 
mensen moeten er plezier in heb-
ben om toneel te spelen. 

Laatste finalisten 
IJmondpopprijs bekend

Regio - Vijf bands streden af-
gelopen zaterdag in het Lua om 
een plek in de finale. De derde 
voorronde bestond uit een diver-
siteit aan muzikale stijlen. Uit-
eindelijk koos de jury voor Star-
fish en KrakersIJland. Deze twee 
bands complementeren de finale 
die op 29 april plaatsvindt in het 
Witte Theater te IJmuiden. 
Een quote van de jury over Star-
fish: ‘Starfish maakt interessan-
te popliedjes die lekker in het 
opgebouwd zijn en herkenbaar 
zijn. Hier staat, als er wordt ge-
schaafd aan de eigen sound, en 
echte festivalband!’ 
En over KrakersIJland zei de jury 
het volgende: ‘Dit duo is duide-
lijk op elkaar ingespeeld met te 
gekke harmonieën. In dit genre 
kan KrakersIJland veel gaan be-
reiken. Ze maken mooie liedjes 
en de composities zijn van hoog 
niveau’. De finalisten zijn nu 

dus compleet. Eerder al plaats-
ten Tweemansleger, de Wolken-
show, The Curtains en Galloway 
Hill zich voor een plek in de fi-
nale. De bands zijn allemaal te 
beluisteren en te bekijken op 
ijmondpop.nl. De finale van de 
IJmondpopprijs 2013 vindt plaats 
op 29 april  in het Witte Theater 
in IJmuiden. Het niveau van de 
bands is hoog, aldus de voor-
ronde jury die bestond uit Vin-
cent Hiemstra, Valentijn Brouwer 
en Jeremy Jongepier. Het belooft 
een zinderende climax te worden 
op 29 april. 
De bands die het tot de finale 
geschopt hebben strijden daar 
voor prachtige prijzen: openen 
op het hoofdpodium van Beec-
kestijnpop, optreden op een van 
de evenementen van Young Art, 
optreden op het Oxy Podium van 
Beeckestijnpop, optreden in Lua 
en studiotijd.

Velsen – Ook in de gemeente Vel-
sen kunnen ondernemers die op 
bijstandsniveau leven kwijtschel-
ding krijgen van belastingschul-
den zoals afvalstoffen- en riool-
heffing. Dat gebeurt om zelfstan-
digen uit de bijstandswet te hou-
den. Ook ZZP-ers die tijdelijk een 
uitkering krijgen kunnen een aan-
vraag voor kwijtschelding indie-
nen. Dit is een landelijke uitvoe-
ringsregel. In Velsen kunnen on-
dernemers bovendien kwijtschel-
ding aanvragen voor onroerend-
zaakbelasting en hondenbelasting 
voor de eerste hond. Dit gebeurt 
onder bepaalde voorwaarden. De 
kwijtschelding gebeurt in Velsen 
door de jaren heen op heel kleine 
schaal. In 2012 maakten slechts 
zeven ondernemers gebruik van 
de regelingen.

Kwijtschelding 
voor onder-

nemers

Velsen – In de gemeente Velsen 
zijn afspraken gemaakt over het 
opruimen van paardenpoep door 
gebruikers. Omdat het gebruik 
van een paardenpoepzak een 
omstreden middel is en controle 
daarop veel extra inzet van de ge-
meentelijke handhavers zou eisen 
heeft men in 2011 een paarden-
convenant afgesloten. Hierin zijn 
met maneges en paardenbedrij-
ven afspraken gemaakt over het 
opruimen van paardenpoep. 2011 
was een overgangsjaar. Omdat 
sindsdien een lichte vermindering 
van overlast door paardenpoep is 
geconstateerd blijft het Paarden-
convenant van kracht. Wel heeft 
men gemerkt dat bij nieuwe paar-
denbedrijven een toename van 
overlast was. Daarom heeft het 
college van Velsen besloten door-
lopend aandacht te vragen voor 
de afspraken in het Paardencon-
venant. bij maneges, paarden-
houderijen en individuele ruiters. 

Paardenpoep

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft haar Referendumverorde-
ning van 2007 en gewijzigd in 
maart 2012, aangepast. De regels 
van de Referendumverordening 
waren niet duidelijk. Zo bleek in 
september vorig jaar toen bewo-
ners over het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) in Velsen een 
refendum wilden houden. Er ont-
stond commotie omdat het ver-
zoek werd afgewezen en verschil-
lende partijen dat niet rechtsgel-
dig vonden. Burgemeester Weer-
wind verklaarde dat in de veror-
dening zeker wel te lezen was dat 
een referendum niet toegepast 
kon worden op een al genomen 
besluit van de gemeenteraad. Dat 
wordt nu in de nieuwe verorde-
ning duidelijker opgesteld.

Referendum-
verordening 
aangepast
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Succesvolle dag voor 
dansers Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zondag 
deden 3 paren van danscentrum 
ter Horst mee aan een regiona-
le wedstrijd ballroom en Latin in 
Noord-Scharwoude.
Het lijkt wel of dansen, in wel-
ke vorm dan ook, weer hele-
maal terug is, want ook het deel-
nemers veld aan deze wedstrijd 
was groot. De resultaten voor de 
paren waren er weer naar. Maar 
liefst drie prijzen. Bij de ballroom 
werden bij de eerstejaars leer-
lingen Ben Hartman met Laris-
sa Maasland 2e. Bij de derde-
jaars leerlingen werd Rob Krom 

met Shelly Hulster 3e. In de open 
klasse haalden  Edwin van der 
Schoor met Yvette Vellinga de 
halve finale. Bij de Latin, eerste-
jaars, werd Ben Hartman met La-
rissa Maasland 2e. Bij de derde-
jaars haalde Rob Krom met Shel-
ly Hulster de halve finale. En in 
de open klasse bereikten Edwin 
van der Schoor met Yvette Vel-
linga de tweede ronde.
Na een lange dansdag keerden 
ze moe maar voldaan terug naar 
IJmuiden. Weer een prima re-
sultaat voor de dansparen van 
danscentrum Ter Horst.

Sportspeeldag 
bij De Blauwe Rog
IJmuiden - Iedereen kent de 
straatspeeldag wel, maar Bui-
tenschoolse Opvang De Blau-
we Rog houdt tijdens de sport-
week een sportspeeldag voor 
alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar op woensdag 24 april. 
Dus ook kinderen die niet op 
De Blauwe Rog zitten kunnen 
meedoen.
Er komen deze middag verschil-
lende sportclubs met eigen ma-
terialen en activiteiten, zodat de 
kinderen kennis kunnen ma-
ken met nieuwe sporten . Ook 
staat er dan een springkussen 
klaar. Van half 2 tot 3 uur komt 
er iemand hiphoples geven. Dat 
gaat in twee groepen: vanaf half 

2 is voor de jongste kinderen en 
vanaf 2 uur is het voor de 7+ 
kinderen. Als klap op de vuur-
pijl heeft  speeltuin De Veilige 
Haven geregeld dat iedereen 
daar vanaf half 2 gratis toegang 
heeft. Hoe leuk is dat. Iedereen 
is gratis welkom om vanaf half 2 
tot uiterlijk half 5 een sportiviteit 
te laten zien. Er is ook nog een 
lekker hapje en een drankje.  
Zet het in uw agenda en zeg het 
voort, want het wordt een su-
perleuke middag. De lokatie is 
de parkeerplaats voor De Blau-
we Rog aan Heerenduinweg 6c. 
Sportclubs die zich willen pre-
senteren kunnen contact opne-
men met 0255-527496.

EHBO Santpoort
viert 90-jarig bestaan 

Santpoort-Noord - Op 13 april 
is het Broekbergenplein het to-
neel van een EHBO-demonstra-
tie van de vereniging EHBO Sant-
poort. In een grote tent zullen le-
den van de vereniging laten zien 
wat EHBO betekent. De aanlei-
ding hiervoor is dat de vereniging 
90 jaar bestaat.
Tussen 10.00 en 16.00 uur zullen 
er demonstraties zijn van het re-
animeren slachtoffers met een 
hartstilstand. Dit wordt gedaan 
met speciaal daarvoor gemaak-
te poppen. 
Ook wordt getoond hoe uiteen-
lopende verwondingen behan-
deld worden. Hierbij spelen de 
zogenaamde LOTUS’sen van de 
vereniging een grote rol. Dit zijn 
EHBO-ers die speciaal zijn ge-
traind om slachtoffers uit te beel-
den, zodat ambulance-personeel, 
brandweerlieden en EHBO-ers 
kunnen oefenen met zo natuur-
getrouw mogelijke ‘slachtoffers’.
Daarnaast is er een doorlopen-
de presentatie te zien over de ge-
schiedenis van de vereniging. Ook 
zijn in vitrinekasten oude EHBO-
benodigdheden te zien. Uiteraard 
geven leden van de vereniging 
uitleg over hun werkzaamheden 
en over hun organisatie.
EHBO Santpoort gebruikt de de-
monstratiedag ook om aandacht 
te vragen voor een noodzakelijke 
investering. Het betreft een tent, 
die gebruikt kan worden als ba-

sis tijdens de evenementen, waar-
bij zij eerste hulp verleent. Bezoe-
kers aan de demonstratie kunnen 
hiervoor een donatie doen.
EHBO Santpoort zorgt al bij-
na een eeuw voor eerste hulp bij 
tal van evenementen. We kun-
nen denken aan de Santpoortse 
Feestweek, de avondvierdaagse 
en atletiekwedstrijden van Suomi. 
De vereniging heeft altijd nauw 
samengewerkt met Damiaan uit 
IJmuiden. 
Deze vereniging is onlangs op-
geheven en is nu opgenomen in 
EHBO Santpoort. Daardoor is het 
ledental gegroeid naar zo’n 150. 
Wat het bestuur betreft mag dit 
aantal best groeien. Niet omdat 
groei een doel op zichzelf is, maar 
omdat er meer en betere hulp bij 
ongevallen verleend kan worden, 
naarmate er meer mensen zijn 
die kunnen reanimeren en andere 
hulp kunnen geven. Wie bedenkt 
dat 80 procent van de ongeval-
len in en om het huis plaatsvindt, 
ziet het belang hiervan in. Boven-
dien is een ambulance al snel tien 
minuten onderweg naar een plek 
des onheils.
Wie EHBO wil kunnen verlenen, 
kan bij EHBO Santpoort een op-
leiding volgen. Het is ook moge-
lijk om een cursus EHBO bij kin-
deren te volgen. De meeste ziek-
tekostenverzekeraars vergoeden 
dergelijke cursussen overigens 
geheel of gedeeltelijk.

Wandel mee in de
strijd tegen kanker
Velsen - Samen 24 uur wande-
len in de strijd tegen kanker, dat 
is de KWF SamenLoop. Dit wan-
delevenement is op 8 en 9 juni in 
IJmuiden. Je kunt meewandelen 
met een team van bijvoorbeeld 
buren, vrienden, collega’s of van 
de sportvereniging. Als symbool 
voor de voortdurende strijd te-
gen kanker wandelen teamleden 
om de beurt een poosje mee.  
Kinderen kunnen 24 minuten 
meewandelen. Het doel van de 
KWF SamenLoop is om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
kankeronderzoek. Het wandel-
parcours is op het veld tegen-

over zwembad De Heerenduinen 
in IJmuiden. 
Naast het wandelen zijn er diver-
se kraampjes en er is veel mu-
ziek. De eerste teams hebben 
zich inmiddels aangemeld en er 
zijn al veel mensen bezig om een 
team te maken. Op 23 april is er 
in Grand Café La Belle in IJmui-
den een informatieavond over de 
SamenLoop. Iedereen die meer 
wil weten over de KWF Samen-
Loop is vanaf 20.00 uur welkom. 
Leef mee, wandel mee! Aanmel-
den kan via velsen@samenloop-
voorhoop.nl. Zie ook www.vel-
sen.samenloopvoorhoop.nl.

Expositie Jolanda 
Straathof in bibliotheek
IJmuiden - Jolanda Straathof 
heeft dankzij diverse cursus-
sen van Artitotaal zeer uiteen-
lopende (verf)technieken on-
der de knie gekregen, waaron-
der wandschilderingen en Ve-
netiaans stucwerk. Ook fotogra-
fie behoort tot haar brede oeu-
vre, waarin zij haar passies voor 
kunst en spirituele bewustwor-
ding combineert en uitdraagt. 
Een selectie van haar intrigeren-
de foto’s is te zien in het theater 
van de Centrale Bibliotheek.

Glossy over 
Santpoort-

noord
Santpoort-Noord - Een eenmalig 
magazine voor alle bewoners van 
Santpoort-Noord. Een blad waar-
mee inwoners elkaar en de om-
geving beter leren kennen. Een 
glossy magazine dat verbindend 
werkt. Als de droom van de ma-
kers uitkomt, dan zal NOORD 
huis-aan-huis verspreid worden 
bij zo’n 3.250 huishoudens. Het 
idee van NOORD is geboren uit 
het succes van DHRS, een ma-
gazine dat in februari 2012 ver-
scheen in Driehuis. De positieve 
reacties van zowel bewoners als 
ondernemers heeft Edith van Beek 
van IN VORM (concept, hoofd-
redactie, artdirection) geïnspi-
reerd om in dit nieuwe magazine 
de persoonlijkheid van Santpoort-
Noord in woord en beeld te van-
gen. Mooie verhalen die lekker le-
zen en alle inwoners, van jong tot 
oud, een gevoel van trots geven. 
Van Beek: ,,Het is een ambitieus 
plan. Huis-aan-huis verspreiden 
betekent dat we, op z’n zachtst ge-
zegd, een uitdagend rekenmodel 
hebben. We willen een kwalitatief 
hoogstaand blad maken met goe-
de schrijvers en fotografen. In on-
ze dromen kan het! Hopelijk kun-
nen we genoeg ondernemers inte-
resseren en het blad maken zoals 
we dat voor ogen hebben.” Om dit 
magazine te realiseren is de hulp 
nodig van ondernemers die wonen 
of werken in Santpoort-Noord. In 
NOORD krijgen zij de mogelijk-
heid om de betrokkenheid van 
hun klant te vergroten, de gunfac-
tor nog iets te verhogen en wel-
licht nieuwe klanten te ontmoeten. 
Er zijn diverse mogelijkheden voor 
de ondernemer om op een unie-
ke, onderscheidende en vooral re-
dactionele manier een kijkje in de 
keuken of achter de schermen te 
geven. Binnenkort nemen Jacque-
line Vergnes of Anne-marie Blok-
land contact op met de onder-
nemers om een afspraak te ma-
ken. Zij zouden het geweldig vin-
den om het concept nader toe te 
lichten en samen met de onderne-
mers te bespreken op welke wij-
ze ze het meest persoonlijk en op-
timaal hun gezicht kunnen laten 
zien in het blad. De lijst van on-
dernemers in Santpoort-Noord is 
lang, dus zelf contact opnemen 
met Jacqueline of Anne-marie kan 
ook. Zie ook www.dorpsmagazine.
nl of mail naar dorpsmagazine@
invorm.nl.
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Regio – ’Ik heb nog nooit een 
bal met tanden gezien man-
nen!’, spreekt interim coach 
Willem van der Steen ‘zijn’ jon-
gens toe. ‘Niet bang zijn voor 
de bal, we spelen goed, we 
kunnen het!’. Dit knoopte het 
team goed in hun oren. Na 
een spannende pot voetbal te-
gen Bloemendaal bracht IJmui-
den de dik verdiende drie pun-
ten mee naar huis. Na de af-
trap bleek dat beide teams aan 
elkaar waren gewaagd. Bloe-
mendaal speelde net als IJmui-
den sterk aanvallend waardoor 
de spanning voortdurend in el-
kaars doelgebied hing. Aan-
voerder Danylio Pronk had met 
Jelle Heaser en Lorens Hoeve 
de verdediging onder contro-
le. In deze wedstrijd was Luca 
‘Evil Eye’ Pronk heer en mees-
ter onder de lat. Met behulp 
van zijn maatjes sloeg hij weer-
galoos de ene na de andere 
bal zijn doel uit.  Bloemendaal 
bleef echter pressie uitvoeren 
wat uiteindelijk beloond werd 
met een onhoudbaar doelpunt. 
IJmuiden liet zich niet intimide-
ren en via een een-tweetje met 
Kelvin Haasnoot tikte Cas Peet-
oom de gelijkmaker in. Na de 
rust was het Bloemendaal die 
de meeste kansen kreeg maar 
deze niet konden verzilveren. 
Uiteindelijk lukte het vanuit 
een counter en werd de stand 
2-1. Direct bracht Haasnoot 
zijn team weer op gelijke hoog-
te. Bloemendaal kwam snel te-
rug in de wedstrijd maar Hea-
ser verdedigde deze aanval pri-
ma uit. Na de uittrap viel de bal 
bij Levi Kiewiet voor de voeten 
die doorpassde op Jos Bomas. 
Via een schitterende omhaal 
ramde Bomas de 2-3 in het net. 
IJmuiden rook de overwinning 
en met een doelpunt van Kie-
wiet kwam deze heel dichtbij. 
In de laatste tergende minu-
ten viel er nog een tegentreffer 
maar uiteindelijk vertrok IJmui-
den met 3-4 winst terug naar 
Sportpark Schoonenberg.

Eindelijk winst 
IJmuiden F1

Nieuws van DCIJ
IJmuiden - In de maanden 
april en mei vallen de belang-
rijkste beslissingen in de onder-
linge competitie van de Dam-
club IJmuiden. Daarbij komt dat 
de spanning danig wordt opge-
voerd. De titelkandidaten moe-
ten winnen en mede daardoor ri-
sico’s nemen. Conall Sleutel be-
werkstelligde een fraaie pun-
tendeling tegen koploper Cas-
per Remeijer. Cees Pippel kon 
van deze misser niet profiteren 
en moest eveneens een punt af-
staan. Jan Maarten Koorn liet 
zich geen moment imponeren 
en speelde verdienstelijk remise. 
Berrie Bottelier liet eerste tien-
talkandidaat Cees van der Vlis 
in het stof bijten en won over-
tuigend. Jesse Bos, die zelf in 
een sterk gespeelde positiepar-
tij Cees van der Steen er onder 
hield, profiteerde optimaal van 
de missers van de concurrentie. 
Geen verrassing was de winst 
van Willem Winter op de jeugd-
spelers. Samantha Mol, Rick de 
wolf en Martijn Vis komen nog 
tekort om een goed resultaat te 
behalen.
Max Doornbosch en Jack van 
Buuren waren lange tijd in een 

fantastisch damgevecht verwik-
kel. Van Buuren trok uiteindelijk 
aan het langste eind.  Leo Bink-
horst zag door een blunder een 
zeker punt mislopen en Jacque-
line Schouten profiteerde opti-
maal. Teleurstellend was het spel 
van Rick Hartman die in het mid-
denspel lelijk mistastte tegen 
Jan Apeldoorn en direct kon op-
geven. Stella van Buuren en Paul 
Smit kregen, ondanks verwoede 
pogingen, geen beslissend voor-
deel. Een remise was een juist 
resultaat. Tegen Nicole Schouten 
boekte Piet Kok een regelmatige 
overwinning.

IJmuiden - Vrijdag 5 april  wa-
ren er 10 tafels bezet bij het kla-
verjassen bij Stormvogels. De 
uitslag was 1. een  rollade, 5161 
punten, de heer G. Jongejan; 
2.  paardenworst, 5085 punten,   
mevrouw W. Retz; 3. een  slijters-
bon, 5025 punten, de heer H de 
Graaf; 4. een fleece deken, 5013  
punten, mevrouw B. Bijlsma; 
5.  koffie en thee, 4961 punten, 
de heer W. Weuring; 6. een  pot 
snoepmix, 4944 punten, de heer 
J. Mantje; 7. een etagere,   4895  
punten, de heer P. Roos; 8. pe-
per en zout molen, 4839 punten,  
mevr. R van Lienen; 9. schoon-

maakgerei, 4839 punten, de heer 
J de Beurs; 10. ragout met bak-
jes, 4822 punten, de heer H. v/d 
Berg. De marsenprijs ging met 
drie marsen naar de heer W. 
Berkhof. De poedelprijs ging met  
4019 punten naar mevr. J. Koele-
meyer. 
De hoofdprijs, een bon van De-
kaMarkt ter waarde van 20 eu-
ro, ging naar mevrouw L. Stet. Op 
vrijdag 12 april is er  weer kla-
verjassen in de kantine van IJVV 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat, aanvang 20.00 uur. Op 3 
mei is de laatste klaverjasavond 
voor de zomerstop.

Klaverjassen Stormvogels Stormvogels in tweede 
helft van mat geveegd

IJmuiden - Stormvogels  heeft 
in de uitwedstrijd tegen debu-
tant FC Uitgeest opnieuw een 
grote nederlaag moeten lijden; 
de vijfde deze competitie. De 
eerste helft tegen FC Uitgeest 
zag het er absoluut niet naar 
uit dat Stormvogels in de twee-
de helft door het team van de 
scheidende  trainer Jur Bosman 
van de mat geveegd zou wor-
den.
 Na een gelijk opgaande strijd 
namen de Vogels in de 23ste mi-
nuut de leiding. Uitgeest-doel-
man Erik Alders dacht over be-
hoorlijke voetbalkwaliteiten te 
beschikken, maar verslikte zich 
in Stormvogels-spits Henk Swier 
die hem de bal ontfutselde en 
de stand daarna gemakkelijk 
op 0-1 kon brengen. Acht minu-
ten later herstelde doelman Al-
ders zich bekwaam door een in-
zet van Henk Swier te stoppen.
Met nog drie minuten te gaan 
in de eerste helft  kon de ge-
heel vrijstaande verdediger San-
der van den Helder na een vrije 
schop de bal doorkopen richting 
Joost de Jong, die met een be-
keken kopbal de ruststand op 
1-1 bracht.
De tweede helft had Stormvo-
gels duidelijk een mentale inzin-
king, want als rijpe appels vielen 
de doelpunten in het voordeel 
van FC Uitgeest van de boom. 
In de 53ste minuut bereikte een 
pass van Sven de Wit spits Pim 
Molenaar, die aan de verkeerde 

kant  gedekt werd door invaller 
Mike Gruijters,  en beheerst te-
kende hij voor de 2-1.
Het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd kwam van de voet van 
Ruud Koedijk. Hij zag doelman 
Jan Ziere te ver van zijn doel 
staan en met een mooie lob van-
af 25 meter wist hij de IJmuiden-
se sluitpost te passeren, 3-1.  In 
de 68ste minuut  kreeg Stormvo-
gels opnieuw een grote tegen-
slag te verwerken; middenvelder 
Brian van Laar moest per bran-
card met een ernstige kniebles-
sure (kruisbanden gescheurd) 
het veld verlaten en na een ope-
ratie volgt een langdurige reva-
lidatie voor de ongelukkige Van 
Laar. 
Met nog ruim 20 minuten te 
gaan gingen de harten van de 
oude aanwezige supporters 
open, want niet minder dan Kick 
Smit bepaalde de tussenstand 
op 4-1. Het kanon uit Uitgeest 
bleef het laatste kwartier maar 
bulderen, want Ruud Koedijk 
en Pim Molenaar konden hun 
tweede doelpunt van de wed-
strijd maken. John de Nijs be-
paalde zeven minuten voor tijd 
de eindstand op 7-1.
Zondag a.s. komt Hoogland naar 
Zeewijk. Aanvang 14.00 uur.
Het eerste elftal van de zater-
dag verloor in Amsterdam met 
5-0 tegen subtopper Water-
graafsmeer. Zaterdag 13 april is 
Hoofddorp de tegenstander op 
Zeewijk.

Capoeira op De Klipper
IJmuiden - Maandag 25 maart 
kreeg basisschool De Klipper 
Zeewijk een workshop Capoei-
ra. 
De groepen 3 tot en met 8 kre-
gen les van Graduaro Carame-
lo.
Voor degene niet weten wat 
Capoeira is, dat is een Brazili-
aanse vechtdans. 
Als je nu denkt lekker trappen! 
Nee dat is niet zo! Capoeira 
draait voornamelijk om sierlijk-
heid en trappen met doe je met 
je voeten en verdedigen met je 
handen. Bij Capoeira mag je el-

kaar niet raken toch kan dit ge-
beuren. Als iemand trapt en jij 
pakt zijn/haar been mag je die-
gene op de grond te leggen.
De kinderen moesten radsla-
gen doen en vonden dat som-
mige pasjes wel leken op 
breakdance. Ze moesten ook in 
een kring (horda) staan en dan 
stonden twee kinderen midden 
in de kring en gingen ze sierlijk 
trappen. Ondertussen werd er 
ook muziek gespeeld. Het was 
een geslaagde gymles! 
De reporters van groep 7 Lexi, 
Marissa, Anne en Alishia.

Bijzondere kunstwerken 
voor de Gildenbuurt
Velsen-Noord – De afgelopen 
maanden heeft een groep da-
mes uit de Gildenbuurt hard ge-
werkt aan bijzondere kunstwer-
ken voor de Gildenbuurt. De op-

zet voor het project ‘Vrouwen 
van Velsen, portiekkunst Gilden-
buurt’ was om dames uit de Gil-
denbuurt met elkaar in contact 
te brengen, met als bijkomend 
resultaat het opvrolijken van 
de portieken in de Gildenbuurt 
met de gemaakte kunstwerken. 
Woensdag 17 april om 11.00 uur 
worden de ‘kunstenaressen’ en 
belangstellenden op het Brees-
aperhof ontvangen met koffie en 
gebak om vervolgens een wan-
deling te maken langs de kunst-
werken in de portieken. Het pro-
ject is een samenwerking tussen 
Woningbedrijf Velsen en Stich-
ting Welzijn Velsen om de leef-
baarheid in de wijk te bevorde-
ren. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Wijk-
centrum de Mel-Watervliet aan 
de Doelmanstraat 34, telefoon 
0251-226445.



VV IJmuiden D1
te gast bij Mona Lisa

IJmuiden - VV IJmuiden D1, dat onder leiding staat van Kelly Meij-
boom en Pascal van der Pol, was door Kora van Eikeren van Mona Li-
sa uitgenodigd om pizza te komen eten. Dit team had de meeste lo-
ten verkocht van de Grote Club Actie en dat was voor Mona lisa re-
den om de jongens uit te nodigen. 

Onderlinge Wedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 13 april vin-
den in de Dolfijngymzaal, naast 
de ingang van de velden van voet-
balvereniging Stormvogels, vanaf 
09.00 uur tot ongeveer 16.00 uur 
de Onderlinge Wedstrijden plaats 
voor de jeugdleden van de Gym-
nastiekvereniging RKGV Velsen. 
Tijdens deze wedstrijden kunnen 
de jeugdleden zich onder het toe-

zicht van deskundige juryleden 
met elkaar meten op de onder-
delen: evenwichtsbalk, kastsprin-
gen, lange mat, brug en ringen. 
Al maandenlang wordt er door de 
jeugdleden tijdens hun wekelijk-
se gymuur geoefend om een goe-
de oefening te kunnen laten zien. 
Iedereen is van harte welkom in. 
Zie ook rkgv-velsen.nl.

Velsen-Zuid  Zaterdag 6 april wa-
ren vijftien klootschieters te zien 
op de beeldenroute in Spaarn-
woude. Vier teams gingen de strijd 
met elkaar aan. Team 3 met Willem 
K., Elly, Astrid en Jan St. werd eer-

ste met 78 schoten en 54 meter. 
Team 2 met Ton, Nico en Lia werd 
tweede met 78-28. Team 1 met Ina, 
Harm en Willem P. werd derde met 
86-1. Team 4 met Joke, Bertus, Li-
na en Jan Sch. werd vierde met 

93-27. Op zondag 11 april is het 
Open Voorjaars Klootschiet Toer-
nooi voor ieder die interesse heeft 
in een leuke dag met koud buffet. 
Drankjes zijn voor eigen rekening. 
Zie ook www.svfullspeed.nl

Klootschieten Full SpeedVerkoop hobbyartikelen
IJmuiden - Dinsdag 16 april is er 
een verkoop van het 3D hobby-
hoekje in De Moerberg. Tussen 
10.00 en 12.00 kan men terecht 
voor advies en verkoop op het 
gebied van kaarten maken. Er is 

volop keuze uit stickervellen, pa-
pier en enveloppen, verschillen-
de kleuren, maten en diktes. Er 
zijn allerlei materialen voor per-
gamano, borduren, patronen-
boekjes en complete pakketten. 

  

OMDAT WIJ U BEGRIJPEN

OOK VOOR HET VERZORGEN VAN 
UW UITVAART IN IJMUIDEN.

GEHEEL VRIJBLIJVEND INFORMATIEGESPREK MOGELIJK.

PARKLAAN 36, 2011 KW HAARLEM, 023 - 5328750
WWW.UITVAARTCENTRUMHAARLEM.NL           

Ingrid  Raspoort

‘DE PARKLAAN’UITVAARTCENTRUM HAARLEM

“M’n gehoor
is belangrijk,

maar m’n
portemonnee

ook.”

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

kan oplopen tot € 600,- 

Plein 1945 nr. 1, (0255) 517 225

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden
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Businessclubleden Telstar bezoeken duel Spurs

Mooie trip naar Londen

Londen - Ruim 50 busines-
sclubleden van Telstar heb-
ben Tottenham Hotspur zon-
dag met 2-2 gelijk zien spe-
len tegen Everton. Het be-
zoek aan de Premier League-
wedstrijd op White Hart Lane 
was onderdeel van de 2-daag-
se voetbalreis die de Velsen-
se club afgelopen weekein-
de in samenwerking met Busi-
nessclub Telstar had georga-
niseerd.

De businessclubleden van Telstar 
krijgen ieder seizoen de kans om 
zich in te schrijven voor een bui-
tenlandse voetbalreis. Vorig jaar 
werd een bezoek gebracht aan 
een wedstrijd van Sunderland, dit 
jaar ging de reis naar de Spurs, 
één van de zes Londense Premier 

League-clubs. Het team van Jan 
Vertonghen, onlangs uitgroepen 
tot beste PL-speler van de maand 
maart, nam het zondag op tegen 
Everton, de club van John Hei-
tinga. In een uitverkocht en ui-
terst sfeervol stadion kwam de 
thuisploeg binnen een minuut op 
voorsprong. Daarna ontspon zich 
een spannend duel waarin Ever-
ton de achterstand omboog in 
een 1-2 voorsprong. In de slotfa-
se kwam Tottenham Hotspur op 
gelijke hoogte, waardoor de ka-
ter voor de Londenaren beperkt 
bleef. Hoogtepunt was de bin-
nenkomst van ‘legend’ Paul Gas-
coigne, die op enkele meters van 
de businessclubleden van Tel-
star ging zitten en hartstochtelijk 
werd toegezongen door duizen-
den Spurs-fans. De buitenland-

se voetbalreis was zaterdagoch-
tend begonnen op Schiphol. Daar 
vertrok de groep met twee ver-
schillende vliegtuigen naar Lon-
den, een hectische metropool 
met 12 miljoen inwoners. Na een 
busreis die langer duurde dan de 
vlucht arriveerden de business-
clubleden in het Premier Inn Ho-
tel in de buurt van King’s Cross 
Station. Na de lunch verspreidde 
de groep zich over de stad. Het 
grootste deel bezocht de Cham-
pionship-wedstrijd Chrystal Pala-
ce-Barnsley, anderen kochten 
een kaartje voor de toeristenbus 
om de attracties van Londen te 
bekijken. Een kleine groep pakte 
de metro naar Wembley voor een 
rondleiding door het stadion. Aan 
het begin van de avond kwam de 
groep weer samen in Marquis 
Cornwallis, een sfeervolle pub op 
een paar minuten lopen van het 
hotel, waar gezamenlijk een bor-
rel werd gedronken. Daarna was 
iedereen vrij en deden de omlig-
gende restaurants goede zaken.
Zondag stond volledig in het te-
ken van de wedstrijd Tottenham 
Hotspur-Everton. 
Direct na deze kraker - bei-
de ploegen spelen om een top-
klassering in de Premier League 
- volgde een haastige terugreis 
naar het hotel en de verschillen-
de luchthavens. Alsof het zo ge-
pland was kwamen beiden vlieg-
tuigen op precies hetzelfde mo-
ment aan op Schiphol, waarmee 
een einde kwam aan geweldige 
voetbalreis. (Friso Huizinga, foto: 
Jan Spierenburg)

Feestelijke opening met loterij
Nieuwe winkel van 

Lengerique dinsdag open
Santpoort-Noord - Dinsdag 
opent Lengerique Lingerie & 
Badmode haar nieuwe winkel 
aan Hoofdstraat 154. Na een 
intensieve verbouwing van het 
nieuwe pand zal de verhuizing 
dit weekeinde snel verlopen. 
Klanten hoeven Lengerique 
dan ook geen dag te missen.
Het nieuwe pand is maar twee 
huizen verder, maar het effect 
is groots. De winkelruimte is 
langer en breder, waardoor er 
een mooie, lichte winkel ont-
staat waar het kleurige assor-
timent van Lengerique prachtig 
uit komt. Ter ere van de ope-
ning is de winkel op woens-
dag- 17 en donderdagavond 18 
april van half acht tot tien uur 
geopend.  Er worden dan een 
feestelijk hapje en een drank-
je geserveerd en men kan na-
tuurlijk rustig rondkijken en 
passen. 
Bij Lengerique wordt een groot 
assortiment van diverse mer-
ken gevoerd. Enkele merken: 
Marie Jo, Calvin Klein, Cy-
ell, MuchachoMalo en Prima 
Donna. Er is prachtige lingerie, 
nacht- en badmode in vele ma-
ten van klein tot groot die ie-

dereen mooi maken. In de lin-
gerie is een groot aanbod van 
pastelkleuren. En in de badmo-
de zie je deze zomer veel die-
pe kleuren en bijzondere des-
sins. Nu het zonnetje weer gaat 
schijnen krijgt iedereen zin 
in de nieuwe zomermode. Bij 
Lengerique is veel aantrekke-
lijks te vinden en men wordt er 
heel prettig geholpen.
In deze krant vindt u de adver-
tentie van Lengerique met een 
lot, waarmee men kans maakt 
op mooie prijzen. Het enige dat 
u hoeft te doen is uw gege-
vens invullen en het lot bij Len-
gerique inleveren. Dan kunt u 
meteen de nieuwe winkel be-
wonderen. 
Van 16 tot en met 30 april wordt 
op werkdagen een lot getrok-
ken. Alle ingeleverde loten din-
gen mee tot op de laatste dag. 
Er worden prachtige prijzen 
verloot, waaronder horloges en 
een bikini van Sedna, luxe tas-
sen van Calvin Klein, een fami-
liepakket van MuchachoMa-
lo en leuke setjes van diverse 
merken. 
Lengerique is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag.

Nieuwe 
eigenaar grond 

Velserend
Santpoort-Zuid – Ernst Mer-
hottein, van de fractie van Groen 
Links Velsen, heeft het colle-
ge vragen gesteld over Velse-
rend. Sinds kort heeft het ter-
rein een nieuwe eigenaar, dat 
is BMG Vastgoed van project-
ontwikkelaar Blauwgoed, te-
vens eigenaar van de sauna aan 
de rand van dit terrein. Het ter-
rein wordt momenteel voortva-
rend opgeruimd door de nieuwe 
eigenaar. In het verleden heeft 
de gemeente Velsen kosten ge-
maakt om het terrein te ontdoen 
van asbest. De kosten hiervan 
zouden worden verhaald op een 
nieuwe eigenaar. Merhottein wil 
weten of dit is gebeurd. Dat kan 
wethouder Te Beest bevestigen. 
Verder is nog niet bekend of de 
nieuwe eigenaar plannen heeft 
het terrein verder te ontwikke-
len. Raadslid Merhottein vestig 
de aandacht op het feit dat bij 
de ontwikkeling van het terrein 
ernstig rekening moet worden 
gehouden met de flora en fau-
nawet die geldt in dit bescherm-
de gebied.

Kustinformatiecentrum
Velsen – In december 2012 
heeft het college haar plannen 
voor het nieuwe Kustinforma-
tie- en innovatiecentrum (KIIC) 
en het traject voor nieuwe huis-
vesting van het Pieter Vermeu-
len Museum uitgezet. Inmid-
dels is duidelijk dat er 4 miljoen 
euro nodig is voor de plannen. 
Daarvan is 2,8 miljoen euro no-
dig voor de huisvesting en 1,2 
miljoen voor de inrichting. De 
afgelopen maanden is gewerkt 
aan een bidboek en een fond-
senwervingsplan. In eerste in-
stantie worden de inspannin-
gen gericht op fondsen waar 
bedragen groter dan 100.000 
euro kunnen worden gevraagd. 
Omdat sommige fondsen maar 
eens per jaar beslissen over 
toekenning kan het enige tijd 
duren voordat er uitsluitsel is 

over de aanvragen. Het colle-
ge heeft inmiddels een verken-
nend gesprek gevoerd met de 
directie van de Kennemer BV, 
de erfpachter van de grond 
waar het KIIC is gepland bin-
nen het projectplan Kustvisie. 
De gemeente en Seaport Ma-
rina IJmuiden zijn beiden aan-
deelhouder van deze BV. Om-
dat het van belang is dat naast 
het museum ook andere func-
ties, zoals horeca, cadeauwin-
kel en buitensportbedrijf enzo-
voorts moeten worden gereali-
seerd om voldoende bezoekers 
te trekken, moeten ook met an-
dere partijen de mogelijkhe-
den worden verkend. Daar is 
het college nu druk mee bezig. 
In het najaar hoopt het college 
meer te kunnen vertellen over 
de voortgang van de plannen.

Eigenwijs brengt vrolijke 
musical Bye Bye Birdie
Velsen - Komende vrijdag en za-
terdag, 12 en 13 april, brengt jon-
gerengroep Eigenwijs de vrolijke 
Broadway musical ‘Bye Bye Bir-
die’ op de planken. Alles is tot in 
de puntjes verzorgd: de decors, 
de kleding, de belichting en de 
live muziek vanuit de orkestbak. 
Tijdens de grote doorloop is ge-
bleken dat de spelers er helemaal 
klaar voor zijn om u een gewel-
dige show vol humor en flitsende 
dansnummers te bezorgen. Ook 

de orkestleden kijken uit naar de 
uitvoeringen, want zij vinden het 
een bijzonder genoegen de mooie 
arrangementen van Bye Bye Bir-
die te spelen. Eigenwijs garan-
deert een avond waarop zorgen 
kunnen worden vergeten. Sterker 
nog: u gaat met nieuwe energie 
en een blij gevoel weer naar huis.
Zin om te genieten en te swin-
gen? Bestel dan gauw kaartjes 
via www.stadsschouwburgvelsen.
nl of bel naar 0255-515789.
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Grand Café Loeca: 
veel nieuwe activiteiten
IJmuiden - Uitbaters Jill en 
Danny van Dijk, die het grand 
café aan de Kennemerlaan 
93/b een half jaar geleden 
hebben overgenomen van 
Remco Glas, vertellen en-
thousiast over de plannen met 
hun restaurant. Danny heeft 
onder meer zijn ervaring op-
gedaan bij overbuurman Korf 
Catering waar hij tien jaar 
heeft gewerkt. 

Sinds kort zijn de openingstijden 
van het grand café verruimd, dat 
wil zeggen dat gasten nu vanaf 
woensdag (was donderdag) tot 
en met zondag, vanaf 12.00 uur, 
voor lunch en diner welkom zijn. 
Ook hebben zij de ‘Barhap’ ge-
introduceerd. Dit is een wat an-
dere benaming voor de bekende 
daghap, die van woensdag tot en 
met vrijdag vanaf 12:00 uur ver-
krijgbaar is en die ook kan wor-
den afgehaald. ,,Op deze dagen 
maak ik een stampotje of pasta 
of een rijstschotel die voor 6,50 

euro verkrijgbaar is’’, vertelt Dan-
ny. En hij vervolgt: ,,Ook de me-
nukaart hebben we aangepast 
met een aantal laagdrempelige 
gerechten waaronder een ham-
burger, schnitzel en saté.”
Daarnaast staan er de komende 
twee maanden diverse specia-
le activiteiten op het programma 
zoals een zangoptreden van Cock 
Zwanenburg op 14 april. Op Ko-
ninginnedag, 30 april, wordt sa-
men met café Cheers een leuk 
evenement georganiseerd terwijl 
op moederdag, zondag 12 mei, 
de mogelijkheid wordt geboden 
om te genieten van een high-Tea. 
En voor vrijdag, 17 mei, staat er 
een asperge diner, met Texelse 
asperges, op het programma.
Maar kenners kunnen ook te-
recht om één van de vele soorten 
gedistilleerd te proeven. ,,Ik heb 
hier 14 soorten bier, 18 soorten 
rum en 22 soorten whiskey en op 
7 mei organiseren we weer een 
whiskey proeverij’’, aldus Danny. 
Zie ook www.loeca.nl.

Kustinformatiecentrum
Velsen – In december 2012 heeft 
het college haar plannen voor 
het nieuwe Kustinformatie- en 
innovatiecentrum (KIIC) en het 
traject voor nieuwe huisvesting 
van het Pieter Vermeulen Muse-
um uitgezet. Inmiddels is duide-
lijk dat er 4 miljoen euro nodig is 
voor de plannen. Daarvan is 2,8 
miljoen euro nodig voor de huis-
vesting en 1,2 miljoen voor de 
inrichting. De afgelopen maan-
den is gewerkt aan een bidboek 
en een fondsenwervingsplan. In 
eerste instantie worden de in-
spanningen gericht op fond-
sen waar bedragen groter dan 
100.000 euro kunnen worden 
gevraagd. Omdat sommige fond-
sen maar eens per jaar beslissen 
over toekenning kan het enige 
tijd duren voordat er uitsluitsel is 

over de aanvragen. Het college 
heeft inmiddels een verkennend 
gesprek gevoerd met de direc-
tie van de Kennemer BV, de erf-
pachter van de grond waar het 
KIIC is gepland binnen het pro-
jectplan Kustvisie. De gemeente 
en Seaport Marina IJmuiden zijn 
beiden aandeelhouder van deze 
BV. Omdat het van belang is dat 
naast het museum ook andere 
functies, zoals horeca, cadeau-
winkel en buitensportbedrijf en-
zovoorts moeten worden gerea-
liseerd om voldoende bezoekers 
te trekken, moeten ook met an-
dere partijen de mogelijkheden 
worden verkend. Daar is het col-
lege nu druk mee bezig. In het 
najaar hoopt het college meer te 
kunnen vertellen over de voort-
gang van de plannen.

Eerste Sneeuwdag 
voor Hartekamp Groep

Velsen-Zuid - Zondag heeft de 
eerste Sneeuwdag voor cliënten 
met een verstandelijke beperking 
plaatsgevonden bij SnowPlanet 
in Spaarnwoude. Rond de 60 cli-
enten van de Hartekamp Groep, 
maar ook daarbuiten, hebben vol-
op genoten van deze dag. Er werd 
door alle cliënten enthousiast ge-
sleed. Een aantal heeft meege-
daan aan de skiles,  de jongste 
deelnemer was 3 jaar en de oud-
ste 61 jaar. Ook waren er 40 vrij-
willigers aanwezig van Poli-Ak-
tief. Zij hebben cliënten begeleid 

bij een zit-ski ervaring. Rolstoel-
gebonden cliënten, maar ook cli-
enten die het skiën te eng vonden 
hebben hiervan ontzettend geno-
ten. Ook de ouders stonden met 
een grote trotse glimlach aan de 
kant. Na de wintersport was er 
een kindermenu of een stuk ap-
peltaart met warme chocolade-
melk. Enkele reacties: ‘Ik heb een 
topdag gehad, Donald’. ‘Ik kom 
volgend jaar weer terug. Van Son-
ja’. Met dank aan de vrijwilligers, 
SnowPlanet en Fonds Hartewen-
sen.

Vier zebrapaden op 
Planetenweg blijven

IJmuiden – De acties van bewo-
ners rondom de Planetenweg heb-
ben toch succes gehad. Na de 
laatste handtekeningactie heeft 
het college besloten dat vier van de 
vijf zebrapaden mogen blijven. Al-
leen het zebrapad bij de Graham-
straat komt na de wegwerkzaam-
heden niet meer terug. Bewoners 
betoogden dat het oversteken met 
name voor kinderen zonder ze-
brapad niet veilig was. Bovendien 
zouden mensen met scootmobiels, 

rolstoelen en kinderwagens lasti-
ger over de middenberm kunnen 
oversteken. Hoewel het college 
aangeeft dat de standpunten niet 
zijn gewijzigd, hebben zij vanwege 
het maatschappelijke belang be-
sloten toch meer zebrapaden te-
rug te laten komen. Het zebrapad 
bij de Grahamstraat ligt vlak bij de 
zebrapaden bij de Saturnusstraat 
en de stadsparkrotonde en wordt 
daarom niet terug gebracht. (Ka-
rin Dekkers)

1,5 miljoen voor 
Middenhavengebied
IJmuiden – De gemeente  Vel-
sen draagt een bedrag van 1,5 
miljoen subsidie bij aan het pro-
ject Omvorming Middenhaven-
gebied. 
Het bedrag wordt overgemaakt 
aan Zeehaven IJmuiden N.V. 

Het bedrag is bestemd voor het 
project Deepsea Intercontinen-
tal Frozen Fish Centre of Euro-
pe (DIFE-project). De aanbeste-
ding en de gunning van de twee-
de fase van het project heeft in-
middels plaats gevonden. 

Economie Heemskerk 
steunt op Velsen
Velsen – De gemeenten Velsen 
en Heemskerk zijn overeengeko-
men dat Velsen de lokale taken 
op het gebied van economie, re-
creatie en toerisme voor Heems-
kerk gaat uitvoeren, voorlopig 
voor een periode van vijf jaar. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
adviezen op het gebied van be-
leid, het informeren en adviseren 
van ondernemers en hun organi-
saties en het ondersteunen van 
de wethouder economische za-

ken. Regionale economische ta-
ken in de vier IJmondgemeenten 
worden al uitgevoerd door de 
gemeente Velsen. Per gemeente 
beslist men of ook de lokale eco-
nomische taken door Velsen laat 
uitvoeren. 
De afdeling Economische Za-
ken, Wonen en Ruimtelijk Be-
leid wordt uitgebreid met 0,6 fte. 
Door de samenwerking beoogt 
men efficiënter en effectiever te 
kunnen werken.

Gehandicapten-
parkeerplaats

Velsen – Raadslid Stapper van 
PvdA Velsen heeft het colle-
ge vragen gesteld over aanvra-
gen voor het WMO. Na de kan-
teling zouden aanvragen bij de 
cliënten thuis worden doorge-
nomen zodat naar het gehe-
le plaatje kan worden gekeken. 
Maar bij een aanvraag bleek dat 
de gehandicaptenparkeerplaats 
voor een aanvrager toch apart 
via het GGD in Haarlem moest 
worden aangevraagd, compleet 
met een bezoek aan de GGD-
arts Haarlem. In een later stadi-
um moesten bij het stadhuis in 
Velsen de handtekeningen wor-
den gezet. Dit was voor de aan-
vrager een omslachtige proce-
dure. Stapper vroeg daarom of 
de aanvraag voor maatschap-
pelijke ondersteuning kan wor-
den samengevoegd met de aan-
vraag voor een gehandicapten-
parkeerkaart. Wethouder Ven-
nik heeft geantwoord dat voor-
heen het ministerie eiste dat de 
procedure voor een parkeerkaart 
via een onafhankelijke medische 
adviseur, zoals een GGD-arts, 
verliep. Vanaf 1 juli 2013 loopt dit 
contract echter af. Een bepaling 
dat de advisering via de medisch 
adviseur van de gemeente gaat 
verlopen is dus een optie. Het is 
zelfs zo dat deze nieuwe regeling 
onderdeel is van onderhandelin-
gen met een nieuwe leverancier 
voor medisch advies. Velsen on-
derhandelt hierover met de drie 
andere IJmondgemeenten. Hoe-
wel sommige gemeenten er-
voor kiezen om te kiezen voor de 
GGD, gaat Velsen ervanuit dat 
zij vanaf 1 juli van dit jaar zowel 
voor WMO-voorzieningen als 
gehandicapten-parkeerplaatsen 
en -kaarten dezelfde medisch 
adviseur kunnen inschakelen. 
Omdat per voorziening andere 
criteria worden gesteld kan het 
zijn dat er verschillende medisch 
adviseurs zouden moeten wor-
den geraadpleegd. De gemeen-
te Velsen streeft er echter naar 
om per aanvrager dezelfde advi-
seur in te zetten en dit zo moge-
lijk bij de cliënt thuis. Dat is ech-
ter niet in alle gevallen mogelijk. 
Overigens meldt de wethouder 
dat het bij gemeentelijke docu-
menten altijd nodig is zelf naar 
het stadhuis te komen voor het 
zetten van benodigde handteke-
ningen. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Op maandag 15 
april organiseert Postzegel Ver-
eniging IJmuiden een gezelli-
ge clubavond in één van de za-
len van de Adelbertus Kerk aan 
de Sparrenstraat 46. Vanaf circa 
19.45 uur is iedereen van harte 
welkom om alles te weten te ko-
men over deze vereniging, post-
zegels en alles wat daarmee te 
maken heeft. Men mag ruilboe-
ken meenemen. Meer infor-
matie: telefoonnummer is 06-
41804330 (na 18.00 uur). 

Postzegelavond
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Temperatuur omhoog
Na een ellenlange nawinter-
se periode in de lente, krijgen 
we als compensatie een zwoele 
zondag. Het kwik loopt op naar 
waarden tussen 17 en 22 gra-
den en dat is heel andere koek 
dan de strenge vorst die er af-
gelopen zondagochtend nog 
was.
In het oosten van Brabant werd 
het toen bijna -11 graden aan 
de grond. De laatste ‘echte’ 
vorst in Kennemerland en de 
IJmond was er maandagoch-
tend vroeg nog.
Die temperatuurstijging de ko-
mende dagen moeten we wel 
bekopen met minder weer, 
want de regenkans blijft tot aan 
het weekend tamelijk groot in 
West-Nederland zonder dat er 
erg veel water valt overigens. Er 
kan tot bijna 10 millimeter val-
len tot zaterdag. De landbouw 
en uw voor - of achtertuin zul-
len er blij mee zijn.  
Het weerregime is inmiddels 
veranderd en de doordringende 
oostenwinden hebben plaats-
gemaakt voor meer gewone 
zuidwestenwinden. De tempe-
raturen komen daardoor ook 
uit op normale waarden voor 
half april en dat is een graad of 
12-13 in de middag. 
Periodiek is er dus wat regen 
tot zaterdag die vooral samen-

hangt met het opkomen van 
depressies.
Wanneer aan de voorzijde van 
een diepe oceaandepressie in 
de loop van het weekend de 
stroming wat krimpt naar zuid-
zuidwest of zelfs zuid kan war-
me lucht ons via Spanje en 
Frankrijk bereiken.
We moeten er dan ook op re-
kenen dat de temperatuur een 
heel eind richting de 20 graden 
kan gaan.
Mogelijk komt het kwik maxi-
maal zelfs uit op 22 graden.
Wellicht doet de zon ook nog 
z’n best en dan is het ineens 
compleet lente en explodeert 
de natuur. De regen die tot za-
terdag valt in combinatie met 
die enthousiaste thermische 
opleving, zorgt ervoor dat bin-
nen een mum van tijd bomen 
en struiken in bloei komen. 
Dit maakt het lentegevoel na-
tuurlijk compleet voor velen en 
waarschijnlijk blijft het ook vol-
gende week overwegend mooi 
en zacht lenteweer onder in-
vloed van markante hogedruk-
gebieden op nagenoeg de juis-
te stek.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Lieve vrienden, familie en ken-
nissen, 

Ondertussen verblijf ik alweer een 
tijdje in Suriname . 
Zoals velen van jullie hebben kun-
nen lezen, ben ik in het kader van 
mijn stage bezig met het maken 
van een handboek voor de leer-
krachten. In dit handboek zal ik 
naar aanleiding van verschillen-
de observaties methodieken gaan 
beschrijven die leerkrachten kun-
nen toepassen. Op deze manier 
proberen wij het handelen van de 
leerkrachten te verbeteren, zodat 
de leerlingen zich optimaal kun-
nen ontwikkelen. Dit is een pittige 
opdracht, omdat het heel belang-
rijk is om eerst een draagvlak bij 
de leerkrachten te creëren, voor-
dat zij bepaalde argumenten van 
je aannemen, laat staan hun ei-
gen manier van handelen te ver-
anderen/aanpassen. 
Nu is er in Suriname weinig geld 
voor ontwikkelingsmateriaal. Op 
de scholen waar ik op dit mo-
ment kom voor mijn observa-
ties zijn wel methodes aanwezig, 
maar vaak heeft alleen de leer-
kracht een methodeboek en is 
er geen geld voor methodeboe-
ken voor de leerlingen. Aan ou-
ders wordt gevraagd om de me-
thodes zelf te kopiëren. Daarbij is 
er weinig ondersteunend leerma-
teriaal. Zo vertelde een leerkracht 
mij dat ze maar geld kreeg voor 
één telraam, terwijl er soms wel 
30 tot 35 leerlingen in een groep 
zitten. De klassen zijn vaak kaal 
en er zijn weinig uitdagende ma-
terialen voor leerlingen aanwezig. 
Maar hoe leuk is het om als leer-
ling even een boekje te kunnen 
lezen of een spelletje te kunnen 
spelen met je klasgenoot. 
Nu heb ik nagedacht op wel-
ke manier ik, naast mijn stage, 
een extra bijdrage kan leveren 
aan het onderwijs in Suriname. Ik 
denk aan onderwijsleermiddelen 
en speelmateriaal. Dit red ik ech-

ter niet alleen, vandaar dat ik zo 
vrij ben om jullie hulp hierbij in te 
roepen. 
Aangezien het opsturen van bij-
voorbeeld boeken, schriften, pen-
nen, gekleurde blaadjes, spring-
touwen, plakband, lijm etc. veel 
geld kost en tijden duurt voor-
dat het hier aangekomen is, ben 
ik hier in Suriname op zoek ge-
weest naar dergelijke materialen 
en spullen. Ik heb rondgekeken 
in de winkels in Paramaribo en ik 
heb gezien dat hier heel wat ma-
teriaal te koop is.  
Willen en kunnen jullie mij mee 
helpen de leerlingen in Paramari-
bo te voorzien van speel- en leer-
materiaal? Met iedere euro kan ik 
al heel wat kindjes gelukkig ma-
ken. 
Een donatie mag geheel vrij-
blijvend op rekeningnummer 
8857062 t.n.v. L.N. Donker onder 
vermelding van Kindjes in Para-
maribo. Alle giften zal ik ten goe-
de laten komen aan materiaal 
voor de leerlingen in Paramari-
bo. Uiteraard zal ik de foto’s hier-
van delen op mijn Facebook pagi-
na en weblog. 
Jullie bijdrage zou fantastisch zijn!

Lieve groetjes, Laureen Donker

ZorgSpecialist Loop 
rond Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Zondag 21 april 
gaat de ZorgSpecialist Loop van 
start bij het het Tata Steel Sta-
dion.
De ZorgSpecialist heeft in over-
leg met de organisatie besloten 
te verhuizen, zodat de loop ver-
der kan doorgroeien. 
Het hardloopevenement kent 
drie afstanden: 1,5 kilometer, 5 
kilometer en 10 kilometer. Start 
en finish van de alle afstanden 
zijn bij het Tata Steel Stadion van 
SC Telstar. Zowel voor de deel-
nemers, de supporters als ook 
de organisatie een locatie om 
trots op te zijn.
Voor bedrijven een unieke gele-
genheid om medewerkers en re-
laties in de representatieve busi-
ness lounge van het stadion te 

ontvangen. Supporters kunnen 
tijdens de loop in de ontvangst-
ruimten van het stadion terecht 
voor een kop koffie of brood-
je. Vanaf de tribune zien zij ver-
volgens hun favoriet het stadion 
binnen rennen. 
Deelnemen aan de ZorgSpecia-
list Loop? Aanmelden kan tot en 
met maandag 15 april (voor)in-
schrijven via www.zorgspecia-
listloop.nl. Na-inschrijven en het 
ophalen van het startnummer is 
mogelijk op zondag 21 april van-
af 09.30 uur tot en met 15 minu-
ten voor de start in de hal van 
het Tata Steel Stadion. Deze is 
gevestigd op Minister van Hou-
tenlaan 123, 1981 EK Velsen-
Zuid. Het startnummer wordt 
dus niet toegestuurd.

Wedstrijdverslag:
SVIJ-RCH

IJmuiden - SVIJ tegen RCH 
stond vooraf min of meer in het 
teken van een eventueel kampi-
oenschap van de blauw/zwarten 
Heemstedenaren. 
Bij een overwinning op SVIJ of 
bij een gelijkspel met gunstige 
uitslagen zou RCH vandaag wel-
eens de terechte kampioen van 
de 4e Klasse kunnen worden. 
Met een nog steeds volle zieken-
boeg en een aantal geschorste 
spelers startte SVIJ met een uit-
gedunde maar zeker niet minder 
gemotiveerde selectie aan de-
ze vooraf ingeschatte, loodzwa-
re klus.  
In het begin van de eerste helft 
was het aftasten van beide ploe-
gen en ging de strijd nagenoeg 
gelijk op. De doelpuntkansen 
waren redelijk gespreid terwijl 
het spel zich voornamelijk op het 
middenveld voltrok. Echter was 
het toch RCH dat bij een aan-
val over rechts met een voorzet 
voor de goal zomaar kon inkop-
pen. 0-1. Dit was ook de rust-

stand. Het lukte SVIJ niet om in 
de eerste 45 minuten een gat te 
slaan in de hechte defensie van 
de ploeg uit Heemstede.
In de rust wisselde trainer 
Adema, R. van der Lugt voor J 
van de Hagen om zo meer snel-
heid in spel te brengen. M. van 
Eck verhuisde hierdoor naar de 
punt van de aanval en zo werd 
er door het gehele team meer 
druk op de tegenstander gege-
ven. Hier werd RCH toch wel wat 
zenuwachtig van en kreeg het op 
het oog steeds moeilijker. De ene 
na de andere aanval van SVIJ 
volgde maar net als in de eerste 
helft wist SVIJ het net niet te vin-
den. En zo bleek die ene treffer 
van RCH vanuit het niets de be-
slissende.
Wanneer SVIJ met de instelling 
van afgelopen zondag, de laatste 
vier wedstrijden zal gaan spe-
len en dan worden op zeker de 
benodigde punten behaald om 
DWS voor te blijven op de rang-
lijst.

IJmuiden - Van woensdag 10 tot 
en met zaterdag 13 april heeft 
Patrick van Keulen Casual Jeans 
& Mannenmode, aan Lange 
Nieuwstraat 787, weer een leuke 
actie. Voor de deur staat dan een 
stoere auto, een Raw Defender. 
Elke klant die een G-Star jeans 
koopt mag met de auto op de fo-
to. Al deze foto’s worden op de 
Facebook-pagina van Patrick van 
Keulen geplaatst. En nu komt 
het: degene met de meest ‘Likes’ 
ontvangt van Patrick van Keulen 
een waardecheque van 150 eu-
ro. Woensdag 17 april worden de 
‘Likes’ geteld. Het is dus zaak zo-
veel mogelijk vrienden en fami-
lie te ronselen om jouw foto te ‘li-
ken’. Zo vang je dus twee keer de 
aandacht, eerst in je nieuwe G-
Star, dan op Facebook.

Win met je 
foto 150 euro 
bij Van Keulen

DKV Jeugd-
wedstrijden

IJmuiden - Zaterdag werd er  
weer gespeeld door de jeugd-
teams van DKV. De E1 won de 
uitwedstrijd tegen Madjoe D2 
met 2 tegen 4. Dit enthousiaste 
team heeft nu twee wedstrijden 
op rij gewonnen. Ondanks hard 
werken verloor de D2 van Spor-
ting West D2, 0-2. D1 won van 
het overbekende Oosterkwartier. 
De uitslag is iedere keer weer 
een verrassing. Ditmaal was DKV 
met 8-4 de sterkste. Loek scoor-
de drie doelpunten. C1 heeft 
gewonnen, ze stonden de he-
le wedstrijd achter. Een minuut 
voor tijd stonden ze nog 2-3 ach-
ter. Na de 3-3 van Jaron scoor-
de Ilse enkele seconden voor tijd 
zelfs de 4-3! Een fantastische uit-
slag na een zeer spannende slot-
fase! De B1 reisde naar Vinken-
veen, waar De Vinken B1 hun te-
genstander was. Helaas wist de 
B1 de tegenstander niet te ver-
slaan. De uitslag was 7-5. DKV 
organiseert veel activiteiten voor 
haar jeugdleden. Zo stond afge-
lopen vrijdag een levend Cluedo 
op het programma voor de spe-
lers van de D-pupillen en staat er 
de 27e op 28e april ‘de nacht van 
Schoonenberg’ op het program-
ma voor de B- en C-aspiranten.
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‘Rennen voor rijst’
Velserbroek - Na een week uit-
stel vanwege de ijzige koude wind 
was het woensdag 3 april dan toch 
zover: de kinderen van de ba-
sisschool De Rozenbeek gingen 
‘Rennen voor rijst’!
Als vastenactie zamelt de school 
ieder geld in voor een goed doel. 
Dit jaar, net als vorig jaar trouwens, 
was het goede doel een school op 
de Filipijnen van de stichting Ve-
lo Velo. 
Om 08.45 uur begonnen de kleu-
ters met het rennen van hun rond-
jes. Met verhitte hoofden maar ge-
lukkig aangemoedigd door vele 
vaders en moeders renden de kin-

deren hun rondjes en lieten hun 
kaart afstempelen bij de stempe-
louders. Op beide locaties was de 
inzet van de kinderen 100 procent. 
Na een goed lopend tijdsche-
ma waarbij alle groepen aan bod 
kwamen was het om 10.00 uur de 
beurt aan de groepen 8. Die kon-
den het niet op zich laten zitten 
en probeerden het hoogst aantal 
rondjes te behalen. Iedereen heeft 
heel erg zijn best gedaan om zo 
veel mogelijk geld op te halen zo-
dat iedereen op de school in Ca-
sat op de Filipijnen behalve scho-
ling ook een maaltijd kan krijgen, 
ieder dag weer. 

‘Aantal cruises groeit 
als nooit tevoren’
IJmuiden - De zee- en riviercrui-
ses in de regio Amsterdam lijken 
immuun voor de economische cri-
sis. Zo noteerden Amsterdam en 
IJmuiden vorig jaar een gezamen-
lijk record van 187 calls voor zee-
cruiseschepen: 144 in de hoofd-
stad en 43 op beide terminals in 
IJmond. Ook het aantal rivier-
cruiseschepen groeit de laatste 
jaren gestaag en was vorig jaar 
goed voor 1382 aanlopen in hart-
je Amsterdam. Voor dit jaar staat 
de teller al weer op 195 reserve-
ringen voor de grote cruisesche-
pen (Amsterdam en IJmuiden) en 
1500 voor riviercruiseschepen in 
de hoofdstad.
,,We kunnen terugkijken op een 
fantastisch cruisejaar”, aldus Hans 
Gerson, voorzitter van Amsterdam 
Cruise port (ACP) die de nieuwste 
cijfers bekend maakte tijdens de 
traditionele opening van het crui-
seseizoen, ditmaal bij Coster Dia-
monds. ACP is een onafhankelijke 
stichting die zich sinds 1996 inzet 
voor de promotie van de regionale 
cruisebelangen. 
Bij ACP zijn bijna vijftig particu-
liere bedrijven en organisaties en 
acht Noord-Hollandse gemeenten 
aangesloten.
,,Op het gebied van de zeecrui-
ses blijft het onverminderd goed 
gaan”, zegt Gerson. ,,Dat beide ha-
vens inmiddels meer turn around 
calls hebben (begin- en eindpunt 
van een cruise) dan cruise calls, 
stemt tot extra tevredenheid aan-
gezien dit voor extra inkomsten 
zorgt.’’ Gerson noemt de goede 
samenwerking tussen provincia-
le en lokale overheden, de nauti-

sche en de toeristische sector als 
een van de hoofdredenen. Verder 
profiteerde IJmuiden van de ope-
ning van een tweede terminal aan 
de IJmondhaven in mei 2012.
,,Ook het aantal riviercruisesche-
pen in Amsterdam en de rest van 
Noord-Holland zit de laatste vijf 
à zes jaar stevig in de lift”, aldus 
Gerson. ,,Ook hier geldt dat door 
een intensieve samenwerking tus-
sen alle partijen, maar ook een 
driejarige subsidie van de provin-
cie Noord-Holland, veel in gang is 
gezet.” Inclusief de motorcharter-
vaart, zijn riviercruises in Noord-
Holland goed voor een jaaromzet 
van 54 miljoen euro en zo’n 480 
arbeidsplaatsen. De recente doop 
van tien gloednieuwe riviercruise-
schepen van Viking River Cruises 
bij PTA is volgens de ACP-voorzit-
ter een goede indicatie voor het 
toenemend belang van Amster-
dam als internationale aanloopha-
ven. Bij de opening van het cruise-
seizoen was ook Jan van Run aan-
wezig, Gedeputeerde voor Econo-
mische Zaken. Namens de pro-
vincie Noord-Holland nam hij een 
rapport van ACP in ontvangst over 
de economische betekenis van ri-
viercruises en de motorcharter-
vaart. ,,Ik ben blij met de actuele 
cijfers uit dit rapport. Groeicijfers 
van tien tot twintig procent zijn 
in deze slechte economische tij-
den indrukwekkend.” Volgens hem 
past de cruisesector uitstekend in 
het programma Water als Econi-
misch Drager (WED), waarmee de 
provincie de mogelijkheden van 
het water in Noord-Holland opti-
maal wil benutten.

Volop springen 
bij Hofgeestruiters
Velserbroek - De komende we-
ken kan er bij de rijvereniging 
de Hofgeestruiters volop ge-
sprongen worden. Op zaterdag 
27 april start er een springcur-
sus van vijf lessen. Deze lessen 
zijn zowel voor beginnende als 
meer ervaren ruiters met een ei-
gen (verzorg) pony of paard. De 
lessen worden gegeven door 
een gediplomeerd instructrice in 

de rijbaan aan ‘t Speyk in Velser-
broek.
Op zondag 28 april is er een 
springwedstrijd bij de vereni-
ging. Er kan op verschillende 
hoogtes gestart worden. Het rij-
den van twee parcoursen is mo-
gelijk. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen. Meer informatie 
en inschrijven kan via www.hof-
geestruiters.nl.

Oproep 
deelname Zorg-
specialistloop

Velsen - Ben jij een jongen of 
meisje in groep 7 of 8 van de 
basisschool? Schrijf je dan nu 
in bij je juf of meester voor de 
Zorgspecialist Loop 2013 op 
zondag 21 april! 2
Deze oproep doen drie Velsense 
studenten van de academie voor 
lichamelijke opvoeding die sta-
ge lopen bij de maatschappelijke 
stichting Telstar Thuis in de Wijk.  
In overleg met de organisato-
ren De Zorgspecialist en Sport-
Support bezoeken zij deze week 
bijna alle basisscholen in Vel-
sen om zoveel mogelijk leerlin-
gen enthousiast te maken voor 
het loopfestijn.
De Zorgspecialist loop wordt dit 
jaar op zondag 21 april  gehou-
den in Velsen-Zuid. De start en 
finish zijn in het Tata Steel stadi-
on van Telstar. Voorafgaande aan 
de loop van anderhalve kilome-
ter organiseren de drie studen-
ten een gezamenlijke warming-
up met spelers van Telstar. Daar-
naast biedt Telstar Thuis in de 
Wijk korting op de inschrijfprijs 
en extra prijzen voor de deelne-
mende scholen en scholieren.
Heb jij ook veel zin in deze leuke 
en sportieve dag? Schrijf je dan 
nu in via je juf of meester. Voor 
de eerste 100 inschrijvingen zijn 
er kaarten voor een wedstrijd 
van Telstar beschikbaar ge-
steld. Dus wees snel en zorg dat 
je meeloopt op 21 april! Zie ook 
www.zorgspecialistloop.nl.

Oranjevrouwen 
oefenen in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Vlak voor ver-
trek naar het EK in Zweden speelt 
het Nederlands vrouwenelftal ko-
mende zomer nog twee oefenin-
terlands in eigen land. Zaterdag 
29 juni is Australië de tegenstan-
der, vier dagen later gevolgd door 
de ontmoeting met Noord-Ierland. 
Beide interlands worden gespeeld 
in het TATA Steel Stadion, de thuis-
haven van SC Telstar, en beginnen 
om 19.00 uur. Kaarten voor beide 
duels zijn inmiddels vanaf 5 euro 
in de vrije verkoop verkrijgbaar via 
OnsOranje.nl. Het TATA Steel Sta-
dion biedt plaats aan maximaal 
3300 toeschouwers.
Australië is de huidige nummer 
negen van de FIFA-wereldrang-
lijst. De ploeg staat sinds januari 
onder leiding van voormalig Oran-
je-international Hesterine de Reus 
die het seizoen begon als coach 
van PSV/FC Eindhoven, maar hal-
verwege de competitie overstapte 

naar de Australische bond. Oran-
je speelde tweemaal eerder te-
gen Australië. De laatste ontmoe-
ting was zeven jaar geleden op 
de Peace Queen Cup in Zuid-Ko-
rea. De geschiedenisboeken tonen 
ook twee eerdere interlands tegen 
Noord-Ierland, ruim 23 jaar gele-
den in het kader van de WK-kwa-
lificatie. Het Nederlands vrouwen-
elftal is deze zomer van de partij 
op het EK dat van 10 tot en met 28 
juli wordt gehouden. Oranje krijgt 
in Zweden in de poulefase te ma-
ken met Duitsland, Noorwegen 
en IJsland. Oranje is ingedeeld in 
groep B en speelt twee pouleduels 
in Växjö en één in Kalmar.
Kaarten voor de interlands van het 
Nederlands vrouwenelftal tegen 
Australië en Noord-Ierland zijn per 
direct verkrijgbaar via OnsOranje.
nl. Het betreft vrije verkoop, dus 
er is geen clubkaart nodig. Toe-
gangsprijzen zijn vanaf 5 euro.

Velsen - Vorige week vrijdag-
ochtend rond 07.15 uur is de 
politie naar de A22 rechts ge-
gaan omdat een onbekende 
vrachtwagen het rode verkeers-
licht had genegeerd en achter-
uit tegen het verkeer in reed. 
Bij aankomst van de politie had 
Rijkswaterstaat de vrachtwa-
gen inmiddels naar het wrak-
kenterrein geloodst. De opleg-
ger van de vrachtwagencombi-
natie bleek te hoog te zijn. De 
Poolse chauffeur heeft een flin-
ke boete gekregen.

Te hoge 
vrachtwagen
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IJmuiden - Op Paaszaterdag 
en Eerste Paasdag werd op het 
sportcomplex van Stormvogels 
gestreden om de Easter Cup. Dit 
toernooi (georganiseerd door Ex-
persport uit Haarlem) heeft een 
grote aantrekkingskracht op En-
gelse teams. Op sportpark Zee-
wijk ontmoetten de C-junioren 
van maar liefst dertien verschil-
lende verenigingen elkaar. Naast 
Stormvogels waren dat onder 
andere AFC Dronfield, Milton FC, 
Banchory Boys, Inverness Cale-
donian Thistle. Heel bijzonder 
is de deelname en het Engelse 
‘Stormvogels UK’, dat de naam 
en logo heeft overgenomen van 
de ‘grote broer’ uit IJmuiden. De-
ze vereniging is vijf jaar geleden 

opgerichte en heeft toen, on-
der de indruk van de naam, de 
historie en de uitstraling aan de 
IJmuidense Vogels gevraagd of 
zij de naam en het logo moch-
ten voeren. Deze eer werd uiter-
aard aanvaard door het bestuur 
van de IJVV Stormvogels. En nu 
waren zij dus te gast op het ‘zus-
tercomplex’. 
De Nederlandse deelnemers 
waren Velsen, Terrasvogels, Pur-
merland en DCG. Ondanks dat 
er af en toe een sneeuwbuitje 
viel was het windstil en prima 
weer om te voetballen. 
Op zaterdag vonden de voor-
ronden plaats en zondag volg-
den de (kruis)finales. Uiteinde-
lijk waren het de aankomende 

profs van Inverness Caledoni-
an Thistle 1 en 2 (uit Schotland) 
die onderling in de finale moch-
ten uitmaken wie met de beker 
naar huis zou gaan. Verrassend 
genoeg was het het 2e team 
dat met 3-0 zegevierde en hier-
mee winnaar werd van de Easter 
Cup. De Fair Play Cup werd ge-
wonnen door het thuisspelende 
Stormvogels C-1.
Ondanks dat het aan de frisse 
kant was kan gesproken wor-
den van een zeer geslaagd toer-
nooi bij Stormvogels. Al werd er 
‘scherp’ gespeeld, het verliep 
in goede harmonie en met res-
pect voor elkaar. Volgend jaar zal 
bij Stormvogels weer gestreden 
worden om de Easter Cup.

IJmuiden - Vorige week dinsdag 
hebben de leerlingen van SBO 
De Boekanier ballonnen opge-
laten van hun schoolplein aan 
de Willemsbeekweg. Dat deden 
zij in het kader van de start van 
het nieuwe thema van hun Soci-
aal-Emotionele Vaardigheidsme-
thode Leefstijl ‘Allemaal anders, 
iedereen gelijk’. Kinderen leren 
met deze methode gevoelens te 

verwoorden, zelfstandig na te 
denken, zelfstandig beslissingen 
te nemen en zelf verantwoorde-
lijk te zijn voor hun handelen en 
de gevolgen daarvan. Het nieu-
we thema gaat over de verschil-
len tussen kinderen en hoe je 
daarmee om kunt gaan.
Aan de opening van dit nieuwe 
thema is een ballonnenwedstrijd 
gekoppeld. Op de ballon staat de 

tekst; ‘Stop Pesten’ en er hangt 
een kaartje aan met hun naam 
erop. De ballon die het verst van 
de school wordt gevonden krijgt 
een prijs. Ook voor de nummers 
2 en 3 is er op de prijsuitreiking 
van donderdag 23 mei een prijs.
In de aula van de school hangt 
een landkaart van Nederland 
waar de stand de komende peri-
ode op wordt bijgehouden.

Ballonnenwedstrijd

Pieter Vermeulen Museum
Jubileumjaar afgesloten 
tijdens Museum Weekend
Driehuis - Meer dan 150 be-
zoekers trok het Pieter Vermeu-
len Museum zondag 7 april.
Voor aanvang van het museum-
weekend, nam wethouder Wes-
terman het eerste exemplaar van 
de brochure 60 jaar Pieter Ver-
meulen Museum in ontvangst. 
Aansluitend onthulde ‘tovenaar 
Kletsnat’ met een aantal kin-
deren de nieuwe touchscreens 
die het museum met behulp van 
sponsoren had kunnen aan-
schaffen. 
Nadat de genodigden hadden 
geproost op de ingebruikname 
van de touchscreens en de af-
sluiting van het jubileumjaar, 
lokte tovenaar Kletsnat de aan-
wezige kinderen mee de onder-
waterwereld in. Daarna open-
de het museum zijn deuren voor 
bezoekers.  
Voor de symbolische entreeprijs 
van 1 euro kon iedereen de-
ze dag de succesvolle tentoon-
stelling ‘Kletsnat’ doen. ‘Doe een 
museum’ was namelijk het the-
ma van het Nationale Museum-
weekend. Er was nog meer te 
doen in het museum, dat be-
kend staat om zijn uitgebreide 
collectie opgezette dieren: Pre-
parateur Ron Philippo liet tus-
sen 14.00 en 16.00 uur zien hoe 
je dieren kunt prepareren (op-

zetten). 
Kinderen konden net als een 
echte preparateur een eigen re-
plica van een kikker of zandha-
gedis maken. 
Beide activiteiten konden op 
veel belangstelling rekenen.
De touchscreens, die de muse-
umgasten na 60 jaar ook de mo-
gelijkheid biedt de collectie digi-
taal te verkennen, werden door 
jong en oud goed ontvangen.
Kortom een mooie afsluiting van 
een jubileumjaar en goede start 
voor de tentoonstelling ‘Klets-
nat’.
Zie ook www.pieter-vermeulen-
museum.nl.

Wopsie Topsie leeft nog
IJmuiden - Er is geweldig 
nieuws... deze Pinkster is er weer 
een echt Pinksterkamp!
Dit jaar zal weer traditie getrouw 
een Pinksterkamp georgani-
seerd worden, door een organi-
satie die al 57 jaar op een suc-
cesvolle manier kinderkampen 
organiseert.
Voor deze editie heeft men een 
gloednieuw thema met daarbij 
behorende spelletjes en activi-
teiten. Thema voor het Pinkster-
kamp is ‘Disney’, dus daar kun-
nen de kinderen zich helemaal 
op uitleven. Ook zijn er de ver-
trouwde kampeeractiviteiten zo-
als speurtochten, lekker spelen 
en sporten in de buitenlucht, ke-

ten in de tent met vriendjes of 
vriendinnetjes, knutselen en ver-
kleden en nog veel meer. 
Het Wopsie Topsie Pinksterkamp 
is dit jaar van 18 tot en met 20 
mei en wordt gehouden op cam-
ping De Houtrak in Halfweg. Het 
kamp kost 37,50 euro en om de 
kosten zo laag mogelijk te hou-
den, vragen zij de ouders, zo mo-
gelijk, te rijden. 
Dus als een kind niet jonger is 
dan 7 jaar en niet ouder dan 11 
jaar, dan gaat het natuurlijk lek-
ker mee! Voor informatie en in-
schrijvingen: Ingrid Maas, Pla-
tanenstraat 10, 1971 NK IJmui-
den. Telefoon 0255-519695, 06-
54632514 of ingmaas@planet.nl.Easter Cup bij Stormvogels
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Stremming op dinsdag 30 april

Koningsvaart op ’t IJ
Op 30 april is ’s avonds de Ko-
ningsvaart op het IJ. Zowel voor 
de beroepsvaart als de plezier-
vaart is het IJ die dag een aantal 
uren gestremd. Lange boten va-
ren een eigen aparte route.

Een belangrijk deel van het program-
ma van de Troonswisseling vindt dit 
jaar op het water plaats. ’s Avonds is 
de Koningsvaart, speciaal voor het 
nieuwe koninklijk paar. Om die re-
den is het vaarverkeer op het IJ ge-
stremd vanaf 08.00 voor de plezier-
vaart en vanaf 13.00 uur voor de be-
roepsvaart. Na afloop van het officië-
le programma wordt het IJ weer vrij-

gegeven; dat zal rond 01.00 uur zijn. 

Door de afsluiting van het IJ is het 
niet mogelijk om vanaf de grach-
ten via het IJ rond te varen. Daar-
door komen de overgebleven vaar-
routes in de binnenstad onder grote 
druk te staan. Voor hele lange vaar-
tuigen (rondvaartboten o.a.) is een 
aparte vaarroute ingesteld. Daarmee 
kunnen opstoppingen op de grach-
ten worden voorkomen en wordt een 
veilige doorvaart bevorderd.

Meer informatie voor de plezier-
vaart: www.amsterdam.nl > persbe-
richten > aparte vaarroute

Wegwerkzaamheden
Gildenlaan Velsen-Noord
Tussen half april en eind mei 
wordt aan het wegdek in de Gil-
denlaan in Velsen-Noord ge-
werkt. Een aantal bakstenen 
moet worden vervangen.

In de Gildenlaan is eerder aan de 
weg gewerkt. Daarna bleek dat een 
deel van de bakstenen in de rijweg 
stuk gaat; deze worden de komen-
de weken vervangen. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd in drie fa-
sen, die in elkaar overlopen.

Eerst wordt de Gildenlaan van de 
Breesaperhof tot huisnummer 40 
aangepakt; dit duurt van 15 april 
2013 tot eind april. Dan volgt het 
stuk bij het hofje vanaf huisnum-
mer 269 tot huisnummer 40; dit be-
gint eind april en duurt tot half mei. 
Tot slot wordt er gewerkt aan de 
Gildenlaan van huisnummer 40 tot 
huisnummer 68; dit begint half mei 
en duurt tot eind mei. Deze data zijn 
onder voorbehoud van de weersom-
standigheden en onvoorziene za-
ken. 
Twee dagen voor aanvang van de 
tweede en derde fase krijgen aan-

wonenden een brief om te melden 
waar en wanneer de werkzaamhe-
den gaan beginnen.

Al het verkeer wordt omgeleid, be-
halve de voetgangers. Zij worden 
waar mogelijk langs het werk geleid. 

Auto’s kunnen gedurende de werk-
zaamheden niet op het werkterrein 
worden geparkeerd. Minimaal twee 
dagen van tevoren stuurt de aanne-
mer daar bericht over.

Het huisvuil kan gedurende de 
werkzaamheden alleen buiten het 
werkterrein aangeboden worden. 
Bij wie dat tot onoverkomelijke pro-
blemen leidt, is hulp van het per-
soneel van de aannemer een optie. 
Voor de ondergrondse containers 
wordt per geval bezien of een tijde-
lijke oplossing noodzakelijk is. 

De gemeente streeft ernaar de over-
last van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. Enige over-
last is echter niet uit te sluiten. 
Hiervoor vraagt de gemeente be-
grip.

Opening tentoonstelling
Een schone zee en vissen naar 
vuil – daar gaat de nieuwe ten-
toonstelling in de bibliotheek 
van Velsen over. Op vrijdag 19 
april gaat hij open; vooral kin-
deren zijn van harte uitgeno-
digd.

In deze tentoonstelling kan ieder-
een zien hoe mooi de zeeën en oce-
anen kunnen zijn. Mensen gaan 
daar alleen niet altijd zorgvuldig 
mee om, waardoor er veel vuil in 
zee drijft. Dat laat de tentoonstel-
ling in de bibliotheek van Velsen 
ook zien.

De opening is om 15.30 uur. Mar-
tijn Mewe, directeur van de bi-
bliotheek Velsen, heet iedereen 
welkom. Daarna houdt Heather 
Leslie, IVM VU Amsterdam, een 
presentatie; zij is coördinator van 
het Europese onderzoeksproject 
CleanSea. Wim Westerman, wet-
houder in de gemeente Velsen en 
voorzitter van KIMO Nederland 
en België, opent de tentoonstel-
ling. Kinderen zijn daar van har-
te welkom bij, want ze kunnen er 
aan meedoen. De tentoonstelling 
is gratis te bekijken tot en met za-
terdag 15 juni 2013.

Compostactie groot succes
De compostactie van vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in Santpoort-Zuid was 
een groot succes. Heel veel mensen hebben emmers gevuld, plastic zakken, 
fietstassen, kruiwagens, auto’s en aanhangers. Van de 70 m2 compost is in 
twee dagen 65 m2 opgehaald. De rest wordt in de plantsoenen gebruikt. (fo-
to: gemeente Velsen)

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

Een zogenaamde klusjesman of een 
zogenaamde nieuwe buurvrouw - 
mensen met slechte bedoelingen 
proberen bij u binnen te dringen 
met een smoesje. Ze komen eigen-
lijk geld en andere kostbaarheden 
stelen. 

Daarom is er een informatiebijeen-
komst over ‘oplichting aan de deur’, 

georganiseerd door het Wijkteam 
Santpoort, waarin de woningcorpo-
raties zitten, politie, Stichting Wel-
zijn, vertegenwoordigers van het 
wijkplatform Santpoort en de ge-
meente Velsen. De meest voorko-
mende babbeltrucs komen aan bod, 
er worden filmpjes getoond en er is 
ruimte voor vragen en ervaringen. 

De deur gaat om 13.30 uur open; de 
bijeenkomst begint om 14.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur in het Bre-
derodehuys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid. Toe-
gang na aanmelding vóór 12 april via 
0255-566583. Meld u tijdig aan; er is 
plaats voor maximaal 80 mensen.
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Afspraken dierenwelzijn
De gemeente Velsen en Beverwijk 
hebben afspraken gemaakt met 
de Dierenambulance Kennemer-
land over het vervoer van gewon-
de en overleden (zwerf-)dieren 
boven het Noordzeekanaal.

De wethouders Dierenwelzijn van de 
gemeentes Beverwijk en Velsen heb-
ben op 5 april 2013, ieder afzonder-
lijk, een overeenkomst ondertekend 
waarin de afspraken met de Dieren-
ambulance Kennemerland over het 
vervoeren van overleden of gewonde 
(zwerf-) dieren boven het Noordzee-
kanaal zijn vastgelegd. Wethouder 
H. Erol tekende namens de gemeen-
te Beverwijk, wethouder W. Wester-
man namens de gemeente Velsen 
en voorzitster mevrouw W.G.M. van 
Wienen-Hoos namens de Dieren-
ambulance Kennemerland. 

Inwoners uit Velsen en Beverwijk 
die boven het kanaal een overleden, 
gewond of zwervend dier hebben ge-
vonden, kunnen de Dierenambulan-
ce Kennemerland bellen, 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week, via 0251-

21 54 54. Tijdens de openingstij-
den (werkdagen van 9.00 tot 18.00 
uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur) is dit ook het telefoonnum-
mer voor vragen. In spoedgevallen 
kan dit nummer ook gebeld worden 
buiten kantoortijden en op feest-
dagen. Eerder dit jaar werd al een 
overeenkomst getekend met de Die-
renambulance Velsen over hetzelf-
de onderwerp; die ging om Velsense 
grondgebied beneden het Noordzee-
kanaal. (foto: Alwin Seegers)

Kadeterrein Grote Hout
Burgemeester en wethouders 
van Velsen willen het kadeter-
rein aan de Grote Hout zelf in 
erfpacht uit gaan geven. Ook 
wil B&W dat de gemeente zelf 
investeert in het herstellen van 
de zeekade. Dit laatste wordt 
aan de raad voorgelegd.

Het afgelopen jaar heeft de ge-
meente geprobeerd om het kade- 
terrein Grote Hout in Velsen-
Noord door een havenbedrijf te 
laten overnemen. Met Zeehaven 
IJmuiden is uitgebreid overlegd, 
maar partijen konden het helaas 
niet eens worden. De andere ha-
venbedrijven in het Noordzeeka-
naalgebied hebben geen bruikbare 
voorstellen ingebracht voor over-
name van dit terrein.

Om in het huidige economische 
klimaat een positieve impuls te ge-
ven aan de economie en de bouw 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten om het 
kadeterrein Grote Hout zelf in erf-
pacht uit te gaan geven aan markt-
partijen (eindgebruikers).
 
Het college stelt de raad voor om 
als gemeente nu zelf te investe-
ren in het zo spoedig mogelijk her-
stellen van de zeekade. Op deze 
manier kan de gemeente de risi-
co’s voor marktpartijen beperken 
en daarmee de uitgifte van het ka-
deterrein bevorderen, de subsi-
dies behouden, en de economie, de 
bouw en de werkgelegenheid sti-
muleren.

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

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

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

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
maart 2013 tot en met 5 april 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Trawlerkade 58, revi-
taliseren gevel en wijzigen inrich-
ting (05/04/2013) w13.000130; 
Loggerstraat 21, plaatsen 2 units 
voor tijdelijk gebruik (02/04/2013) 

w13.000127; Texelstraat 43, aan-
brengen twee overkappingen/lui-
fels (02/04/2013) w13.000126; Ma-
kreelkade 5, vergroten bedrijfsge-
bouw (02/04/2013) w13.000125; Ko-
ningsplein 7, uitbreiden schoolge-
bouw en wijzigen interne construc-
tie (04/04/2013) w13.000129.

Velsen-Zuid: De Savornin Lohman-
laan 19, legaliseren erfafscheiding 
(voorerf )(29/03/2013) w13.000123.

Santpoort-Noord: Molenstraat 
2, vergroten woning (05/04/2013) 
w13.000132.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

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

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

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning: 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken: Santpoort-Zuid, Sportlaan 
3, vergroten kantine (11/02/2013) 
w13.000049
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 

een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de president van 
de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de volgen-
de besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Egmondstraat 8, veran-
deren en vergroten bedrijfsgebouw 
(04/04/2013) w13.000023.

Santpoort-Noord: Bosbeeklaan 2, 
kappen 3 coniferen (09/04/2013) 
w13.000085.

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 
19, kappen 1 eik (09/04/2013) 
w13.000098; Jagtlustlaan 18, kappen 2 
bomen (09/04/2013) w13.000116.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Stelling 37, oprich-

ten garage/berging (05/04/2013) 
w13.000069.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen art. APV 2:17: 22 
mei, 19 juni, 14 augustus en 21 septem-
ber 2013, Haarlem Nightskate door 
de gemeente Velsen (04/04/2013)  
u13.001240; 25 mei, 29 juni, 27 ju-
li, 31 augustus en 21 september 2013, 
vlooienmarkt, Plein 1945 te IJmuiden 
(03/04/2013) u13.002948.

Publicatie beslissingen artikel 48 en 83 wet GBA

Bestemmingsplan President Steynstraat
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering 
van 28 maart 2013 het bestem-
mingsplan President Steynstraat 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0803PRE-
SIDENTST1-R001) ongewijzigd 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft hieraan 
voorafgaand vanaf 14 december 
2012, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn geen ziens-
wijzen ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op de President Steynstraat en 
omgeving in Oud-IJmuiden. Met het 
bestemmingsplan wordt het moge-
lijk gemaakt om in het gebied 125 
woningen te vervangen voor 129 wo-

ningen in zowel de koop- als huur-
sector.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Presi-
dent Steynstraat” voor een ieder met 
ingang van 12 april 2013 geduren-
de zes weken ter inzage. Het vast-
gestelde bestemmingsplan en daar-
bij behorende stukken zijn in te zien 
bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. De receptie 
is van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-

durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
kenbaar gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad  kenbaar te maken, kun-
nen gedurende de bovenvermelde 
termijn van terinzagelegging beroep 
instellen bij de Raad van State. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het instel-
len van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden  die 
beroep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is beslist.

IJmuiden, 11 april 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig on-
derzoek is gebleken dat onder-
staande personen niet meer woon-
achtig zijn, op het adres waar zij in 
de gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens van de ge-
meente Velsen  staan ingeschre-
ven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Andrade de Oliveira de, A.C. 
 geb. 23-01-1982 
Łysoń, A.Ł. geb. 15-04-1982
Bledea, D. geb. 01-12-1991 
Maar de, D. geb. 08-04-1994
Bok, G.J.J. geb. 21-04-1957 
Marin Meca, M.A. geb. 13-01-1961
Buis, G.A. geb. 06-09-1981 
Oliveira de Andrade De, M. 
 geb. 16-10-1945
Café, M.I. geb. 22-08-1985 
Oroszi, A. geb. 28-03-1974
Eriks, M.  geb. 09-12-1980 
Petre, M. geb. 20-09-1987
Febre le, J. geb. 27-07-1982 
Rush, G.E. geb. 23-07-1963

Gosztonyi, M.G. geb. 22-05-1976 
Safi, P. geb. 26-05-1988
Graaf de, J.S. geb. 25-06-1959 
Shaw, C.C. geb. 28-10-1946
Hartog, R. geb. 10-06-1961 
Simon, A. geb. 22-09-1979
Heres, D. geb. 04-10-1972 
Sneyers, J. geb. 08-08-1975
Khairi, S. geb. 01-01-1980 
Tarta, O. geb. 29-06-1986
Koster, R.A. geb. 03-10-1961 
Timar, L.C. geb. 17-07-1983
Krajka, D.M. geb. 16-07-1983 
Wu, J. geb. 16-10-1973

Voor informatie kunt u terecht bij de 

Publieksdienstverlening, werkeen-
heid burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- zijn besluit van 22 januari 2013 be-
kend onder nummer 13.001 de hui-
dige voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) over de Planetenweg ter 
hoogte van de Zuiderkruisstraat in 
te trekken door middel van het ver-
wijderen van de wegmarkering en de 
daarbij horende L02 bebording, zo-
als bedoeld in het tweede lid van ar-
tikel 49 en bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en de huidige voetgan-
gersoversteekplaats (zebrapad) over 
de Planetenweg ter hoogte van de 
Bellatrixstraat in te trekken door 
middel van het verwijderen van de 
wegmarkering en de daarbij horende 

L02 bebording, zoals bedoeld in het 
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 te herroepen

- de huidige voetgangersoversteek-
plaats (zebrapad) over de Planeten-
weg ter hoogte van de Grahamstraat 
in te trekken door middel van het 
verwijderen van de wegmarkering 
en de daarbij horende L02 bebor-
ding, zoals bedoeld in het tweede lid 
van artikel 49 en bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990;

- een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) te realiseren door middel 
van het aanbrengen van de daarbij 
horende wegmarkering en het plaat-
sen van L02 bebording aan de zuid-

oostkant van de Linnaeusstraat te 
IJmuiden, zoals bedoeld in het twee-
de lid van artikel 49 en bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990);

-  een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) te realiseren door middel 
van het aanbrengen van de daarbij 
horende wegmarkering en het plaat-
sen van L02 bebording aan de zuid-
oostkant van het Pleiadenplantsoen 
te IJmuiden, zoals bedoeld in het 
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service

Raadsplein 18 april 2013
Op 18 april 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke loca-
tie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
20.15-21.30 Bestemmingsplan De Biezen

Ruimte 2
20.15-21.30 Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’

Inspreken tijdens de carrousel:
Over sessie 2 kan worden ingesproken.Om in te spreken kunt u zich tot uiter-
lijk woensdag 17 april 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of 
via email: griffier@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – 
dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

Aansluitend Raadsvergadering om 22.00 uur.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
3  Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond 
6 Besluit tot opleggen geheimhouding met betrekking tot de bijlage
 Financiële informatie over het herstellen van de Zeekade bij het
 Raadsvoorstel uitgifte kadeterrein Grote Hout 

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

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – 

dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl
 
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

22.00 – 22.30 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spre-
ken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng 
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die rele-
vant zijn voor de raad.

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

De raad heeft in zijn vergadering van 28 maart 2013 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan President Steynstraat
• Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te 
 Santpoort- Noord
• Verordening Wet inburgering 2013
• Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
• Verklaring van geen bedenkingen voor project Velserduinweg 248
• Algemene subsidieverordening 2013
• Aanbesteding accountant
• Bekrachtigen geheimhouding meerjarengrondexploitatie
• Aanwijzen twee plaatsvervangende leden agendacommissie



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl11 april 2013

Wet inburgering 2013
De gemeenteraad van Velsen 
heeft in zijn vergadering van 28 
maart 2013 de Verordening Wet 
inburgering 2013 vastgesteld. 

Per 1 januari 2013 is de Wet inbur-
gering veranderd. Immigranten met 
een verblijfsvergunning moeten hun 
verplichte inburgering voortaan zelf 
regelen en bekostigen. Onder om-
standigheden kan daarvoor beroep 
worden gedaan op een lening van de 
overheid. Wie zonder reden de in-
burgeringsplicht niet nakomt, kan 
een boete krijgen. De gemeente heeft 
nog slechts een beperkte rol gedu-
rende een overgangsperiode. Hier-
door moet de gemeentelijke verorde-

ning worden gewijzigd. 

Inwerkingtreding
Voor de duidelijkheid is besloten een 
nieuwe verordening vast te stellen; 
de oude verordening wordt gelijk-
tijdig ingetrokken. De verordening 
treedt in werking met terugwerken-
de kracht tot 1 januari 2013.

Ter inzage
De nieuwe verordening ligt geduren-
de acht weken ter inzage bij de re-
ceptie van het Stadhuis. De verorde-
ning wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente: www.vel-
sen.nl  > regelingen & verordenin-
gen. 

Rekenkamercommissie
Dinsdag 16 april 2013 vanaf 19.30 uur 
vergadert de Rekenkamercommissie 
in het gebouw De Beurs, Plein 1945 
nr. 105, 1971 GC IJmuiden. 

Indien u de vergadering wilt bijwo-
nen kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 
16 april, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. 0255-567502 of via email: 

griffier@velsen.nl.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking jaarrekening 2012 en 
het rapport van bevindingen
3. Rondvraag en sluiting

 2013

Welpen IJmondtrekkers 
terug naar prehistorie
IJmuiden - Zaterdag 6 april zijn 
de welpen van Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers gezellig een dagje 
naar Leiden geweest om het mu-
seum Naturalis te bezoeken.
De welpen (jongens van 7-11 jaar 
oud) gingen al vroeg op pad. De 
hele horde ging met de trein en dat 
was een hele onderneming voor 
sommige welpen. Om 09.50 uur 
verzamelden elf welpen zich op het 
station van Driehuis. Op station 
Haarlem moesten ze overstappen. 
Snel de trein uit en rennen naar het 
ander spoor, anders misten ze de 
trein naar Leiden Centraal.
Aangekomen in Leiden liepen de 
welpen naar museum Naturalis. 
Nadat de leiding kaartjes gehaald 

had, konden de welpen van alles 
gaan doen en ondernemen. Buiten 
was er een uitleg over opgravingen 
waarbij de kinderen zelf ook wat 
mochten doen. Daar vonden ze 
botten met opgraven en die moch-
ten we zelfs houden en naar huis 
meenemen. Ook binnen was er ge-
noeg te beleven. Na een lange dag 
in het museum pakten de welpen 
de trein weer naar huis. In de trein 
hebben ze veel gelachen en elkaar 
de souvenirs laten zien die ze van 
hun zakgeld hadden gekocht. Op 
station Driehuis stonden alle ou-
ders de welpen weer op te wach-
ten. Het was een leuke dag, zeker 
een aanrader om weer te doen. Zie 
ook www.ijmondtrekkers.nl.

IJmuiden - Het is wel even wen-
nen aan Koningsdag in plaats 
van Koninginnedag. Dit thema 
is gekozen vanwege de actua-
liteit van deze feestdag en ook 
om een brug te slaan naar een 
gelijkenis uit het Nieuwe Testa-
ment. Bij dit thema hebben zijn 
er mooie liederen gekozen. Voor-
ganger tijdens deze dienst is ds. 
L.P.J. van Bruggen. De muzikale 
begeleiding van deze dienst zal 
verzorgd worden door onze or-
ganist Dirk Out en trompettist  
Dolph Hulsbergen. Deze kerk-
dienst is laagdrempelig en daar-
door ook zeer geschikt voor wat 
oudere kinderen. Jonge kinde-
ren gaan kort na aanvang van de 
kerkdienst naar de kinderneven-
dienst om daar, een bij het the-
ma, zeer toepasselijk werkje te  
maken. Na de dienst is er gele-
genheid om nog even na te pra-
ten. De dienst begint om 10.00 
uur en wordt gehouden in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250.

Themadienst in 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Toneelliefhebbers 
kunnen zich nu inschrijven voor 
het 24ste KET-festival (Kenne-
mer Eenakter Theaterfestival) 
op 21 en 22 juni. Ook dit jaar 
weer organiseert Veeking The-
aterproducties het KET-festi-
val in het Witte Theater te IJmui-
den. Toneelgroepen, theater-
gezelschappen of andere vor-
men van podiumkunsten kun-
nen zich vanaf heden inschrijven 
voor deelname via www.veeking.
nl onder de knop aanmelden/
inschrijven. De inschrijftermijn 
sluit op 15 mei. Voor meer infor-
matie kijk je op de website: www.
veeking.nl of bel Claudia Kingma 
via 06-12699110.

KET-festival

Informatiebijeenkomst 
‘oplichting aan de deur’
Santpoort-Zuid - Op woensdag 
17 april organiseren Wijkteam 
Santpoort (woningcorporaties, 
politie, Stichting Welzijn, verte-
genwoordigers van het wijkplat-
form Santpoort en de gemeen-
te Velsen) een informatiebijeen-
komst over ‘oplichting aan de 
deur’. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
‘t Brederode Huys  aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Het 
begint om 14.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. De ontvangst is om 
13.30 uur.
Soms proberen mensen met 
slechte bedoelingen bij bewo-
ners binnen te komen met een 
smoesje. Ze doen zich voor als 

medewerker van een bedrijf of 
instantie. Dit doen ze om geld en 
andere kostbaarheden te stelen. 
Tijdens de bijeenkomst komen 
de meest voorkomende babbel-
trucs aan bod en worden er film-
pjes getoond over situaties die 
zich voor kunnen doen. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen 
te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 
april via telefoonnummer 0255-
566583. Zij reserveren dan een 
plaats (maximaal twee per huis-
houden!).
Er is maar plaats voor 80 perso-
nen in de zaal, dus tijdige aan-
melding is gewenst!

IJmuiden - Afgelopen dins-
dagmorgen raakte een 72-jari-
ge man uit IJmuiden gewond bij 
een bedrijfsongeval aan de Hal-
kade in IJmuiden. De man liep 
langs de uitgang van een koel-
cel bij een bedrijf. Juist op dat 

moment kwam een 58-jarige 
man uit IJmuiden achteruit op 
een vorkheftruck uit de koel-
cel rijden. Hierbij botste hij met 
het apparaat tegen de 72-jarige 
man. Het slachtoffer liep verwon-
dingen aan een been op.

IJmuidenaar gewond

ZorgSpecialist Loop 
rond Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Zondag 21 april 
gaat de ZorgSpecialist Loop van 
start bij het het Tata Steel Sta-
dion.
De ZorgSpecialist heeft in over-
leg met de organisatie besloten 
te verhuizen, zodat de loop ver-
der kan doorgroeien. 
Het hardloopevenement kent 
drie afstanden: 1,5 kilometer, 5 
kilometer en 10 kilometer. Start 
en finish van de alle afstanden 
zijn bij het Tata Steel Stadion van 
SC Telstar. Zowel voor de deel-
nemers, de supporters als ook 
de organisatie een locatie om 
trots op te zijn.
Voor bedrijven een unieke gele-
genheid om medewerkers en re-
laties in de representatieve busi-
ness lounge van het stadion te 

ontvangen. Supporters kunnen 
tijdens de loop in de ontvangst-
ruimten van het stadion terecht 
voor een kop koffie of brood-
je. Vanaf de tribune zien zij ver-
volgens hun favoriet het stadion 
binnen rennen. 
Deelnemen aan de ZorgSpecia-
list Loop? Aanmelden kan tot en 
met maandag 15 april (voor)in-
schrijven via www.zorgspecia-
listloop.nl. Na-inschrijven en het 
ophalen van het startnummer is 
mogelijk op zondag 21 april van-
af 09.30 uur tot en met 15 minu-
ten voor de start in de hal van 
het Tata Steel Stadion. Deze is 
gevestigd op Minister van Hou-
tenlaan 123, 1981 EK Velsen-
Zuid. Het startnummer wordt 
dus niet toegestuurd.

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 11 april 2013

Wet inburgering 2013
De gemeenteraad van Velsen 
heeft in zijn vergadering van 28 
maart 2013 de Verordening Wet 
inburgering 2013 vastgesteld. 

Per 1 januari 2013 is de Wet inbur-
gering veranderd. Immigranten met 
een verblijfsvergunning moeten hun 
verplichte inburgering voortaan zelf 
regelen en bekostigen. Onder om-
standigheden kan daarvoor beroep 
worden gedaan op een lening van de 
overheid. Wie zonder reden de in-
burgeringsplicht niet nakomt, kan 
een boete krijgen. De gemeente heeft 
nog slechts een beperkte rol gedu-
rende een overgangsperiode. Hier-
door moet de gemeentelijke verorde-

ning worden gewijzigd. 

Inwerkingtreding
Voor de duidelijkheid is besloten een 
nieuwe verordening vast te stellen; 
de oude verordening wordt gelijk-
tijdig ingetrokken. De verordening 
treedt in werking met terugwerken-
de kracht tot 1 januari 2013.

Ter inzage
De nieuwe verordening ligt geduren-
de acht weken ter inzage bij de re-
ceptie van het Stadhuis. De verorde-
ning wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente: www.vel-
sen.nl  > regelingen & verordenin-
gen. 

Rekenkamercommissie
Dinsdag 16 april 2013 vanaf 19.30 uur 
vergadert de Rekenkamercommissie 
in het gebouw De Beurs, Plein 1945 
nr. 105, 1971 GC IJmuiden. 

Indien u de vergadering wilt bijwo-
nen kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 
16 april, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. 0255-567502 of via email: 

griffier@velsen.nl.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking jaarrekening 2012 en 
het rapport van bevindingen
3. Rondvraag en sluiting

 2013

Welpen IJmondtrekkers 
terug naar prehistorie
IJmuiden - Zaterdag 6 april zijn 
de welpen van Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers gezellig een dagje 
naar Leiden geweest om het mu-
seum Naturalis te bezoeken.
De welpen (jongens van 7-11 jaar 
oud) gingen al vroeg op pad. De 
hele horde ging met de trein en dat 
was een hele onderneming voor 
sommige welpen. Om 09.50 uur 
verzamelden elf welpen zich op het 
station van Driehuis. Op station 
Haarlem moesten ze overstappen. 
Snel de trein uit en rennen naar het 
ander spoor, anders misten ze de 
trein naar Leiden Centraal.
Aangekomen in Leiden liepen de 
welpen naar museum Naturalis. 
Nadat de leiding kaartjes gehaald 

had, konden de welpen van alles 
gaan doen en ondernemen. Buiten 
was er een uitleg over opgravingen 
waarbij de kinderen zelf ook wat 
mochten doen. Daar vonden ze 
botten met opgraven en die moch-
ten we zelfs houden en naar huis 
meenemen. Ook binnen was er ge-
noeg te beleven. Na een lange dag 
in het museum pakten de welpen 
de trein weer naar huis. In de trein 
hebben ze veel gelachen en elkaar 
de souvenirs laten zien die ze van 
hun zakgeld hadden gekocht. Op 
station Driehuis stonden alle ou-
ders de welpen weer op te wach-
ten. Het was een leuke dag, zeker 
een aanrader om weer te doen. Zie 
ook www.ijmondtrekkers.nl.

IJmuiden - Het is wel even wen-
nen aan Koningsdag in plaats 
van Koninginnedag. Dit thema 
is gekozen vanwege de actua-
liteit van deze feestdag en ook 
om een brug te slaan naar een 
gelijkenis uit het Nieuwe Testa-
ment. Bij dit thema hebben zijn 
er mooie liederen gekozen. Voor-
ganger tijdens deze dienst is ds. 
L.P.J. van Bruggen. De muzikale 
begeleiding van deze dienst zal 
verzorgd worden door onze or-
ganist Dirk Out en trompettist  
Dolph Hulsbergen. Deze kerk-
dienst is laagdrempelig en daar-
door ook zeer geschikt voor wat 
oudere kinderen. Jonge kinde-
ren gaan kort na aanvang van de 
kerkdienst naar de kinderneven-
dienst om daar, een bij het the-
ma, zeer toepasselijk werkje te  
maken. Na de dienst is er gele-
genheid om nog even na te pra-
ten. De dienst begint om 10.00 
uur en wordt gehouden in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250.

Themadienst in 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Toneelliefhebbers 
kunnen zich nu inschrijven voor 
het 24ste KET-festival (Kenne-
mer Eenakter Theaterfestival) 
op 21 en 22 juni. Ook dit jaar 
weer organiseert Veeking The-
aterproducties het KET-festi-
val in het Witte Theater te IJmui-
den. Toneelgroepen, theater-
gezelschappen of andere vor-
men van podiumkunsten kun-
nen zich vanaf heden inschrijven 
voor deelname via www.veeking.
nl onder de knop aanmelden/
inschrijven. De inschrijftermijn 
sluit op 15 mei. Voor meer infor-
matie kijk je op de website: www.
veeking.nl of bel Claudia Kingma 
via 06-12699110.

KET-festival

Informatiebijeenkomst 
‘oplichting aan de deur’
Santpoort-Zuid - Op woensdag 
17 april organiseren Wijkteam 
Santpoort (woningcorporaties, 
politie, Stichting Welzijn, verte-
genwoordigers van het wijkplat-
form Santpoort en de gemeen-
te Velsen) een informatiebijeen-
komst over ‘oplichting aan de 
deur’. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
‘t Brederode Huys  aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Het 
begint om 14.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. De ontvangst is om 
13.30 uur.
Soms proberen mensen met 
slechte bedoelingen bij bewo-
ners binnen te komen met een 
smoesje. Ze doen zich voor als 

medewerker van een bedrijf of 
instantie. Dit doen ze om geld en 
andere kostbaarheden te stelen. 
Tijdens de bijeenkomst komen 
de meest voorkomende babbel-
trucs aan bod en worden er film-
pjes getoond over situaties die 
zich voor kunnen doen. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen 
te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 
april via telefoonnummer 0255-
566583. Zij reserveren dan een 
plaats (maximaal twee per huis-
houden!).
Er is maar plaats voor 80 perso-
nen in de zaal, dus tijdige aan-
melding is gewenst!

IJmuiden - Afgelopen dins-
dagmorgen raakte een 72-jari-
ge man uit IJmuiden gewond bij 
een bedrijfsongeval aan de Hal-
kade in IJmuiden. De man liep 
langs de uitgang van een koel-
cel bij een bedrijf. Juist op dat 

moment kwam een 58-jarige 
man uit IJmuiden achteruit op 
een vorkheftruck uit de koel-
cel rijden. Hierbij botste hij met 
het apparaat tegen de 72-jarige 
man. Het slachtoffer liep verwon-
dingen aan een been op.

IJmuidenaar gewond

ZorgSpecialist Loop 
rond Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Zondag 21 april 
gaat de ZorgSpecialist Loop van 
start bij het het Tata Steel Sta-
dion.
De ZorgSpecialist heeft in over-
leg met de organisatie besloten 
te verhuizen, zodat de loop ver-
der kan doorgroeien. 
Het hardloopevenement kent 
drie afstanden: 1,5 kilometer, 5 
kilometer en 10 kilometer. Start 
en finish van de alle afstanden 
zijn bij het Tata Steel Stadion van 
SC Telstar. Zowel voor de deel-
nemers, de supporters als ook 
de organisatie een locatie om 
trots op te zijn.
Voor bedrijven een unieke gele-
genheid om medewerkers en re-
laties in de representatieve busi-
ness lounge van het stadion te 

ontvangen. Supporters kunnen 
tijdens de loop in de ontvangst-
ruimten van het stadion terecht 
voor een kop koffie of brood-
je. Vanaf de tribune zien zij ver-
volgens hun favoriet het stadion 
binnen rennen. 
Deelnemen aan de ZorgSpecia-
list Loop? Aanmelden kan tot en 
met maandag 15 april (voor)in-
schrijven via www.zorgspecia-
listloop.nl. Na-inschrijven en het 
ophalen van het startnummer is 
mogelijk op zondag 21 april van-
af 09.30 uur tot en met 15 minu-
ten voor de start in de hal van 
het Tata Steel Stadion. Deze is 
gevestigd op Minister van Hou-
tenlaan 123, 1981 EK Velsen-
Zuid. Het startnummer wordt 
dus niet toegestuurd.


	15_ed8_pag03
	15_ed8_pag05
	15_ed8_pag07
	15_ed8_pag09
	15_ed8_pag11
	15_ed8_pag13
	15_ed8_pag15
	15_ed8_pag19
	15_ed8_pag21
	15_ed8_pag23
	15_ed8_pag25
	15_ed8_pag27



