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Winkels Planetenweg 
weer beter bereikbaar

IJmuiden - De winkels aan de 
Planetenweg zijn vanaf deze 
week in ieder geval uit de rich-
ting Lange Nieuwstraat beter 
bereikbaar. De eerste fase van 
herinrichting is inmiddels afge-
rond en met de tweede fase is nu 
begonnen: vanaf de Radarstraat 
tot de Mercuriusstraat. Dit duurt  
tot en met vrijdag 24 mei. 
Bij de winkels ligt nu een vrij 
liggend fi etspad en een mooi, 
breed trottoir. Voor winkeliers 
brachten de werkzaamheden 
een daling van het aantal klan-
ten mee. ,,We hebben een ge-
voelige omzetdaling gedurende 
de afgelopen maanden moeten 
vaststellen’’ ,vertelt Robert Egt-
huijsen van de Bike Guru. ,,Het 

was hartstikke stil, de mensen 
dachten dat we gesloten wa-
ren. Tenslotte zijn we zelf maar 
onze klanten gaan bellen met 
de vraag of ze hun onderhouds-
beurt nu alvast wilden laten uit-
voeren. Maar nu ons stukje klaar 
is vind ik het heel mooi gewor-
den. Vooral dat brede trottoir en 
het nieuwe fi etspad zijn voor ons 
geweldig. Wat ik me nog wel af-
vraag is, of er op termijn nog 
bankjes worden geplaatst in het 
plantsoen en of er nog prullen-
bakken komen.’’
Ton van Robin Juweliers is blij 
dat de eerste fase erop zit: ,,We 
hebben nu in ieder geval weer 
schone voeten en mensen kun-
nen weer voor de deur parkeren. 

Veel mensen van buiten IJmui-
den raakten nog wel eens ver-
dwaald door de omleiding. Maar 
de straat ziet er hier in ieder ge-
val nu weer mooi uit.’’
Voor omwonenden duurt de 
overlast voorlopig nog wel even 
voort. De derde fase, vanaf de 
Mercuriusstraat tot de Zuider-
kruisstraat, staat gepland tot en 
met woensdag, 12 juni en de 
vierde fase, vanaf de Zuider-
kruisstraat tot de hoek bij het 
Pleiadenplantsoen zal rond 12 
juli worden afgerond. Dit alles 
nog wel onder voorbehoud van 
de voortgang en de weersom-
standigheden. Maar dit eerste 
resultaat is in ieder geval veel-
belovend.

www.groenrijkvelserbroek.nl

Aanstaande zaterdag
konijnen inenten
tegen vhd en myxomatose 
van 12.00 - 14.00 uur

Weet wat er leeft

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Jan Campertschool 
wint de Rabobank 
BankBattle 2013!

Zie persbericht elders in deze uitgave.

Mail deze voor 
maandag 22 april 

12.00 uur naar 
redactie@ju� er.nl  of 
redactie@hofgeest.nl

KONINGINNEDAG-
ACTIVITEITEN?

Deze week:
Stijlvol Afscheid 

Nemen

IJmuiden - In korte tijd zijn in 
IJmuiden drie auto’s in vlammen 
opgegaan. Zaterdagnacht stond 
op de Julianakade een bestel-
wagen in lichterlaaie en maan-
dagnacht waren er binnen tien 
minuten twee autobranden. Op 
het Edisonplein ging het om 
een grote pickup en tien minu-
ten later stond op de Plutostraat 
een bestelwagen in brand. Alle-
drie de wagens zijn volledig ver-
woest. Op de Julianakade en de 
Plutostraat liepen andere wa-
gens ook schade op. De politie 
heeft de wagens weg laten sle-
pen voor onderzoek. Brandstich-
ting wordt niet uitgesloten. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Politie denkt aan brandstichting

Auto’s in lichterlaaie
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Spectaculaire open dag 
bij KNRM in IJmuiden

IJmuiden - Op zaterdag, 27 april 
organiseert de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschap-
pij (KNRM) haar landelijke open 
dag. Bij het KNRM station aan 
de Havenkade 2 in IJmuiden zul-
len op deze dag, van 10:00 uur 
tot 16:00 uur, de toegangspoor-
ten wijd opengaan om belang-
stellenden nader kennis te laten 
maken met alle facetten van het 
reddingswezen.
Voor jong en oud worden er op 
deze dag een veelheid aan activi-
teiten georganiseerd. Zo worden 
nieuwe donateurs in de gelegen-
heid gesteld om met de redding-
boot Koos van Messel een rondje 
te varen, donateurs kunnen met 
de Johanna Louisa een tocht-
je maken, Lifeguard is aanwe-
zig met diverse materialen, een 
Unimog kusthulpverleningsvoer-
tuig kan worden bezichtigd, de 
ambulancedienst en de jeugd-
brandweer geven demonstraties, 
in het hoofdkantoor worden le-
zingen gehouden en worden di-
verse fi lms vertoond, de centrale 
werkplaats is geopend, er staan 
schaalmodellen van diverse red-
dingboten, voor de kinderen is er 
een springkussen en er is een lo-
terij van een Casio horloge. Na-
tuurlijk wordt deze dag omlijst 
met muziek van de groep FAEM 
en bezoekers kunnen terecht 
voor een hapje en een drankje.  
Ook dit jaar organiseert de 
KNRM rond de Nationale Red-
dingbootdag een fotowedstrijd 
met leuke prijzen. Nieuw is dat 
de fotowedstrijd, na de uitreiking 
van de Reddingbootdagprijs, het 

hele jaar doorloopt. Op de ver-
jaardag van de KNRM, 11 no-
vember, zullen dan de prijswin-
nende foto’s van het jaar 2013 
bekend worden gemaakt. Meer 
informatie hierover op:  www.
knrm.nl/fotowedstrijd.
Zaterdag, 27 april, is dus dé dag 
om actief kennis te maken met 
het werk, de professionele vrij-
willigers en het materieel van de 
KNRM. Het reddingswerk kan 
niet bestaan zonder de 1.300 vrij-
willigers die al jaren met hart en 
ziel zijn verbonden aan hun red-
dingstation en die 365 dagen per 
jaar klaar staan voor echte red-
dingen en voor hulpverleningen. 
De Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij werd in 1824 
bij wijze van particulier initiatief 
opgericht. De organisatie werkt 
tot op heden geheel zelfstandig, 
zonder subsidies van de over-
heid. 
Voor de instandhouding van de 
KNRM zijn natuurlijk fi nanciële 
middelen noodzakelijk, die wor-
den opgebracht door de ruim 
80.000 donateurs, de zogenaam-
de ‘Redders aan de wal’. Maar 
ook wordt de maatschappij ge-
steund, zowel fi nancieel als in 
natura, middels schenkingen en 
nalatenschappen.
Deze open dag is dus een uit-
gelezen gelegenheid om dona-
teur te worden van de KNRM en 
om kennis te maken met de red-
dingboot Koos van Messel mid-
dels een spectaculaire vaartocht.
Veel meer informatie over de 
KNRM is te vinden op www.
knrm.nl. (Joop Waijenberg)

Coach en verslavingscounselor
Geholpen worden door 
iemand die je begrijpt
IJmuiden – Janet van den Noord 
is professioneel coach en coun-
selor met een eigen praktijk, De 
Innerlijke Verandering. Als erva-
ringsdeskundige heeft zij zich ge-
specialiseerd tot verslavingscoun-
selor. Maar ook bij tal van ande-
re problemen kan Janet mensen 
coachen. Bijvoorbeeld bij relatie-
problemen, burnout, stress, angs-
ten of depressies. 
Janet: ,,Goed luisteren en vra-
gen leiden doorgaans tot de pro-
bleemstelling en vervolgens tot in-
zichten. Er wordt samen een plan 
van aanpak gemaakt waarmee 
men verder kan. In vijf sessies 
kom je al een heel stuk verder.’’
Bij behandeling van een versla-
ving volgt Janet het twaalf stappen 
Minnesota-plan: ,,Verslaving is 
een neurologische ziekte die zich 
kan manifesteren op vele vlakken: 
van dwangmatig sport beoefenen 
tot het gebruik van middelen als 
drugs en alcohol. Als je de versla-
ving niet meer in de hand hebt en 
het je lichaam, relaties of je leven 
vernietigt is het tijd om externe 
hulp te zoeken. Beter echter is het 
om hulp te zoeken voor je op dat 
dode punt komt. Met goede bege-
leiding en zelfhulpgroepen kom je 
een heel eind. Maar in een aantal 
gevallen is het gemakkelijker om 
in een kliniek af te kicken, omdat 
je daardoor uit je routine wordt 
gehaald. In beide gevallen kan ik 
als verslavingscounselor mensen 
helpen, zowel verslaafden als hun 
naasten. Ik ben zelf afgekickt en 
weet als geen ander wat een ver-
slaving en afkicken inhouden. Ik 

kan daarom als geen ander hand-
vatten aanreiken om iemand te le-
ren omgaan met een verslaving.’’
Janet volgde na de SPH de Aca-
demie voor Coaching & Counse-
ling I en II, is lid van Gcoach met 
verslaving als specialisme en lid 
van de beroepsvereniging AvBC 
en geregistreerd counselor. Daar-
om kunnen, afhankelijk van de 
ziektekostenverzekering, behan-
delingen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed. Janet werkt sa-
men met en verwijst zonodig door 
naar psychologen en psychiaters, 
zelfhulpgroepen of lotgenoten-
contact voor naasten van verslaaf-
den. Omdat Janet zoveel mogelijk 
mensen wil helpen is het kennis-
makingsgesprek in 2013 gratis.
Voor informatie kunt u kijken op 
de website www.deinnerlijkever-
andering.nl. Voor een afspraak 
kunt u bellen met 06-54758801.

IJmuiden – Het gebouw De Del-
ta aan Rijnstraat 2 wordt binnen-
kort gesloopt. Sinds 1 januari 
2013 wordt het gebouw niet meer 
gebruikt. Het ontmoetingspunt 
voor ouderen is vanaf december 
2011 al gesloten. Het Loket voor 
WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) 
is nu gedeeltelijk ondergebracht 
bij Socius. De wachtlijstindicatie 
en het wachtlijstbeheer van zorg-
woningen is met ingang van 1 ja-
nuari 2013 overgenomen door 
het samenwerkingsverband van 

woningbouwcorporaties. Tevens 
is de hoofdhuurder, Zorgbalans, 
verhuisd naar een andere loca-
tie. De Delta wordt na de afgifte 
van de sloopvergunning zo snel 
mogelijk gesloopt. De gemeente 
zal de grond effenen en inzaai-
en. Wie ideeën heeft voor invul-
ling van het terrein (tot het verder 
wordt ontwikkeld) kan deze in-
dienen via www.velsen.nl. Bij de 
ontwikkeling zal eigenbouw wor-
den gestimuleerd via Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. 

De Delta wordt gesloopt

Alkmaarse Hobbybeurs 
vol creatieve hobby’s

Alkmaar - Op zaterdag 20 en 
zondag 21 april wordt in IJshal 
de Meent in Alkmaar voor de ze-
vende keer het Hobbyfestival ge-
houden. De standhouders vullen 
circa tachtig marktkramen met 
nieuwe producten en benodigd-
heden voor de diverse hobby’s.
Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er wel 
iets bedacht of uitgevonden om 
deze hobby te vernieuwen of te 
verbeteren. Uiteraard komen er 
ook elke keer nieuwe hobby’s bij 
die nog nooit aan het publiek ge-
toond zijn. Het Hobbyfestival in 
Alkmaar is de uitgelezen plek 
voor de standhouders om de no-
viteiten op hobbygebied te tonen. 
Een bezoek aan het Hobbyfesti-
val is de beste manier om zich 
te laten informeren over nieuwe 
producten. Demonstraties, work-
shops of een gesprek met een 
‘kenner’... daar kan geen internet 
tegenop!
Op het Hobbyfestival in IJshal de 
Meent zullen de materialen aan-
wezig zijn voor (3D) kaarten, mi-

niaturen, sieraden maken, scrap-
booken, stempelen, ponsen, cri-
cut, decopatch, borduren, brei-
en, et cetera. Ook kan men aan-
schuiven bij diverse demonstra-
ties en workshops. Vanzelfspre-
kend zijn er ook stands voor de 
poppen- en berenliefhebber; 
nieuw én antiek. Deze maand 
nieuw verschenen: het magazine 
‘Hobbyfestival’, 36 pagina’s ge-
vuld met informatie over diver-
se hobby’s. De bezoekers krijgen 
deze gratis, zolang de voorraad 
strekt, bij de entree.
Belangstellenden kunnen het 
totale programma bekijken op  
www.hobbyfestival.nl, men kan 
daar ook een kortingbon down-
loaden. Het Hobbyfestival wordt 
georganiseerd door Heins & 
Hobby’s. De Meent is te vinden 
op de Terborchlaan 301 in Alk-
maar. Openingstijden: zaterdag 
en zondag van 10.30 tot 16.30 
uur. Entree volwassenen: euro 5 
euro (kortingbon op site), kinde-
ren tot twaalf jaar gratis onder 
geleide.
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Donderdag 
18 apil

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.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor 
studenten. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Dan San. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 
19 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Klets-
nat’ voor kinderen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
SC Telstar-FC Oss. Aan-
vang 20.00 uur.
Ensemble Via Collis in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Nieuwe party Smooth in 
Jongerencentrum Branding 
(achterkant van De Dwars-
ligger). Van 20.00 tot 24.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ikusasa ‘This is Africa’. Aan-
vang 20.15 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘IO e Te’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Ampflifier, 
Charlie Barnes. 20.00 uur. 
Toegang 16,-. Café: Geppet-
to & The Whales. 22.00 uur. 
Toegang gratis. Café: 24.00-
04.00 uur. Bass Ball, Jordy 
Timmaz en Cloudriders. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
20 april

Lentefeest bij Gallo Ori-
ginal’s, Hoofdstraat 189-b 
Santpoort-Noord. Er zijn di-
verse aanbiedingen. Van-
af 10.00 uur is de winkel ge-
opend.
Open dag bij roeivereniging 
De Stern in IJmuiden. Van 
10.00 tot 14.00 uur.
Stekjes ruilbeurs bij Het 
Terras, ‘t Brederode Huys, 
bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Aan-

vang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Countryavond in De Mel-
Watervliet in Velsen-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Concert ‘Selig’ van het 
Haarlems Klein Koor in de 
Dorpskerk in Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Carine Crutzen met ‘De Ker-
sentuin’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Pavadita Tan-
go String Quartet & Santia-
go Cimadevilla ‘Cuerdas con 
Fueye’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Hele pand: Kliko Fest met 
o.a. The Jon spencer Blues 
Explosion. 21.30 uur. Toe-
gang 15,- vvk/20,- add. 

Zondag
21 april

ZorgSpecialist Loop. Start 
vanaf Tata Steel Stadion in 
Velsen-Zuid.
Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. 
Van 08.00 tot 16.00 uur.
Lezing drs. Bouke Beumer 
in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Thema: ‘De ademnood 
van een beschaving’.
Koffieconcert met Ken-
nemer Harmoniekapel Oud 
Goud en het goede Herder-
koor in de Laurentiuskerk, Fi-
delishof IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Klets-
nat’ voor kinderen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
Straatvoetbaltoernooi op 
het Marsmanplein in Haar-
lem-Noord. Van 13.00 tot 
17.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jubileumconcert The Big 
Chris Barber Band. Aanvang 
15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kunstencen-
trum - Jeugdtheaterschool 
‘Kruistocht in spijkerbroek. 
Aanvang 15.00 uur. Foyer-
concert met B.B.R. Band. 
Aanvang 17.30 uur.
Pianorecital met Patrick 

Hopper. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Maandag 
22 april

Algemene ledenverga-
dering  voor VOHM-leden 
in het Tata Training Center 
in Velsen-Noord. Aanvang 
14.30 uur.

Dinsdag
23 april

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Volk met 
‘Het Jubileum’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
24 april

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Klets-
nat’ voor kinderen vanaf 3 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
Bingo en loterij in De Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Rob de Nijs met nieuw con-
cert ‘Nestor’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Volk met 
‘Het Jubileum’. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 
25 april

Themaochtend 33 jaar Ko-
ningin Beatrix in de Biblio-
theek Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Schoonheidssalon Anna-
belle organiseert een infor-
matieavond over botox en in-
jectables in Café De Wilde-
man, Hoofdstraat Santpoort-
Noord, waarbij men kans 
maakt op een gratis behan-
deling met injectables/botox. 
Aanvang 20.00 uur.
Metamorfoseavond bij Jac-
ky Hart Mode, Kennemerlaan 
IJmuiden. Reserveren nood-
zakelijk via 0255-517494 of 
jackyhart@quicknet.nl.
‘IJmuiden, wat vertel je me 
nou!’ in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jeroen Zijlstra met ‘Samen in 
zee’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Mas-
ter’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Stuurbaard 
Bakkebaard en Crappy Dog. 
20.00 uur. Toegang 11,-. Gro-
te zaal: Melvins Lite en Big 
Business. 21.00 uur. Toegang 
16,-. Kleine zaal: 24.00 uur 
LOS! Café: Geertruida x Full 
Spectrum. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

‘Cuerdas con Fueye’
in het Witte Theater
IJmuiden - Het Pavadita Tango 
String Quartet is een uniek tan-
gostrijkkwartet dat zich onder-
scheidt door haar eigenzinnige 
arrangementen. In het muziek-
programma ‘Cuerdas con Fueye’ 
spelen de vier vrouwelijke leden 
subtiel met het traditionele hart 
van de Argentijnse tango: de 
bandoneon. De jonge Argentijn-
se bandeonist Santiago Cimade-
villa is tijdens de avond eregast 
van dit inmiddels veel geroem-

de tangostrijkkwartet. ‘Cuerdas 
con Fueye’ (Strijken en Zuchten) 
staat garant voor een avond pu-
re passie. Voeg daarbij de me-
lancholische klanken van Santi-
ago’s bandoneon en u bent ge-
tuige van een meeslepend en 
wervelend programma op zater-
dag 20 april (20.30 uur) waar-
door geen ziel onberoerd zal blij-
ven. Pavadita en Santiago Cima-
devilla vormen een gouden com-
binatie. 

Negende Highland Games
Velsen-Zuid - Zaterdag 25 mei 
is de negende Highland Games 
in Park Velserbeek georgani-
seerd door Rotary Club Velsen. 
Highland Games Velsen is een 
prachtige tweejaarlijkse tradi-
tie met teams die, al dan niet in 
kilts gestoken, zware opdrach-
ten moeten uitvoeren. Paalwer-
pen, boomstammen vervoeren 
en enorme keien dragen zijn nog 
maar enkele onderdelen die heel 
wat zweetdruppels zullen ople-
veren. Wat het extra leuk maakt 
is dat de deelnemers veelal be-
kenden zijn: mensen van de ge-
meente Velsen, brandweer, 
bouwbedrijven en banken: je 
komt ze allemaal tegen.
De eerste prijs is een driedaag-
se minicruise voor het winnen-
de team met partners en inclu-
sief alle maaltijden, beschikbaar 
gesteld door DFDS Seaways. De 
tweede prijs is toegangskaarten 
voor het whiskyfestival, aange-
boden door Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck. Het Holiday Inn Hotel 
biedt dit team ook nog een twee-
gangendiner aan. 
Ook is er nog een sponsorprijs, 
een viergangendiner bij Vrien-
den van Jacob, inclusief wijn, 
voor twee personen, aange-
boden door Landgoed Duin & 
Kruidberg.
Rotary Club Velsen heeft de 
Highland Games slim in het le-
ven geroepen om goede doelen 
te kunnen steunen. Dit jaar gaan 

de opbrengsten naar vijf goede 
doelen: Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden ten bate van een les-
pakket en folders; Stichting Te-
genkracht/CareworX (spor-
ten voor kankerpatiënten); Zee-
verkennersgroep Nannie van 
der Wiele IJmuiden (opknap-
beurt clubhuis); Stichting ACO-
DO (kindertehuis in Cambod-
ja) en Rotary Doctors Nederland 
(wereldwijde medische hulp). In 
2011 werd een prachtig bedrag 
van 53.000 euro bijeengebracht 
voor vier goede doelen.
Meedoen als team is dit jaar 
niet meer mogelijk, maar bedrij-
ven, ZZP-ers en particulieren 
kunnen  nog wel een sponsor-
pakket afnemen ter waarde van 
550 euro, waarvan de opbrengst 
naar de goede doelen gaat. Al-
le sponsors krijgen naamsver-
melding in de speciale uitgave 
van de Highland Games in de-
ze krant. Tijdens de Highland 
Games wordt de naam van de 
sponsor genoemd op een recla-
mebord, -vlag of -doek op het 
terrein. Bovendien worden spon-
sors de hele dag als vips behan-
deld, met consumptiebonnen, 
een lunch en na afloop een di-
ner voor twee personen. Boven-
dien maken zij kans op de spon-
sorprijs. Aanmelden als sponsor 
kan via highlandgamesvelsen@
quicknet.nl. Meer informatie en 
foto’s zijn te vinden op www.ro-
taryhighlandgames-velsen.nl.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘cuerdas con fueye’ op 20 

april 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Ondernemers maken regio sterker

Rabobank ontbijtsessie 
Kracht van de IJmond
Velsen-Zuid - Een promo-
tiecampagne voor de gehe-
le IJmond, de relatie met Tata 
Steel versterken en het tech-
nisch onderwijs op een hoger 
niveau brengen. Dat zijn de 
concrete ideeën waarmee re-
gionale ondernemers de ko-
mende periode actief aan de 
slag gaan. Zij waren dinsdag-
ochtend aanwezig bij het ont-
bijtseminar De Kracht van de 
IJmond dat Rabobank Velsen 
en Omstreken en Rabobank 
IJmond Noord in samenwer-
king met de Businessclub Tel-
star organiseerden.

De Kracht van de IJmond is een 
sociaal-economisch perspectief 
dat vorig jaar door de regiona-
le Rabobanken werd gepresen-
teerd. Tijdens het eerste ontbijt-
seminar in februari werd doorge-
praat over de kansen van samen-
werken en afgelopen dinsdag 
werd tijdens een workshop steun 
uitgesproken voor drie concre-
te ideeën. De ondernemers die 
zich hebben aangemeld voor één 
van de werkgroepen gaan aan de 
slag met een promotiecampagne 
voor de gehele IJmond, de rela-

tie met Tata Steel versterken door 
een betere samenwerking en het 
op een hoger niveau brengen van 
het technisch onderwijs in de re-
gio. ,,Op het gebied van promotie 
en onderwijs gebeurt al heel veel, 
dus misschien is het alleen een 
kwestie van inventariseren en 
partijen met elkaar verbinden’’, 
aldus één van de deelnemers. 
Directievoorzitter Mathijs Smit 
van Rabobank Velsen en Om-
streken is blij met de uitkomst 
van de sessie: ,,We hebben drie 
mooie prioriteiten bepaald waar 
we concreet met elkaar mee aan 
de slag gaan. Dit gaat ons alle-
maal helpen. Samen zijn we im-
mers sterker en kunnen we het 
verschil maken.’’ Ook maak-
te Smit bekend dat Tata Steel 
graag met regionale onderne-
mers wil samenwerken en een 
beroep wil doen op de organisa-
tiekracht van de IJmond. Hierover 
volgt binnenkort meer informatie.  
Aan het ontbijtseminar wordt een 
vervolg gegeven op dinsdagoch-
tend 4 juni a.s. Dan zullen de drie 
ideeën samen met ondernemers 
uit de regio verder worden uitge-
werkt. (Friso Huizinga, foto: Rein-
der Weidijk)

By Jacky Hart Mode
Metamorfose met Chiarico
IJmuiden - Wegens groot suc-
ces van de Ladies Night van de-
cember organiseert Jacky Hart 
Mode op veler verzoek opnieuw 
een metamorfoseavond. Op 23 
april komt ontwerpster Jeanny 
Annichiarico naar deze mode-
zaak, waar zij deze avond haar 
collectie presenteert en per-
soonlijke stylingadviezen geeft. 
Ben u al tijden op zoek naar de 
jurk met de voor u perfecte pas-
vorm? Heeft u een flinke boe-
zem, een buikje of volle heupen? 
U zult versteld staan van het ef-
fect van een goed zittende jurk. 
Jeanny Annichiarico: ,,Vaak ont-
moet ik vrouwen die ontevreden 
zijn over hun figuur. Bij het ont-
werpen hou ik daar specifiek re-
kening mee, Chiarico ontwerpen 
kenmerken zich door een geraf-
fineerde belijning die de sterke 
punten van het lichaam bena-
drukt, zodat elk figuur optimaal 
tot zijn recht komt. Met specia-
le technieken zorg ik ervoor dat 
oneffenheden gecamoufleerd 
worden, zonder de vrouwelijke 
vormen te verbergen. Ik vind dat 
vrouwen trots mogen zijn op wat 
ze hebben en de juiste kleding 
kan ze daarbij helpen. Laat zien 
wie je bent. Dát is Chiarico.”
Om deze happening een extra 
aantrekkelijk tintje te geven wor-
den er twee t-shirts verloot on-
der de aanwezigen. Voor de me-
tamorfose kunt u zich opgeven. 
Graag vóór 20 april, via mail of 
telefonisch, onder vermelding 
van reden en maat.  Als u bent 

geselecteerd hoort u dit vóór 21 
april. ,,Deze avonden zijn voor 
ons fantastisch om te organise-
ren’’, aldus Jacomien Stokman. 
,,Het directe contact met onze 
vaste klanten is op deze avonden 
intensief en boeiend.  Er wordt 
een goed glas wijn geschonken 
en geheel in de kroningssfeer 
worden er oranje lekkernijen ge-
serveerd.’’
Deelname is gratis, maar reser-
veren noodzakelijk.
Jacky Hart Mode, Kennemer-
laan 96, 0255-517494 of e-mail 
naar jackyhart@quicknet.nl. Op 
de foto Jacomien Hart. (foto: Fo-
to Gans IJmuiden)

IJmond levert bijdrage 
aan Holland-promotie
Regio – De gemeente Velsen 
doet al vanaf 2009 mee aan de 
internationale marketing en pro-
motie Amsterdam Bezoeken Hol-
land Zien. De hele IJmond gaat 
nu ook meedoen aan de twee-
de deel van dit project. Daarbij 
is Velsen afgevaardigd als ver-
tegenwoordiger voor de IJmond. 
Deelname kost de vier IJmond-
gemeenten 11.500 euro. Vel-
sen betaalt voor haar deelname 
6.000 euro. 
Omdat Amsterdam als ‘merk’ 
wereldwijd bekend is, kan de 
IJmond meeliften op marketing- 
en promotieactiviteiten. Het is de 
bedoeling dat internationale ver-
blijfstoeristen in Amsterdam ook 
naar de grotere Metropoolregio 
worden geleid. Met hulp van ka-
rakters wordt hun aandacht ge-
trokken. Voor Velsen zijn twee 
relevante karakters: ‘Wind, water, 
beach’ (wind- en watersport) en 
Dutch Dunes (wandel- en fiets-
gebied) belangrijk. 
In de periode 2009 tot 2012 zijn 
al resultaten behaald: in 2008 
bracht 18 procent van de inter-
nationale toeristische bezoekers 
aan Amsterdam ook een bezoek 
aan de metropoolregio. Eind 

2011 is dit percentage gegroeid 
naar 23. Hoeveel gaven deze be-
zoekers uit in de Metropoolre-
gio? In 2008 was dit 822 miljoen, 
eind 2011 zelfs 1.180 miljoen eu-
ro. Dit leidde tot een stijging van 
het aantal werkzame personen 
binnen het toerisme: van 59.369 
fte’s (2008) naar 60.652 fte’s in 
2011. 
Na evaluatie in 2012 zijn een 
aantal verbeterpunten aange-
pakt. Maar omdat het Rijk geen 
financiële bijdrage meer levert 
gaat het project zich nu richten 
op toeristen die al in Amster-
dam of de regio zijn. Het aan-
tal co-financiers is in het twee-
de deel van het project toegeno-
men: er doen nu 29 gemeenten 
mee, naast Provincie Noord-Hol-
land, Provincie Flevoland, stads-
regio Amsterdam en de Kamer 
van Koophandel. Er worden stra-
tegieën ontwikkeld om toeris-
ten langer te laten blijven en de 
bezoekers te spreiden naar een 
grotere regio.
De Toeristische Barometer geeft 
een continu beeld op maande-
lijkse basis van de bezoekers-
stromen in de Metropoolregio. 
(Karin Dekkers)

The Smugglers is op 
zoek naar oud-leden

Velserbroek - Rugbyclub The 
Smugglers bestaat dit jaar op 11 
november 40 jaar. Op zaterdag 
25 mei wordt het eerste feeste-
lijke evenement gehouden. Op 
deze dag wordt er een reünie-
wedstrijd gespeeld. De huidige 
leden zullen samen met oud-le-
den een leuke wedstrijd spelen 
met de bekende ovale bal.
Uiteraard is er na afloop van de 
wedstrijd volop gezelligheid ge-
garandeerd! Inmiddels hebben 
we al een groot aantal oud-le-
den weten te vinden, maar he-
laas is nog niet iedereen gevon-
den. 
Meld je via www.thesmugglers.
nl aan voor deze leuke dag en 

kom kijken hoe de Smugglers 
sfeer nog steeds leeft en hoe de 
club is gegroeid. 

Weg in 
Spaarnwoude

Velsen-Zuid - Het is lente en 
dus weer tijd om er op uit te trek-
ken. Een wandeling of fietstocht 
in de natuur doet iedereen goed. 
U komt de mooiste plekjes tegen, 
waar u kunt genieten van de na-
tuur en even kunt stoppen voor 
een kopje koffie of een lekker 
broodje. Of bent u liever nog actie-
ver bezig? Dat kan natuurlijk ook. 
Spaarnwoude is er helemaal klaar 
voor. In het recreatiegebied kunt u 
fantastisch fietsen en wandelen. 
Volg één van de uitgezette routes, 
en geniet van de verrassend groe-
ne omgeving. De routes zijn ver-
schillend van en lengte, hebben 
een eigen karakter en zijn gratis te 
downloaden via de website. Ook 
is er een fiets- en wandelideeën-
kaart die alle routes bevat van de 
recreatiegebieden in Noord-Hol-
land. Deze  kaart is gratis af te ha-
len bij informatieboerderij Zorg-
vrij. In voor wat spannenders? Dan 
kunt u terecht bij één van de ve-
le ondernemers in het gebied. Zij 
bieden een breed scala aan acti-
viteiten aan. Ook voor de stoere 
actieveling is er genoeg te doen 
in het gebied. Een ware beleve-
nis is het rijden op een quad op 
het speciale parcours. Ook kunt u 
paintballen, klimmen, indoorskiën 
en nog veel meer. Geniet van de-
ze ludieke ervaringen. Op informa-
tieboerderij Zorgvrij worden voor 
kinderen tot en met 12 jaar in de 
schoolvakanties, op woensdag-
middag en in het weekend leu-
ke activiteiten georganiseerd. Ook 
kunnen ze met de boer op stap of 
kijken bij het schapenscheren. De 
schapen worden dit jaar gescho-
ren op zondag 2 juni. Een dag om 
alvast in uw agenda te zetten. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Velsen-Noord - De Vereniging 
van Oud-Hoogovens Medewer-
kers houdt op maandag 22 april 
in het Tata Training Center en op 
dinsdag 23 april in Event Centre 
Jules in Heerhugowaard haar Al-
gemene Ledenvergadering. Aan-
vang 14.30 uur, zaal open om 
13.30 uur. Spreker tijdens beide 
vergaderingen is Drs. M.J. van 
Rooijen, voormalig staatsecreta-
ris Financiën.

Vergadering
VOHM-leden
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Eigenwijs schittert met 
musical Bye Bye Birdie
Velsen -  Eigenwijs Musicalkids 
Velsen heeft afgelopen weekeinde 
twee avonden lang een volle zaal 
in Stadsschouwburg Velsen laten 
genieten van de kleurrijke, vrolijke 
musical Bye Bye Birdie.
Af en toe vergat je bijna dat je 
keek naar een musical gespeeld 
door kinderen, zo volwassen werd 
er gespeeld en gezongen. En dat 
op vrijdagavond af en toe wat val-
se nootjes klonken zal aan de ze-
nuwen te wijten zijn geweest, want 
alle hoofdrolspelers lieten zien en 
horen dat zij over talent beschik-
ken. 
Bye Bye Birdie gaat over tiener-
idool Conrad Birdie en speelt oor-
spronkelijk in de jaren vijftig. Onze 
eigen Marja Lindhout (regisseur 
van Eigenwijs) vertaalde de musi-
cal in het Nederlands en verdient 
daarvoor een pluim. Het stuk werd 
door Eigenwijs in de moderne tijd 
geplaatst, inclusief smartphones, 
tablets en de kleurrijke voorjaars-
mode. 
Zanger en tieneridool Conrad Bir-
die (Mike Weeda) moet op sta-
ge naar Azië. Daar is zijn mana-

ger Albert Pieterson (een glansrol 
van Arjen Hinloopen) niet blij mee, 
want dat betekent het einde van 
zijn muzikale carrierre. Als Alberts 
vriendinnetje en secretaresse Ro-
se Alvares (Hendrien Rill) er dan 
ook nog de brui aan geeft is de el-
lende compleet. Zij bedenkt echter 
een leuke afscheidsstunt voor Bir-
die, een afscheidskus voor een van 
zijn fans, een actie die veel aan-
dacht moet krijgen. De gelukkige 
fan Kim MacAfee (Shavawn Koe-
se) is eigenlijk niet zo blij, want ze 
heeft net verkering met Hugo Pe-
abody (Danny Lieuwen) en die is 
behoorlijk jaloers. De bazige moe-
der van Albert, vreselijk goed ge-
speeld door Lot Bosma, zorgt voor 
nog meer verwikkelingen. De 
hoofdrollen in dit stuk waren in 
feite voor Arjen, Hendrien en Lot, 
hoewel ook de overige spelers hun 
rol goed in de vingers hadden. 
Ook de arrangementen met de he-
le cast waren heerlijk om te zien. 
En het orkest schitterde, verbor-
gen in de orkestbak, maar speelde 
sterren van de hemel. (tekst: Karin 
Dekkers/ foto: Eigenwijs)

Eindelijk was het dan een dag-
je zomers in onze contreien, 
hoewel het met de zon wat te-
genviel op zondag 14 april. De 
temperatuursprong van afge-
lopen zondag ging razendsnel 
en soms werd het tot maxi-
maal 24 graden in het land. De 
IJmond kwam op ruim 21 gra-
den zondagnamiddag en tot 
rond acht uur in de avond was 
het nog goed toeven buiten 
met een plezante 18 graden tot 
bij zee.
Op woensdag liep het kwik 
nog een keer goed op tot ruim 
20 graden landelijk, maar van-
af donderdag draait de wind 
opnieuw naar de koudere 
noordwesthoek en wordt het 
aanmerkelijk frisser.
In de nachten naar zater-
dag en/of zondag is er buiten 
de bebouwde omgeving zelfs 
weer wat nachtvorst mogelijk, 
dus tenminste vorst op 10 cen-
timeter boven de grond. Zelfs 
op gewone waarnemingshoog-
te (1,50 m.) zou het tot een 
graad vorst kunnen komen in 
de duinen tussen Santpoort en 
Castricum.
Ook overdag scheelt het dan 
bijna weer een jas en wordt 
het met moeite 10-11 graden.
De komende pakweg tien da-
gen staat ons weerbeeld in het 

teken van grofweg twee syste-
men: aan de ene kant een ri-
ante uitloper van het beken-
de Azorenhoog die de actief-
ste storingen buiten de deur 
houdt. 
Anderzijds is dat een serie die-
pe lagedrukgebieden tus-
sen IJsland en Noorwegen. 
De daarmee samenhangende 
fronten proberen tot boven het 
Noordzeegebied door te drin-
gen, maar die hoge druk voor-
komt dat vrijwel. Ondanks het 
feit dat het vrijwel de gehele 
periode droog blijft tot en met 
zondag, is wat hele lichte re-
gen op vrijdag niet uit te slui-
ten in de IJmond. Dan kunnen 
uitlopers van die zwakke oce-
aanfronten Nederland nipt be-
reiken. Doordat die lichte fron-
tale verstoringen zich de ko-
mende dagen aandienen waait 
het vooral in het voorportaal 
ervan goed door uit het zuid-
westen (donderdag even wind-
kracht 7 vlak uit zee) en is het 
vaak opvallend zonnig in onze 
omgeving. 
Dat is dan wel weer een plus-
punt in het verhaal.   
Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl of eventueel via 
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

Gratis kaart voor 
seizoenkaarthouders 

Velsen-Zuid - Seizoenkaarthou-
ders krijgen vrijdagavond de kans 
om een introduc é mee te ne-
men naar de wedstrijd Telstar-FC 
Oss. Op vertoon van de seizoen-
kaart hebben seizoenkaarthou-
ders recht op een extra kaart voor 
het vak waarvan zij een seizoen-
kaart bezitten.
De extra kaart is te verkrijgen via 
het secretariaat van Telstar tot vrij-
dag 17.00 uur. Daarna is er de mo-
gelijkheid om vanaf vrijdag 19.00 
uur via de wedstrijdkassa’s alsnog 
in het bezit te komen van een ex-
tra kaart. De kaarten gelden als 
bedankje richting de supporters 
voor de gesteunde steun tijdens 
het afgelopen seizoen.
Met een bevredigend gevoel kan 
terug worden gekeken op het 
spelersdiner en het daarbij beho-
rende feest. Wekenlang waren de 
spelers in de weer om het feest 
voor sponsoren en supporters te 
organiseren. 

De gasten genoten eerst van een 
uitgebreid diner in de Witte Leeu-
wenkooi. Onder de gasten wa-
ren veel sponsoren en vaste sup-
porters. Zichtbaar genoten van 
zij van het heerlijke diner. Nadat 
een ieder uitgegeten was, werd 
het feest voortgezet in Club West 
waar een groot feest losbarst-
te. Grote aanjagers van het feest 
waren Cor Varkevisser en Antho-
ny Correia. Tevreden kijken zij te-
rug op de gehele avond. ,,We zijn 
erg blij met de gehele avond, we 
hebben het erg gezellig gehad en 
het is voor herhaling vatbaar. Gro-
te dank gaat uit naar een ieder die 
bij het feest aanwezig geweest is, 
maar natuurlijk ook naar de ver-
schillende lokale bedrijven die ons 
ondersteund hebben tijdens deze 
avond”, aldus Anthony Correia. 
De selectie werd ondersteund 
door lokale partners van Rixel, 
de Drankenier, Exclusevents, en 
Tromp verhuur.

Spectaculair project
De Duinroos in kleur
Velserbroek - Na zes bruisen-
de weken op OBS De Duinroos 
wordt het kunstproject op don-
derdag 25 april van 18.30-19.30 
uur afgesloten. Iedereen is van 
harte welkom om deze kleurrij-
ke expositie bij te wonen aan 
de Floraronde 293, in Velser-
broek. 
U kunt genieten van alle kunst-
werken die de kinderen in de 
afgelopen weken gemaakt 
hebben. De groepen hebben 
gewerkt rondom verschillende 
kunstenaars/kunststromingen 
zoals Vincent van Gogh, Pablo 
Picasso, Matisse, COBRA etc. 
Het hoofdthema van dit project 
was kleur en wat kleur met je 
doet. Elke week stond er een 
kleur centraal en op woens-
dag ging de hele school in die 
kleur gekleed. Tijdens het pro-
ject hebben alle groepen twee 
lessen van Marianne Hoog-
straaten gehad. Een les over 
kleuren en een doe les. Ook 
hebben een aantal actieve ou-
ders een workshop verzorgd 

zoals glasschilderen waarvan 
de fotolijstjes zijn gesponsord 
door de Woonexpress. 
Om 19.00 uur zal in de aula van 
de school het gemeenschap-
pelijke kunstwerk, dat de kin-
deren onder begeleiding van 
Eke Wijngaard hebben ge-
maakt, worden onthuld. Tevens 
kunt u de vijf glaskunstwerken 
bewonderen die door groep 8, 
onder begeleiding van Reina 
Oversteege, zijn gemaakt. 
De hapjes en drankjes tijdens 
de expositie zijn verzorgd door 
de Dekamarkt, Vomar en Albert 
Heijn, waarvoor dank.
De Duinroos nodigt alle be-
langstellenden uit te komen kij-
ken. Op donderdagochtend 23 
mei van 9.00 tot 10.00 uur is er 
een inloopochtend voor nieu-
we ouders. OBS De Duinroos 
is een openbare buurtschool 
waar iedereen elkaar kent. Een 
school met een sociaal karak-
ter waar ouders en kinderen 
met verschillende achtergron-
den zich thuis voelen.

Felisenum wint 
Tata Steel RC 

Cup 2013
Velsen-Zuid - Leerlingen van 
het Felisenum uit Velsen-Zuid 
hebben op vrijdag 12 april de 
Tata Steel RC Cup 2013 ge-
wonnen. Deze racewedstrij-
den met modelauto’s vormden 
het sluitstuk van een project 
dat leerlingen van 19 scholen 
(basis-, voortgezet onderwijs 
en Pabo) in de regio heeft laten 
ervaren hoe leuk het is om met 
techniek bezig te zijn. De races 
van de 33 teams vonden plaats 
op de buitenbaan van de Mo-
del Auto Club Heemstede.
Tijdens de race moesten de 
teams ook laten zien hoe snel 
ze in een pitstop de wielen 
en de accu’s kunnen vervan-
gen. Tata Steel wil met dit pro-
ject jongeren van diverse leef-
tijden en opleidingsniveaus op 
een inspirerende en uitdagen-
de manier enthousiast maken 
voor techniek. Op deze wijze 
hoopt het staalbedrijf een bij-
drage te leveren aan het ver-
groten van het aantal jongeren 
dat kiest voor een opleiding en 
carrière in de techniek.
De teams zijn weken in de weer 
geweest om de modelauto’s te 
bouwen, te lakken en natuur-
lijk te testen. Alle teams ontvin-
gen een en hetzelfde onderstel, 
motor en accu. Bouw, design 
en afstelling was de verant-
woordelijkheid van de teams. 
De jongeren hebben niet al-
leen geleerd om met techniek 
en duurzame mobiliteit aan de 
slag te gaan, maar hebben ook 
ervaren hoe het is om in een 
team aan één gezamenlijk doel 
te werken. Elk team bestond 
uit coureurs, monteurs en le-
den die verantwoordelijk wa-
ren voor zaken als PR en fi nan-
ciën. Teams moesten namelijk 
ook zelf sponsors werven. De 
jury beoordeelde niet alleen de 
raceresultaten, maar het ge-
heel van de inspanningen van 
de teams.
De Tata Steel RC Cup wordt 
mogelijk gemaakt door de Ge-
meente Bloemendaal, Den 
Hartogh Logistics, Jet-Net en 
Tata Steel.

Veel zon maar koud
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Ontwerp dorpshuis 
Het Terras bijna klaar

Santpoort-Noord – Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal heeft 
het college vragen gesteld 
over de vertraagde bouw van 
Het Terras. Op 29 maart 2007 
brandde Dorpshuis Het Terras 
af. Er lag toen al een plan voor 
een nieuw Dorpshuis in combi-
natie met woningbouw. Toen-
malige wethouder Bokking be-
loofde dat Het Terras binnen 
een jaar herbouwd zou zijn. 
Er werden plannen gemaakt 
en geld apart gezet, maar toen 
besloot wethouder Annemie-
ke Korf dat de herbouw moest 
worden meegenomen in het 
plan de Leck en de Bergen. Dat 
leidde tot jaren vertraging. Wat 
volgde was overleg met de wo-
ningcorporaties, wachten op 
het nieuwe bestemmingsplan 
en wachten op een grondeige-
naar in de USA die niet reageert 
op vragen. De accountant heeft 
inmiddels laten weten dat van-
wege de vertraging de extra uit-
kering van de verzekering voor 
snelle herbouw (300.000 euro) 
niet doorgaat. 
CDA wethouder Te Beest vindt 
dat geen probleem, omdat er 
geld genoeg voor herbouw is. 
Dan dient in 2012 alleen nog 
de haalbaarheid onderzocht te 
worden, de samenwerkings-
overeenkomst te worden gete-
kend en de voorbereidingen in 
gang te worden gezet voor de 
bouw. 
De start van de bouw stond ge-
pland voor begin 2013. Bouw-
tijd, 10 tot 12 maanden. Na-
jaar 2012 zouden bewoners een 
nieuwsbrief krijgen, die echter 
nog steeds niet is ontvangen. 
Omdat bewoners zich nu moe-
ten behelpen met accomodaties 
als een fietsenkelder van het 
NS-station, wordt reikhalzend 
uitgekeken naar het nieuwe 

Terras. Maar het nieuwe ont-
werp van het pand is nog niet 
klaar. Daarom vraagt raadslid 
Van Ikelen hoe het nu eigenlijk 
staat met de bouw.
Het college heeft geantwoord 
dat de nieuwsbrief aan de be-
woners zal worden verzonden 
na ondertekening van de over-
eenkomsten met bouwers. De-
ze verwacht men deze maand 
te tekenen met partijen, waar-
onder Preferent als ontwikke-
laar en bouwer. In april/mei ver-
wacht men de gedetailleerde 
tekeningen voor het ontwerp. 
De start van de bouw staat nu 
gepland voor het derde kwar-
taal van 2013. 
Waarom het zes jaar moest du-
ren om het Terras te herbou-
wen wil Van Ikelen ook weten. 
Het college zegt dat het veel tijd 
kostte om te overleggen met 
samenwerkingspartners voor 
de totale gebiedsontwikkeling. 
Het gaat om meer dan alleen 
herbouw van Het Terras. Door 
de crisis wordt elke investe-
ring nauwkeurig bekeken, wat 
meer tijd kost. Stichting Wel-
zijn Velsen en Stichting Dorps-
huis Het Terras hebben samen 
goed moeten kijken hoe ze het 
gebouw kunnen exploiteren en 
Pré Wonen als woningcorpora-
tie heeft ook gekeken naar de 
investering. 
Het proces is nu in de laatste 
fase gekomen en het gebouw 
zal in het vierde kwartaal van 
2014 gereed zijn. Het college 
meldt dat de complexiteit van 
de ontwikkeling beter ingeschat 
had kunnen worden. 
Maar nu wordt hard gewerkt 
aan de realisatie. De activitei-
ten van Het Terras hebben altijd 
doorgang kunnen vinden, mede 
door inspanning van de stich-
ting zelf. 

Zwemschool Spaarnwoude
Het adres voor zwemles
Velsen-Zuid - Sinds september 
2012 heeft Zwemschool Spaarn-
woude een nieuw lessysteem 
voor de zwemlessen. Met de easy 
swim pro methode worden spec-
taculaire resultaten gehaald.
Veel mensen hebben leren 
zwemmen met behulp van kurk-
jes. Daarnaast was de zwem-
les niet echt een plezier. De easy 
swim pro methode is ontwikkeld 
vanuit het kind en hoe een kind 
leert. Zelf ervaringen opdoen en 
plezier staan centraal. 
De kurkjes zijn vervangen door 
een pakje wat veel meer be-
wegingsvrijheid bied. In de les 
werken de kinderen gezamen-
lijk doormiddel van stuurkaarten 
met opdrachten om het plezier 
en de betrokkenheid te bevor-

deren. Door direct te starten met 
vele verschillende spring en loop 
vormen wordt bij kinderen op een 
zeer speelse manier het water-
gevoel ontwikkeld. Hierdoor gaat 
het aanleren van de zwemslagen 
veel makkelijker en hebben kin-
deren veel meer plezier. 
Daarnaast biedt Zwemschool 
Spaarnwoude nog ouder en kind 
zwemmen vanaf 12 weken, peu-
tersurvival, aqua-sport en zijn zij 
begonnen met de 50+ zwemclub. 
De 50pluszwemclub richt zich op 
de actieve 50plusser die naast 
zwemmen gebruik wil maken van 
de sauna. Zwemschool Spaarn-
woude is te vinden in het Fletcher 
hotel resort Spaarnwoude. Zie 
ook www.zwemschool-spaarn-
woude.nl. 

IJmuiden - Zondag 21 april 
wordt van 08.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellig kofferbak-
markt georganiseerd op het Vel-
serduinplein. Dit is de eerste van 
dit seizoen. De volgende koffer-
bakmarkten zijn op 26 mei, 30 
juni, 28 juli, 25 augustus en 29 
september. Tijdens de koffer-
bakmarkt zal er ook een terras-
je staan waar de mensen even 
kunnen bijkomen van het slen-
teren. Deelnemen aan de koffer-
bakmarkt is mogelijk. Men hoeft 
niet te reserveren. Men sluit zich 
aan in de (aangegeven) rij en te-
gen 07.30 uur kan men het ter-
rein op. De kosten bedragen 10 
euro per auto, met aanhanger of 
bus 15 euro. En 10 euro borg, die 
men na afloop weer terug krijgt.

Kofferbakmarkt

Geen molens 
aan de kust

Velsen – In het nieuwe bestem-
mingsplan Zeezicht worden tal 
van zaken geregeld voor bedrij-
ven en bewoners van de kust. 
Strandpaviljoens mogen uitbrei-
den, wind- en watersportorgani-
saties mogen ook horeca en sa-
nitaire voorzieningen bieden op 
het strand van Velsen-Noord. 
De appartementen bij de jacht-
haven in IJmuiden aan Zee zijn 
eindelijk af van hun ‘vakantiewo-
ning status’ en het overnachten 
in de strandhuisjes (bij de Noord-
pier) is gelegaliseerd. Ook mo-
gen hier meer strandhuisjes ko-
men. Een wens van de gemeente 
werd echter afgewezen door de 
provincie Noord-Holland: wind-
molens bij de Noordpier. De pro-
vincie heeft laten weten dat zij 
bepalen waar windturbines op 
het land mogen komen. En daar 
zit de locatie Velsen-Noord niet 
bij. De gemeente Velsen is hier-
over zeer teleurgesteld, zij zagen 
dit als een mooie kans voor groe-
ne energie op eigen grond. Wel 
ligt er een opdracht van het mi-
nisterie om meer windturbines te 
bouwen en de gemeente Velsen 
hoopt daarom later toestemming 
te krijgen. ,,Als er geen windtur-
bines bij komen moeten we een 
nieuwe energiecentrale bouwen’’, 
aldus wethouder Westerman. 
,,Dan hebben we liever windtur-
bines.’’ Iets anders wat niet mag 
is het overnachten bij de strand-
paviljoens bij de Noordpier. Dat 
heeft te maken met de luchtkwa-
liteit. Zoals eerder vermeld krijgt 
de Averijhaven een nieuwe func-
tie: het wordt een lichterhaven 
waar goederen kunnen worden 
overgeslagen. De Averijhaven is 
nu nog een slibdepot. Omdat het 
lichteren van bijvoorbeeld steen-
kool nu gebeurt op een onwen-
selijke locatie, waar het een ob-
stakel voor de scheepvaart vormt, 
gaat Rijkswaterstaat de Averijha-
ven ombouwen tot beperkte lich-
terhaven. Om het milieu niet te 
zwaar te belasten worden eisen 
gesteld aan (het aantal) schepen 
dat mag worden gelichterd. (Ka-
rin Dekkers)

Gratis van en naar Schiphol
Nieuw: Boston Travel 
aan de Hoofdstraat
Santpoort-Noord - In de Hoofd-
straat van Santpoort-Noord heb-
ben diverse nieuwe winkels de 
laatste tijd hun deuren geopend. 
Eén daarvan is reisbureau Bos-
ton Travel van Vanessa Bennink. 
Zij werkte eerder vanuit hetzelfde 
pand als manager bij een ander 
reisbureau, maar afgelopen de-
cember is ze voor zichzelf gestart 
nadat dat reisbureau z’n deuren 
sloot. Gelukkig weten vele oude 
klanten de weg naar Vanessa’s 
eigen zaak te vinden.
,,Mijn reisbureau is weliswaar 
niet groot, maar via Boston Tra-
vel is mijn assortiment de groot-
ste van alle reisbureaus in de om-
geving”, zegt Vanessa. ,,Natuurlijk 
bied ik bekende namen als Arke, 
Oad en Neckermann, maar klan-
ten zijn vaak verrast als ze zien 
wat ik nog meer op de plank heb 
liggen. En via de PrijsCheck zorg 
ik altijd dat een geboekte reis de 
voordeligste is.”
Sinds kort heeft Vanessa iets wat 
andere reisbureaus en het inter-
net niet bieden. ,,Als je een pak-
ketreis bij mij boekt, dan krijg je 
veelal het vervoer naar en vaak 
ook vanaf Schiphol cadeau. Dat 
scheelt kosten en je voorkomt dat 

je vrienden voor dag en dauw op 
moeten om je weg te brengen!”
Vanessa vervolgt: ,,Je vakan-
tie begint zo al bij de voordeur. 
En wanneer je ook vervoer terug 
hebt, houdt die daar pas op. Want 
je chauffeur staat op Schiphol 
voor je klaar, ook als je wat ver-
traging hebt. Maar vraag mij ge-
rust even naar de voorwaarden.’’
Boston Travel is gevestigd aan  
Hoofdstraat 224 in Santpoort-
Noord, naast huishoudzaak Voss. 
Contact: santpoort@bostontra-
vel.nl of 023-7431281.

Cruiseseizoen begonnen
IJmuiden - De MSC Magnifica vertrok zondagmiddag uit Amster-
dam voor een 4-daagse kennismakingscruise naar Hamburg en Hel-
goland, waarna weer koers wordt gezet naar Amsterdam. De Magni-
fica arriveerde rond half zes voor de grote sluis waar de mastodont, 
met een lengte van 294 meter en een breedte van 32 meter, soepel-
tjes naar binnen gleed. Het enorme schip heeft meerdere zwemba-
den waaronder één met een schuifdak, perfect voor het wintersei-
zoen.
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Bouw Melkfabriek en 
Verzetsheld van start
IJmuiden - Vorige week don-
derdag vond op het terrein van 
het voormalige Motorhuis en de 
daar tegenoverliggende Melk-
fabriek aan de Wijk aan Zeeër-
weg in IJmuiden een feestelijke 
bijeenkomst plaats. Dit vanwe-
ge het feit dat van de twee nieuw 
te bouwen appartementencom-
plexen, die zijn gerealiseerd door 
Woningbouwvereniging AWV Ei-
gen Haard, het hoogste punt was 
bereikt. Het complex De Melkfa-
briek wordt gebouwd op de hoek 
van de Van Linschotenstraat en 
het gebouw De Verzetsheld ligt 
daar tegenover op de hoek van 
de Houtmanstraat..
In De Melkfabriek komen 14 
zorgappartementen die verhuurd 
gaan worden aan zorginstelling 
De Waerden, die mensen bege-
leidt met een verstandelijke be-
perking maar die zelfstandig kun-
nen wonen.  In De Verzetsheld 
komen 24 huur appartementen 
die geschikt zijn voor senioren 

die, onder het gebouw, de be-
schikking hebben over een par-
keergarage. De 24 appartemen-
ten zijn met woon- en slaapfunc-
ties op de straat gericht waardoor 
aan de galerijzijde een compact 
en gezellig binnenhof ontstaat. 
Beide complexen bestaan in to-
taal uit drie verdiepingen.
Na het openingswoord van Peter 
van Ling, directeur van AWV Ei-
gen Haard, waarin hij onder meer 
zijn dank uitsprak aan de archi-
tect en de aannemer was dan het 
grote moment aangebroken voor 
drie toekomstige bewoners van 
De Melkfabriek om elk een vlag 
te hijsen. Een bijzonder spannend 
moment voor de betrokkenen 
dat dan ook beloond werd met 
een fraaie bos bloemen. Na af-
loop stonden er voor toekomsti-
ge bewoners, genodigden en be-
langstellenden hapjes en drank-
jes klaar in het gebouw De Ver-
zetsheld waar het gelukkig droog 
was. (Joop Waijenberg)

Nieuw seizoen 
bij het Y

Velsen-Zuid - Zondag was de 
start van het nieuwe treinseizoen 
bij Modelbouwvereniging het Y 
in Spaarnwoude. Groot en klein 
genoten van de diverse treintjes 
die over het terrein reden. Mee-
rijden was natuurlijk het grootste 
plezier, maar ook toekijken was 
een feestje. (foto: E.S. Berk)

‘The Doors 
in Concert’

IJmuiden - In 2011 was het veer-
tig jaar geleden dat Doors-zan-
ger en rockicoon Jim Morrison op 
27-jarige leeftijd in Parijs overleed. 
De tributeband ‘The Doors in Con-
cert’ brengt op zaterdag 25 mei in 
het Thalia Theater aan de Brees-
aapstraat 52 een ode aan de le-
gendarische band met tijdloze 
nummers als ‘Light My Fire’, ‘Love 
Her Madly’, ‘L.A. Woman’ en ‘Ri-
ders On The Storm’. De oorspron-
kelijke sound wordt tot in de per-
fectie benaderd en neemt het pu-
bliek mee terug naar de tijd dat 
The Doors de harten van de hip-
piegeneratie veroverde. De zan-
ger heeft de looks en de stem van 
Jim Morrison, de toetsenist ver-
toont verbluffende gelijkenis met 
Ray Manzarek, de gitarist speelt 
en klinkt als Robby Krieger en de 
drummer kan John Densmore tot 
in de finesses benaderen. Authen-
ticiteit is het handelsmerk van de 
muzikanten. De bandleden laten 
zich inspireren door de verschil-
lende live-cd’s van de concerten 
Live at the Aquarius Theatre, Live 
in Pittsburgh, Live in New York, 
Live in Stockholm, Live at the Ma-
trix en In Concert. Toegang 15 eu-
ro (staconcert, beperkt zitplaat-
sen op het balkon) Aanvang: 20.30 
uur. kaartverkoop: Hotel Augusta, 
of online www.thaliatheater.nl.

Shantykoor Grace 
Darling trots op cd
IJmuiden - Supertrots zijn de 
vrouwen van Grace Darling op hun 
cd die begin dit jaar, ter ere van 
het 15-jarig bestaan, in een studio 
in Petten is opgenomen. Dit on-
der de bevlogen muzikale leiding 
van Hinke Hillege. Vorige week 
vrijdagavond was het dan einde-
lijk zover en werd in het Zee- en 

Havenmuseum de eerste cd uit-
gereikt aan ledenraadslid Nel Wil-
lenbroek van het Coöperatiefonds 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Dankzij de financiële steun van dit 
fonds werd het voor Grace Darling 
mogelijk, om hun veelzijdige re-
pertoire voor ‘de eeuwigheid’ vast 
te leggen op deze prachtige cd. 

IJmuiden - Van vrijdag 12 tot en 
met zondag 14 april was het vol-
tallige kader van Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers op trainings-
weekend. Op vrijdag vertrokken 
de teams via een puzzeltocht van-
uit IJmuiden. Waar zou de route 
dit jaar heen voeren? Alle puzzels 
wezen naar het noorden. Bij de 
Ketelbrug aan de A6 vonden de 
teams een stempelkaart voor de 
Elfstedentocht. Toen was het wel 
duidelijk: eindbestemming Fries-
land!
In de loop van de avond vond elk 
team uiteindelijk de locatie Rufus 
in Broek (vlakbij Joure). Het week-
end werd geopend met een krui-
denbitter met Friese kruidkoek en 
het Friese volkslied. 
,,De volgende ochtend stonden er 
een paar Friese waterscouts voor 
de deur. Met een zeilboerderij als 
groepsaccommodatie liet het zich 
niet raden wat de activiteit van de 
ochtend was: zeilen. Maar omdat 
wij als landscouts geen zeilerva-
ring hebben, hadden we scouts 
van Scoutinggroep De Wâldswal-
kers uit Drachten bereid gevon-
den om met ons te gaan zeilen.
Onderweg nog gestopt op een 
dijkje voor een picknick maar het 
was daarvoor eigenlijk te koud. 
Verderop zat een kleine snackbar 
en daar zijn we dus aangemeerd 
om op te warmen. Het was erg fris 
op het water maar alle landrotten 
hebben genoten van de zeildag!”
Aan het einde van de middag was 
iedereen terug bij de boerderij. Na 
een tijdje relaxen kon begonnen 
worden met het bereiden van het 
avondeten. Ook dit stond volledig 
in het teken van Friesland met ge-
rechten zoals sipel-en-sju (Frie-
se hachee) en krûdstar (aard-
appelgerecht met Friese nagel-

kaas). Iedereen was druk aan snij-
den, kneden, kloppen en koken. 
In kleine groepjes werden alle ge-
rechten bereid en het rook al snel 
heerlijk in de boerderij. Rond half 
acht stond alles uitgestald op een 
lange tafel en het smaakte alle-
maal heerlijk!
Zondagochtend stond er nog een 
laatste activiteit gepland. Deze 
ochtend gingen de scouts fierljep-
pen bij Fierljepvereniging De Le-
ge Wâlden in Joure. Eerst werd er 
op het zand geoefend in het vast-
pakken van de stok en de sprong-
techniek. Daarna mocht ieder-
een van een kleine verhoging de 
sprong wagen. En natuurlijk werd 
er uiteindelijk van de schans over 
het water gesprongen. Dat viel 
nog niet mee maar alle springers 
haalden uiteindelijk de overkant. 
Een aantal waaghalzen maakten 
ook nog sprongen van een hoge-
re schans. 
Het was een geslaagd weekend 
waarbij de teamspirit onderling 
weer is verstevigd.

Scoutinggroep IJmond-
trekkers te water

Damesstratenzaalvolleybal
EZS Parkeersystemen al 
jaren trouwe sponsor
Velserbroek -  Het gaat heel 
goed met de sponsoring van het  
HHI-Metaalwerken Damesstra-
tenzaalvolleybaltoernooi. Spon-
soren willen het toernooi graag 

ondersteunen. Op 12 oktober zal 
het toernooi weer losbarsten, het 
wordt het tiende zaalvolleybal-
toernooi voor dames in Velser-
broek in het Polderhuis. Diverse 
onderhandelingen en gesprekken 
met de directie van EZS Parkeer-
systemen B.V. uit Beverwijk heb-
ben tot resultaat gehad dat de di-
rectie weer zeer enthousiast werd 
om het tiende HHI-Metaalwerken 
toernooi ook in 2013 te sponsoren. 
EZS Parkeersystemen is gevestigd 
aan de Wijkermeerweg 41 A te 
Beverwijk. EZS is gespecialiseerd 
in parkeerautomaten en toebeho-
ren, garagesystemen, slagboom-
installaties en toegangscontrole. 
Op de foto v.l.n.r. Siegfried Segge 
en  Ronald Spruitenburg van de 
directie van EZS Parkeersystemen 
B.V. en  JanKees Holst en  Frank 
Post, organisatie dames straten 
zaalvolleybaltoernooi.
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Jan Campertschool wint 
Rabobank BankBattle
Velsen - Maandag 8 april jongst-
leden is voor het achtste achter-
eenvolgende jaar de BankBat-
tle strijd gestreden. In een race 
tegen de klok gingen vijf basis-
scholen, met in totaal acht teams 
uit de regio Velsen, de strijd met 
elkaar aan. 
De BankBattle is een internetge-
stuurde kennisquiz voor groep 
7 en 8 van het basisonderwijs. 
Het succesvol afronden van de 
BankBattle vereist tactiek, stra-
tegie en vooral klassikaal sa-
menspel. Door de vragen en op-
drachten wordt niet alleen de pa-
rate kennis en computer- en in-
ternetvaardigheden van de leer-
lingen getest, maar de ‘battle’ is 
ook goed voor de teamgeest.  
De verschillende groepen van 
ICBS De Toermalijn, pcb De 
Hoeksteen, KBS De Rozenbeek, 
OBS De Duinroos en Jan Cam-
pertschool hadden een fl inke 
klus te klaren. Het was een ze-
nuwslopende ochtend waarbij 
de leerlingen aan de slag zijn ge-
gaan met vragen en praktijkop-
drachten. Deze hadden betrek-
king op onder andere schoolvak-
ken, muziek, computers, tech-
niek, radio, televisie en internet.

Jan Campertschool uit Driehuis 
heeft de BankBattle 2013 in de 
gemeente Velsen gewonnen. De 
leerlingen van groep 8 B wis-
ten als eerste de code te kraken. 
Binnen 52 minuten hebben zij de 
juiste oplossing opgeslagen in 
de digitale BankBattleKluis. Als 
prijs krijgt de hele klas een toe-
gangskaartje voor de beachparty 
in Zwembad De Heerenduinen. 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken feliciteert de school met de-
ze geweldige prestatie en wenst 
de klas veel zwemplezier!
Met slechts twee minuten ver-
schil, behaalde groep 8 FA van 
De Rozenbeek uit Velserbroek 
de tweede plaats. Zij mogen met 
de hele klas een overheerlijk ijsje 
gaan eten bij IJspaleis Driehuis.
Met de BankBattle wil Rabo-
bank Velsen en Omstreken kin-
deren van groep 7 en 8 stimule-
ren om samen te werken en ken-
nis te delen. Daarnaast worden 
de kinderen bewust gemaakt om 
op een verantwoorde manier met 
geld om te gaan. Alle basisscho-
len in de regio Velsen krijgen in 
het najaar wederom een uitnodi-
ging om mee te doen aan Rabo-
bank BankBattle 2014.

Van Halst: ‘Zoek de 
talenten bij ieder mens’
Velsen-Zuid - ,,Waar een kleine 
club groot in kan zijn: Telstar is 
veel meer dan voetbal!’’ Jan van 
Halst stak zijn bewondering voor 
de stichting Telstar Thuis in de 
Wijk niet onder stoelen of ban-
ken. ,,Wat deze maatschappelij-
ke stichting in korte tijd heeft be-
reikt is indrukwekkend.’’
De oud-topspeler, tegenwoor-
dig vooral bekend als voetbal-
analyticus van Studio Sport, was 
donderdag 11 april naar Velsen-
Zuid gekomen om te spreken tij-
dens de lunchbijeenkomst van 
HOV IJmond en MKB IJmond. 
Als commercieel directeur van 
FC Twente is Jan van Halst be-
trokken geweest bij de oprich-
ting van Scoren in de Wijk, de 
stichting in Twente die model 
heeft gestaan voor Telstar Thuis 
in de Wijk.
Jan van Halst sprak bevlogen en 
met veel humor en zelfspot over 
de noodzaak om de talenten aan 
te boren die ieder mens heeft. 
Betaald Voetbalorganisaties en 
hun spelers en trainers vullen 
daarbij een belangrijke voor-
beeldfunctie en moeten daarom 
hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen.
Zelf is hij ooit op weg geholpen 
door Willem van Hanegem. ,,Ik 
was eigenlijk geen beste voet-
baller’’, erkende de oud-spe-

ler van FC Twente, Ajax, Vites-
se, Wageningen en FC Utrecht. 
,,Assistent-trainer Van Hanegem 
heeft mij bij Utrecht op mijn ta-
lent gewezen. ‘Kijk naar Jan 
Wouters’, zei Willem. ‘Verover de 
bal en lever hem zo snel mogelijk 
in bij een medespeler!’ Dat type 
spel ben ik gaan ontwikkelen en 
daar heb ik uiteindelijk veel suc-
ces mee gehad!’’
De maatschappelijke stichting 
Telstar Thuis in de Wijk richt zich 
voor een belangrijk deel op jon-
geren en hun ontwikkeling. Sa-
men met partners als de woning-
corporaties, stichting Welzijn Vel-
sen, Bouwmensen Kennemer-
land en het onderwijs worden 
activiteiten opgezet als de Street 
League, het VMBO-toernooi, de 
promotie van het techniekon-
derwijs en Playing for Success. 
Dit laatste is een educatief pro-
gramma met een leercentrum in 
het stadion, waar leerlingen op 
speelse wijze hun kennis op het 
gebied van taal, rekenen en ICT 
kunnen bijspijkeren.
De lunchbijeenkomst met Jan 
van Halst was met bijna 150 on-
dernemers druk bezocht en zeer 
geslaagd, gelet op de enthousi-
aste reacties en sponsortoezeg-
gingen na afl oop. Zie ook www.
telstarthuisindewijk.nl. (foto: Ron 
Pichel)

BBR Band tijdens Stage 
Café in Witte Theater
IJmuiden - De BBR Band heeft 
Heemstede als uitvalbasis en is 
sinds 1990 actief, BBR staat voor 
Bellies, Blues en Rock Band, en 
zoals de naam al doet vermoe-
den vindt het repertoire zijn oor-
sprong in de blues-rock maar 
hier en daar worden ook uitstap-
jes gemaakt, van Hank Williams 
en de Eagles naar de Stones en 
the Mavericks tot eigen num-
mers overgoten met het BBR-
sausje, ofwel als het maar rockt
en een groot publiek kan beha-
gen. 
Ondanks dat de band op gro-
te festivals staat bijvoorbeeld 
Haarlem Jazzstad en Texel blues 
schuwen de mannen de kleinere

podia niet, de BBR band ziet het 
als hun opdracht om van elk op-
treden het publiek een onverge-
telijke show te bezorgen. 
De BBR band is ‘still going 
strong’ en is in de eigen regio in-
middels uitgegroeid tot een fe-
nomeen met een grote scha-
re fans. Het motto luidt dan ook: 
‘Geen ingewikkelde arrange-
menten en moeilijke hoogstand-
jes, maar laten we het simpel 
houden’. BBR bestaat uit: Aad de 
Smidt, Ruud Huhl, Non Coblens, 
Frank Boerebach en Jon Hundt.
Het Stage Café vindt plaats in 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 en begint om 17.30 uur. De 
toegang is gratis. 

Velsen-Noord – Omdat het niet 
is gelukt een grote partij te vin-
den voor de ontwikkeling van de 
NAM-kade als geheel gaat de 
gemeente Velsen losse kavels 
bij de kade te koop zetten. Eerst 
moet er echter een bruikbare, 
nieuwe kade gebouwd worden. 
Dat gaat de gemeente nu in ei-
gen beheer doen van subsidie-
geld van de provincie. De kos-
ten voor de nieuwe kade worden 
geraamd op 1 miljoen euro. De 
nieuwe kade moet in 2014 klaar 
zijn. Zowel kavels aan de ka-
de als de achterliggende kavels 
worden te koop aangeboden 
aan bedrijven die kadegebon-
den tot havengerelateerd zijn. 
Het te koop aanbieden zal ge-
beuren via Zeehaven IJmuiden 
en Havenbedrijf Amsterdam. De 
gemeente Velsen zal een haven-
beheerder aanstellen die verant-
woordelijk is voor de bedrijfsvoe-
ring op en rond de kade. De ka-
velgroottes zijn nu nog niet vast-
gesteld. Wethouder Verkaik ver-
telde dat er wel interesse is van 
partijen maar dat tot nog toe niet 
over prijzen kon worden gepraat. 
In de loop van het jaar zal dat wel 
gebeuren, waardoor aankoop 
veel concreter wordt.

Kavels NAM-
kade te koop

KNVB Straat-
voetbal op 

Marsmanplein
Haarlem-Noord - Zondag 21 
april is het zover, dan organiseert 
winkelcentrum Marsmanplein 
samen met Sportsupport en de 
KNVB haar eerste Straatvoet-
baltoernooi voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.
Naast een aantal teams van lo-
kale verenigingen die zich hier-
voor hebben opgegeven (er is 
nog plaats voor E-pupillen en D-
pupillen) is er ook de mogelijk-
heid voor kinderen uit de wijk om 
deel te nemen aan het toernooi, 
individueel of met een team. 
Alle teams bestaan uit vier of vijf 
jongens/meisjes en één begelei-
der van 18 jaar of ouder. 
Zin om mee te doen? Ga naar de 
www.sportsupport.nl en geef je 
op! Het toernooi duurt van 13.00 
tot 17.30 uur en de prijsuitreiking 
wordt gedaan door maar liefst 
twee spelers van Telstar en de 
assistent-trainer van AZ Dennis 
Haar! 

Schoonheidcentrum Annabelle
Informatieavond over 
botox en injectables

Santpoort-Noord - Op donderdag 25 april vanaf 20.00 uur bij Café 
De Wildeman aan de Hoofdstraat maakt u kans op een gratis behan-
deling met injectables/botox.
Schoonheidscentrum Annabelle heeft als één van de vijf beste sa-
lons van Nederland een bijzonder goede naam opgebouwd met be-
trekking tot huidverbetering door middel van verschillende hoog-
waardige peelings. Toch blijft de vraag naar het verminderen van on-
der andere fronsrimpels, neus- en lipplooien en overmatig transpire-
ren door middel van injectables bestaan.
Om de kwaliteit van huidverbetering optimaal te houden werkt An-
nabelle sinds kort samen met een cosmetisch arts die deze behan-
delingen voor haar rekening neemt. 
In samenwerking met deze cosmetisch arts organiseert Schoon-
heidscentrum Annabelle een informatieavond waarin u alles te we-
ten kunt komen over botox en injectabls en waar u tevens kans 
maakt op een gratis behandeling met een injectable naar keuze!
Inschrijven voor deze avond om kans te maken op die gratis injec-
table kan op info@schoonheidscentrum-annabelle.nl of  bel 023-
5384090.
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Discussieavond over 
haven in Houtrakpolder
Velsen-Zuid - In het Tata Steel 
Stadion was woensdag een dis-
cussieavond georganiseerd door 
D66V. De reden om dit debat 
over de toekomstige ruimtebe-
hoefte van de Amsterdamse ha-
ven weer op te starten is gele-
gen in het feit dat, door de Am-
sterdamse bril kijkend, de ha-
vens zouden moeten opschuiven 
richting westen. Een nieuwe in-
steekhaven aan de westkant van 
de Machineweg zou deze ruim-
tebehoefte moeten/kunnen faci-
literen. D66V is, evenals de ove-
rige raadsfracties, tegenstander 
van deze optie onder meer van-
wege de aantasting van de groe-
ne bufferzone tussen Amster-
dam en Velsen. Enige jaren gele-
den is hiertoe door alle Velsense 
fracties een raadsmanifest over 
de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) unaniem vastgesteld. 
Sprekers tijdens deze avond wa-
ren Henk Wijkhuisen, fractie-
voorzitter van D66V en Koen 
Overtoom, COO (Chief Opera-
tions Offi cer) van het inmiddels 
verzelfstandigde Havenbedrijf 
Amsterdam. Wijkhuisen bena-
drukte in zijn presentatie vooral 
het belang van het behoud van 
de groene bufferzone tussen de 
grote woonkernen. Mochten de-
ze plannen in de toekomst wer-
kelijkheid worden dan zou dit 
betekenen dat de gemeente Vel-

sen en Velserbroek straks min of 
meer grenzen aan een haven en 
niet meer aan een groot, aan-
gesloten recreatie- en groenge-
bied.
Op zijn beurt verdedigde Over-
toom de Amsterdamse ziens-
wijze door te wijzen op het gro-
te belang van de Metropoolregio 
Amsterdam  wat betreft werkge-
legenheid. Steeds meer mensen 
komen uit uithoeken van Neder-
land naar onze regio om werk  te 
zoeken wat onder meer betekent 
dat al deze mensen ook goede-
ren en diensten nodig hebben. 
Hetgeen dan weer inhoudt dat, 
op termijn, uitbreiding van de 
huidige havencapaciteit noodza-
kelijk zou kunnen zijn.
Als conclusie van deze debat-
avond kwam naar voren dat het 
een heel lastig dilemma blijft. 
Een groene bufferzone in stand 
houden staat hoog op de ver-
langlijst van de politieke partij-
en, maar de noodzakelijke, eco-
nomische ontwikkelingen in de 
weg gaan staan ligt ook niet zo 
voor de hand.
Statenlid voor D66 in Noord-Hol-
land, Hein Struben, benadrukte 
in zijn slotwoord het standpunt 
om op korte termijn vooral geen 
defi nitieve beslissing te forceren 
en om eerlijke en transparante 
belangenafwegingen te maken. 
(Joop Waijenberg)

Rotary ontvangt 
buitenlandse jongeren
Velsen - In 1955 nam Rotary In-
ternational het initiatief voor in-
ternationale uitwisselingen van 
jonge mensen die aan het begin 
van hun professionele carrière 
staan. Het doel van deze uitwis-
seling is om jonge mensen niet 
alleen kennis te laten maken met 
de levenswijze en culturen in an-
dere landen maar ook met het 
bedrijfsleven.
In het kader van deze ‘Group 
Study Exchange’ zijn nu een 
viertal Amerikaanse en Canade-
se jongeren deze maand op be-
zoek bij een aantal Rotaryclubs 
in Noord-Holland en afgelopen 
donderdag werd Rotary Club 
Velsen met een bezoek vereerd. 
Onder aanvoering van Ron Da-
vio, voorzitter van de Rotary Club 
Velsen, Jan Gijs Koppe en Roel 
Huisman werd deze dag een in-
teressant programma afgewerkt. 
’s Morgens was het gezelschap 
bij DFDS Seaways te gast waar 
door Roel Huisman, oud-direc-

teur van dit bedrijf, een toelich-
ting op de werkzaamheden werd 
gegeven waarna een rondleiding 
volgde aan boord van de Cruise-
ferry King Seaways. Vervolgens 
werd een kennismakingsbe-
zoek gebracht aan het Zee- en 
Havenmuseum waar de groep 
door bestuurslid Sijmen Schou-
ten werd ontvangen en rond-
geleid. Na de lunch in de Thee-
schenkerij werd een volgende 
stop gemaakt bij de inpakkerij 
van de voedselbank waarna men 
vanaf de Kop van de Haven met 
de fortwachter naar het Fortei-
land vertrok. Na een rondleiding 
die veel indruk maakte werd de 
drukke, maar volgens de gas-
ten zeer boeiende dag, afgeslo-
ten met een
dinertje in Restaurant IJmond. 
,,Ons dagje ‘Velsen in een noten-
dop’ was ondanks de dikke mist 
een hoogtepunt in het program-
ma van de gasten”, aldus Roel 
Huisman. (Joop Waijenberg) 

Decentralisaties in 
het sociale domein
Velsen – Gemeenten staan voor 
een grote taak: decentralisaties 
op het gebied van werk, zorg 
en jeugd van Rijk naar gemeen-
ten. De participatiewet wordt per 
2014 ingevoerd: gehandicapten 
moeten re-integreren in bedrij-
ven. In het nieuwste regerings-
akkoord wordt geen percenta-
ge arbeidsgehandicapten vast-
gesteld per bedrijf. Voorlopig 
mogen bedrijven zelf nog be-
palen hoeveel gehandicapten 
zij aan werk helpen. Zij moeten 
daarbij wel hun maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid nemen, 
want in een later stadium wordt 

geevaluëerd. De uitkomsten zul-
len bepalend zijn voor verder be-
leid. 
De AWBZ en jeugdzorg gaan 
per 2015 naar gemeenten. Deze 
staan voor de uitdaging de hulp 
aan de burger met minder mid-
delen beter te organiseren. Om 
dit allemaal te kunnen bereiken 
werkt de gemeente Velsen sa-
men met 52 partners. Een inte-
grale aanpak is hierbij van be-
lang. De aanpak is beschreven in 
de nota ‘Samenhang in drie de-
centralisaties in het sociale do-
mein’. De gemeenteraad krijgt 
hierbij tevens een presentatie.

Voorinschrijving 
nieuwbouw-

projecten
IJmuiden - Vanaf juni dit jaar 
levert Woningbedrijf Velsen 
een groot aantal nieuwbouw-
appartementen op in de vrije 
huursector. Tot 26 april aan-
staande geldt een voorin-
schrijvingstermijn. De wonin-
gen hebben een huurprijs tus-
sen 690 euro en 890 euro per 
maand. In totaal worden er 
in de projecten Sterrenstorm, 
De Hoogeberg en Zeewaarts 
tweeëndertig woningen met 
parkeerplaats in de vrije sec-
tor huur aangeboden. Interes-
se in een vrije sector huurwo-
ning? Schrijf u dan nu snel in! 
Tot 26 april geldt een voorin-
schrijvingstermijn. Kijk voor al-
le voorwaarden en beschikba-
re appartementen op www.wb-
velsen.nl/onzenieuwbouw.

Velsen-Noord – Het college 
van Velsen wil de bestemming 
van een detailhandelruimte aan 
Breesaperhof 39 omzetten in 
een woonbestemming. Het gaat 
om een appartement. De omge-
vingsvergunning wordt verleend 
indien de gemeenteraad ak-
koord gaat.

Woning aan 
Breesaperhof 39

Zaterdag lentefeest
bij Gallo Original’s

Santpoort-Noord - Bezoekers 
hebben afgelopen herfst enorm 
heeft genoten van de speciale 
dag die Gallo Original’s in sa-
menwerking met leuke bedrij-
ven en gezellige mensen voor 
u organiseerde. Daarom komt 
er op verzoek nu ook een Len-
tefeest bij deze modezaak en 
wel op zaterdag 20 april vanaf 
14.00 uur. Het wordt weer een 
geweldige happening met over-
heerlijke hapjes en een span-
nende verrassing als cadeau-
tje van Landgoed Duin & Kruid-
berg. Nieuw in Santpoort maar 
bekend in de hele regio: Slijterij 
en Wijnhuis de Zandpoort, fi na-
list Slijterij van het jaar 2008 en 
2009 met een spraakmakende 
wijnproeverij. Uiteraard is Na-
gelstudio Monique weer aan-
wezig, onder andere om u te la-
ten kennismaken met gel-lak, 
een product waarmee u voor 

drie tot vier weken verzorgde 
nagels heeft. Ter kennismaking 
op 20 april voor maar 15 euro. Er 
is een workshop om u te leren 
bloemstukken te maken met de 
veelzeggende naam: groen en 
bloem. Je wordt al vrolijk bij de 
gedachte. En natuurlijk: muziek, 
maestro! De heren van 3 Vier-
kante Meter gaan de boel weer 
lekker opvrolijken.
Uiteraard zijn er weer diverse 
interessante aanbiedingen op 
de voorjaarscollectie van Gal-
lo Original’s die dit seizoen lek-
ker veel kleur laat zien. Die aan-
biedingen zijn er al vanaf 10.00 
uur, dus voordat u gaat feest-
vieren kunt u al heerlijk snuffe-
len. Gallo Original’s is te vinden 
aan Hoofdstraat 189-b in Sant-
poort-Noord. Kijk ook eens op 
www.gallo-orginals.nl of op de 
Facebookpagina fb.com/gallo.
originals.

IJmuiden - Op zondag 21 april 
kan men om 12.00 uur een spe-
ciaal koffi econcert bijwonen in 
de Laurentiuskerk aan de Fide-
lishof in IJmuiden. Het concert 
is vrij toegankelijk. Speciaal is 
het omdat de Kennemer Har-
moniekapel Oud Goud en het 
Goede Herderkoor er gezamen-
lijk optreden. De enthousias-
te dirigent Jan Schotvanger van 
het koor spoort al jaren men-
sen tot zingen aan en ook nu 
kunt u meezingen. 37 jaar gele-
den heeft hij dit koor opgericht 
en de 57 leden repeteren iede-
re dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de Petrazaal van de 
Petrakerk in de Spaarnestraat. 
Meer informatie: telefoon 0255-
513568 (voorzitter) of 0255-
533456 (secretaris). Liefde voor 
de muziek en plezier in het sa-
men musiceren is wat de leden 
van de Kennemer Harmonie Ka-
pel Oud Goud bij elkaar brengt. 
De gemiddelde leeftijd van de 
circa 40 orkestleden ligt rond 
de 70 jaar. Daar is echter wei-
nig van  te merken bij de keu-
ze van het repertoire en tijdens 
optredens. Daartoe wordt eens 
in de veertien dagen, op woens-
dag, enthousiast geoefend in 
het Soli Muziekcentrum bij het 
NS-station in Driehuis. Het or-
kest staat onder leiding van di-
rigent Wim Kleijn. 

Koffi econcert 
in de Fidelishof
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Velsen-Zuid – Zondag 21 april 
10.00 uur is er weer het jaar-
lijks Full Speed open voorjaars-
klootschiettoernooi voor fami-
lie, vrienden en vriendinnen, 
buren en bedrijven. Sommige 
mensen denken dan aan klei-
duifschieten, maar klootschie-
ten is een oud-Hollands bal-
spel, waarbij net zoals bij golf 
een parcours wordt afgelegd. 
Daarbij moet men de kloot on-
derhands zo ver mogelijk wer-
pen om tot zo weinig moge-
lijk worpen te komen. Het par-
cours is ongeveer 4 kilometer 
lang. Klootschieten wordt vaak 
gespeeld op de fietspaden in 
Spaarnwoude. Veiligheid staat 
op de eerste plaats. Het is voor 
dames, heren en jeugd vanaf 
circa12 jaar geschikt. Mensen 
kunnen alleen of met groep(en) 
komen naar de kantine van Full 
Speed aan Tolsduinerlaan 8a 
in Velsen-Zuid, tussen het Ta-
ta Steel Stadion en Gymnasium 
Felisenum in, achter de kantine 
van VV IJmuiden. Inschrijven 
voor het open toernooi kan tot 
donderdag 18 april. Na afloop 
is er een koud buffet en een lo-
terij met mooie prijzen à 0,50 
euro per lootje. De drankjes zijn 
voor eigen rekening. Bel voor 
info Harm Jongman  via 0255–
514780 of Ton Boot via 0255– 
510085 of kijk op de website 
www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Nog even en dan 
is het zover: de troonswisse-
ling. Basisschool de Klipper, lo-
catie Sluiswijk er al helemaal 
klaar voor.  Naast de lessen over 
de troonswisseling en de mooie 
versiering in de school, doen ze 
ook mee met de koningsspelen. 
Bij de Klipper is dat wel heel bij-
zonder. Zij doen mee aan de ko-
ningsspelen op het Konings-

plein. De dag wordt heel konink-
lijk, met een koninklijk ontbijt en 
natuurlijk de echte koningsspe-
len. Maar het meest bijzondere 
is dat de school tijdens de ope-
ning van de koningsspelen (rond 
half 10) hoog bezoek krijgt. Wie? 
Dat houden zij nog even geheim. 
Maar het gerucht gaat dat de af-
trap niet alleen in Enschede gaat 
plaatsvinden.

Koningsspelen op 
het Koningsplein

FCL bestaat 40 jaar en 
wordt dubbel kampioen
IJmuiden - Zaalvoetbalvereni-
ging FCL (Football Club Lootsma) 
uit IJmuiden heeft een bewogen 
weekje achter de rug. In het ju-
bileumjaar (veertigjarig bestaan) 
wist zowel FCL 1 als FCL 2 beslag 
te leggen op het kampioenschap 
in respektievelijk de vierde klas-
se 07 en 08. 
Eerst was het de beurt aan FCL 
2 dat op maandag 8 april ge-
noeg had aan een gelijkspel op 
de laatste speeldag van de com-
petitie. De wedstrijd werd vrij ge-
makkelijk gewonnen, 10-5, (5-2 
ruststand). Het zal tot tevreden-
heid hebben gestemd bij spe-
lend hoofdsponsor Joris Hage-
man (Hageman Stucadoors), die 
zelf het mooiste doelpunt van de 
avond voor zijn rekening nam 
door middel van een schitterend 
afstandsschot van een meter of 
dertig. Het bleef nog lang onrus-
tig in Sporthal Zeewijk.

Vrijdag 12 april was het de beurt 
aan FCL 1 dat met nog twee speel-
dagen en vijf punten voorsprong 
thuis moest winnen van nummer 
twee FCB ‘72/ Isolatie combinatie. 
In een spannend duel wist uitblin-
kend invaller Mischa Plug het ver-
schil te maken door met vijf tref-
fers de Beverwijkse verdediging 
keer op keer het onderspit te la-
ten delven. Ook invallend keeper 
Marco de Vroome had een hoofd-
rol: naast enkele cruciale reddin-
gen nam hij met een bekeken 
schot van eigen helft de mooiste 
treffer van de avond voor zijn re-
kening. Hoofdsponsor en uitbaat-
ster van de kantine in Sporthal 
IJmuiden-oost Joke Schol zorg-
de met barvrouw Lisanne Geldof 
voor een hapje en een drankje na 
de wedstrijd. Hier kon dus ook 
de champagne ontkurkt worden. 
Het bleef dan ook tot in de vroege 
uurtjes gezellig.

IJmuiden - Aan het einde van 
deze competitie hoeft Storm-
vogels, zoals het afgelopen sei-
zoen wel het geval was, geen 
nerveuze degradatiewedstrijden 
meer te spelen. Want door een 
0-1-overwinning op Hoogland 
is lijfsbehoud dit seizoen in de 
eerste klasse A voor 99 procent 
een feit. Het enige doelpunt viel 
even na rust, toen de net 18-ja-
rige Jeroen de Bruijn kon profi-
teren  van een verkeerde terug-
speelbal van Hoogland-aanvoer-
der Edwin Hermsen aan de zij-
kant van het veld op zijn keeper. 
De attente De Bruijn was net iets 
eerder bij de bal dan doelman 
Sebastian Bruins, om vervolgens 
het speeltuig in het lege doel te 
schieten.
De eerste twintig minuten zag 
het er niet naar uit dat Stormvo-
gels een overwinning zou boe-
ken. Trainer Dick-Jan Ente werd 
geconfronteerd met twee ge-
schorste en een geblesseer-
de speler en zijn elftal miste in 
het begin duidelijk het vertrou-
wen na de grote 7-1-nederlaag 
van vorige week op FC Uitgeest.  
Daarom waren de eerste kansen 
voor Hoogland, maar omdat het 
vizier van Coen Heus en Frank 
Voorwald niet op scherp stond 
en Stormvogels-doelman Jan 
Ziere een serie prachtige red-
dingen verrichtte, bleef de nul op 
het scorebord staan.
Halverwege de eerste helft 
kwam er eindelijk lijn in het 
spel van de IJmuidenaren: Henk 
Swier, Yilmaz Celcuk en Jeroen 
de Bruijn waren dicht bij een 
doelpunt, maar zagen doelman 
Bruins op hun weg. De mooiste 
kans van de eerste helft kreeg 
Jurjen Dikker. Nadat doelman 

Bruins een hard genomen vrije 
schop van Rick Kluijskens on-
schadelijk had gemaakt, sprong 
de bal voor de voeten van Dikker, 
die meteen uithaalde, maar op-
nieuw was het doelman Bruins 
die een prachtige redding ver-
richtte. Ook Coen Heus kon het 
net niet vinden, want nadat hij 
doelman Ziere had uitgespeeld, 
vergiste hij zich in Jurjen Dikker 
die een doelpunt wist te voorko-
men. Rust derhalve, 0-0.
Meteen na de thee een prach-
tige redding van doelman Jan 
Ziere op een inzet van Mo al 
Haydar. Een paar minuten later 
kwam Stormvogels tegen de ver-
houding in aan de leiding door 
het reeds gememoreerde doel-
punt van Jeroen de Bruijn. Uit 
deze treffer putte Stormvogels 
vertrouwen en trok het de wed-
strijd naar zich toe. Nigel Ouds-
hoorn kwam na een prima actie 
in een moeilijke hoek terecht en 
in plaats van zelf te schieten, was 
de bal terug te leggen op Henk 
Swier een veel betere optie ge-
weest.
De laatste tien minuten werd 
Stormvogels behoorlijk on-
der druk gezet, maar de verde-
diging met onder andere Denis 
Verwer, Rick Kluijskens en Marc 
Tol stond haar mannetje. Na het 
laatste fluitsignaal van scheids-
rechter Rob Wassink was het te-
recht groot feest op het hoofd-
veld. Zondag is degradatiekandi-
daat DWV in Amsterdam-Noord 
de tegenstander.
Het eerste van de zaterdagseni-
oren won met 4-0 van Hoofd-
dorp en blijft daardoor in de 
race om het derde periodekam-
pioenschap. Zaterdag is HBC in 
Heemstede de tegenstander.

IJmuiden - De politie kreeg 
in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag een 
melding van een getuige dat er 
twee jongens opvallend gedrag 
vertoonden bij een auto in de 
Rijnstraat. De agenten stelden 
een onderzoek in en troffen 
het tweetal in de auto aan. Één 
van de verdachten ging er bij 
het zien van de politie vandoor. 
Na een korte achtervolging kon 
deze verdachte, 18 jaar oud en 
afkomstig uit Sneek, worden 
aangehouden. De andere ver-
dachte, eveneens 18 jaar en af-
komstig uit Sneek, kon direct 
worden aangehouden. De ver-
dachten zijn ingesloten voor 
nader onderzoek.

Aangehouden 
voor poging 
diefstal auto

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week vrijdagmiddag enke-
le controles gehouden op het 
verlof tot het voorhanden heb-
ben van vuurwapens in IJmui-
den. 
De gecontroleerde vergun-
ninghouders hadden hun wa-
pens en munitie opgeborgen 
volgens de geldende eisen.

Controle wet 
wapens en 

munitie

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Alle jeugdteams van 
DKV speelden zaterdag de 13 
april. De E1 verloor helaas van 
Fiks E1. De eerste nederlaag 
van het seizoen werd geleden in 
Oegstgeest. De uitslag was 4-2. 
De D2 verloor ook, en wel van 
KVA D1. De tegenstander was 
helaas een maatje te groot. Het 
werd 12-0. De D1 trof ook een 
sterkere tegenstander in Pernix 

D1. De D1 verloor met 2-9 van de 
Leidse kinderen. De C1 won ge-
lukkig wel. DKV C1 speelde thuis 
tegen KZ C5. In de eerste helft 
was het al snel 1-1. DKV speelde 
goed en kreeg veel kansen. He-
laas gingen deze er niet in. De 
verdediging hield prima stand. 
In de 2e helft scoorde Meike 
Burgerhout het winnende doel-
punt, zodat DKV nu twee keer 
op rij won. De B1 won ruim van 
VZOD B1. Coach Johan Bax zag 
dat de eerste helft prima was, 
de tweede helft was wat min-
der en werd er minder gescoord. 
Thijn van Vliet speelde goed en 
kon dit spel bekronen met twee 
doelpunten. Ook Bjarne Zeegers 
vond drie keer de korf. Zij zoe-
ken voor alle leeftijdsgroepen 
nieuwe kinderen. En wat maakt 
DKV nu zo uniek? Kinderen kun-
nen lid worden vanaf 3 jaar. Ie-
dere zaterdagochtend spelen de 
Kangoeroes met ballen in de zaal 
van de Boekanier vanaf 10.15 tot 
11.00 uur. Kom eens kijken. Zie 
ook dkv-ijmuiden.nl.

Stormvogels door krappe 
zege op Hoogland veilig



Verkeersles de Vuurtoren
IJmuiden - Vrijdag kregen leerlingen van basisschool de Vuurtoren aan het Koningsplein verkeersles 
over de dode hoek bij vrachtwagens. Een van de ouders kwam voorrijden met zijn vrachtwagen, beschik-
baar gesteld door zijn werkgever N.H. Wempe uit Spaarndam. Alle kinderen kregen de kans om op de 
chauffeursstoel  gezeten te zien en te ervaren wat een chauffeur ziet. Bijna nog belangrijker was het om 
te merken wat de chauffeur niet kan zien. Alle groepen kregen voor deze praktijkles in de klas een the-
oretische verkeersles. De kinderen vonden het een leuke en leerzame les. Inschrijven voor

avondvierdaagse
IJmuiden - Vanaf heden kun-
nen wandelaars die graag de 
avondvierdaagse lopen zich 
weer komen inschrijven. Dit 
jaarlijks terugkerend evene-
ment zal gehouden worden van 
3 tot en met 6 juni en men kan 
kiezen uit 3 afstanden.
De 5, de 10, en de 15 kilometer 
vrij naar keuze. Het inschrijf-
geld bedraagt tijdens de voor-
inschrijving 4 euro en leden 
van erkende wandelsportbon-
den genieten 1 euro reductie 
op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart. 
Na 21 mei gaat het bedrag 
met 1 euro omhoog. De start is 

weer vanuit speeltuin De Veili-
ge Haven aan de Heerenduin-
weg 6a.
Elke avond zal de start tussen 
18.00 en 19.00 uur zijn. Inschrij-
ven kan men doe bij: Mevrouw 
Boot, Gijzenveltplantsoen 135, 
telefoon 0255-510085, me-
vrouw Koster, Eenhoornstraat 
95, telefoon 0255-530640, me-
vrouw Vis  J.T. Cremerlaan 10, 
telefoon 023-5378563 of bij de 
speeltuin De Veilige Haven tij-
dens openingsuren.
Wilt u lopen met een groep van 
11 personen of meer neem dan 
gerust even contact op met 
mevrouw Boot.

Nieuwe prikpost
en dialysecentrum

Velsen-Noord - Sinds korte 
tijd beschikt Medial over een 
nieuwe prikpost. Deze is ge-
vestigd in het dialysecentrum 
van het Kennemer Gasthuis 
aan de Wijkerstraatweg in Vel-
sen-Noord. De prikpost is ge-
opend op woensdag en vrijdag 
van 08.00 tot 10.00 uur.
Het Kennemer Gasthuis heeft 
bovendien in hetzelfde dialyse-
centrum op maandag en dins-
dag de poli interne geneeskun-
de open gesteld voor patiën-
ten. Deze extra service is pret-
tig voor de patiënten die in de 
omgeving van Velsen-Noord 
wonen; zij hoeven dan niet 
naar Haarlem te reizen.
Medial is het laboratorium 
waar u bloed laat prikken. Me-

dial beschikt over een eigen 
trombosedienst en verleent la-
boratorium en andere diagnos-
tische
diensten aan patiënten, huis-
artsen, verloskundigen, GGZ-
instellingen en grote zieken-
huizen in onder andere Hoofd-
dorp en Haarlem. Het uitge-
breide netwerk van prikposten 
zorgt ervoor dat u altijd in de 
buurt terecht kunt.
Het Kennemer Gasthuis is het 
ziekenhuis van Zuid-Kenne-
merland. Het beschikt naast al-
le reguliere zorg ook over twee 
dialysecentra. Deze zijn ge-
vestigd in locatie zuid aan de 
Boerhaavelaan in Haarlem en 
aan de Wijkerstraatweg in Vel-
sen-Noord.

DCIJ-nieuws
Paul Smit wint met 
fraaie combinatie
IJmuiden - Cees van der Vlis, die 
alles in het werk stelt om weer 
een plaats in het ‘Eerste tiental’ te 
veroveren, speelt een seizoen met 
wisselende resultaten. 
Deze keer moest hij buigen voor 
Paul Smit (foto), die met een ver-
rassende combinatie de partij be-
sliste. Ook Smit speelt wisselval-
lig. Met combinatiespel is hij een 
uiterst gevaarlijke tegenstan-
der die in één keer de wedstrijd 
kan doen keren. Rick Hartman 
is de laatste tijd totaal uit vorm. 
De simpelste zetjes worden door 
hem overzien. Tegen Jan Maar-
ten Koorn liep hij tegen een ont-
luisterende één om drie aan en 
kon direct opgeven. De toppers 
Cees Pippel en Casper Remeijer 
speelden remise. Enige tijd zag 
het ernaar uit dat Remeijer zou 
gaan winnen maar Pippel kon 

door uitstekend verdedigen een 
nederlaag afwenden. Jacqueli-
ne Schouten had het gemakkelijk 
tegen Vince van der Wiele. Met 
goed positiespel was het snel ge-
daan. Veel lastiger had zus Nicole 
het. Tegen Berrie Bottelier kreeg 
ze aanvankelijk genoeg kansen. 
Ze maakte er geen gebruik van. 
Bottelier deed dat wel en won. 
Martin van Dijk slaagde er niet 
in de defensie van Cees van der 
Steen neer te halen. 
Voor Van Dijk zat er niet meer in 
dan een puntendeling. Een resul-
taat dat ook viel te noteren na de 
partij van Leo Binkhorst en Jan 
Apeldoorn. Er ging wel een ge-
vecht aan vooraf waar beide spe-
lers fel op winst speelden. Bij Piet 
Kok kwam het zover niet. Tegen 
Koop de Vries blunderde Kok 
waarna het direct uit was.  

Geen winst return 
derby IJmuiden F1
Velsen-Zuid – nog geen drie 
weken na de eerste derby 
stond voor IJmuiden F1 de re-
turn thuis op het programma. 
Hoewel het team vorige week 
tegen Bloemendaal aardig op 
dreef was kon het team in deze 
wedstrijd geen punten pakken. 
Na de aftrap werd het spel-
beeld al snel duidelijk. Hoewel 
beiden ploegen fysiek aan el-
kaar waren gewaagd bleef het 
voetbal matig. Vooral in de eer-
ste helft liet IJmuiden de aan-
vallers van Haarlem gevaarlijk 
dichtbij komen. Tegen rust aan 
kreeg IJmuiden wel de mees-
te kansen. Vanuit een corner 
van Sieb van der Laan scoorde 
Cas Peetoom de openingstref-
fer. Dit was echter geen kan-
teling in de wedstrijd. Haarlem 
beschikte over snelle spelers 
die in ramp tempo het doel van 
IJmuiden bereikten. IJmuiden 
was niet in staat om de ach-
terste linie snel dicht te trek-

ken waardoor er voor keeper 
Luca Pronk geen houden meer 
aan was. Op slag van rust ston-
den de teams weer op gelijke 
hoogte. Na de thee wijzigde 
trainer Peter van der Laan zijn 
opstelling in de hoop het ver-
loop van de wedstrijd naar zijn 
hand te zetten.
Kelvin Haasnoot werd in de 
linksbuiten positie geplaatst 
en Sieb van der Laan werd 
naar achteren gezet. Hoewel 
Levi Kiewiet en Lorens Hoeve 
nog kansen kregen tot scoren 
en Jelle Heaser, Jos Bomas en 
Danylio Pronk bij tijd en wijle 
nog goede verdedigende ac-
ties lieten zien was het Haar-
lem die met 1-2 de winst mee 
naar huis nam. De F2 was thuis 
tegen Waterloo F1 wel succes-
vol: met een monsterzege van 
13-0 (9 maal Adam Mola) sloe-
gen zij de tegenstander van 
het veld. Ook de F3 won zijn 
uitwedstrijd tegen DEM F10.

Ter Horst
is trots

IJmuiden - Danscentrum ter 
Horst is trots op Ben Hartman met 
Larissa Maasland, Rob Krom met 
Shelly Hulster en op Frank Bub-
bert met Wilma Overeem. Zij de-
den namelijk afgelopen zaterdag-
avond mee aan een Krivada dans-
wedstrijd in Alkmaar. Een goed 
georganiseerde en gezellige wed-
strijd. Onder het toeziend oog 
van de dansleraren presteerden 
zij fantastisch. Ben met Larissa, 
bij de eerstejaars leerlingen, zo-
wel bij de ballroom als bij de Latin 
1e. Rob met Shelly, bij de derde-
jaars leerlingen, zowel bij de ball-
room als bij de Latin 1e. Frank met 
Wilma, in de open klasse, bij de 
ballroom 1e. Vijf 1e plaatsen dus. 
Een prestatie om trots op te zijn. 
Iedereen was hier ook ontzettend 
blij mee.  

IJmuiden - Zaterdag 20 april 
houdt speeltuin De Veilige Ha-
ven aan de Heerenduinweg haar 
bingo- en loterijavond, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie woonachtig is in IJmui-
den en geen vervoer heeft kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077. Dan wordt men opge-
haald en na afloop weer naar 
huis gebracht. De opbrengst van 
deze avond is voor de speeltuin 
om weer leuke speeltoestellen te 
kopen voor de jeugdige bezoe-
kers van de speeltuin.

Bingo- en 
loterijavond
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Stijlvol Afscheid Nemen

Driehuis - Het team van Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg is al 
meer dan 15 jaar lang een vertrouwd gezicht in deze regio als het gaat 
om het verlenen van persoonlijke uitvaartzorg. 
Afscheid nemen van een dierbare is een intense ervaring. Daarom is 
het zo belangrijk dat, wanneer men hiermee wordt geconfronteerd, dit 
plaatsvindt in een sfeer die past bij de overledene. Verdriet kan niet 
worden weggenomen. Maar met persoonlijke zorg en aandacht kan 
het team van Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg de uitvaart bege-
leiden. Goed luisteren naar de wensen en gevoelens speelt daarbij een 
belangrijke rol.
Afscheid nemen is pijnlijk. Het teaam streeft ernaar om samen met be-
langhebbenden het afscheid zo vorm te geven, dat er ondanks de pijn 
een positieve herinnering achterblijft.
Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg zoekt samen de klant en nabe-
staanden naar de mogelijkheden om een eigen invulling aan de uit-
vaart te geven. Zoals helpen bij de laatste verzorging, de rouwbrief, het 
dragen van de kist, het meedenken over de invulling van de afscheids-
dienst. Dit alles op een zodanige manier dat men de overledene daarin 
herkent. Want nabestaanden zijn de beste getuigen van het leven van 
de overledene.
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om tijdens het leven te pra-
ten over de dood en de uitvaart in eigen stijl te regelen. Bij Alice Loeters 
Persoonlijke Uitvaartzorg kan men terecht voor een voorbespreking. 
Op basis van de wensen wordt een kostenopgave gemaakt. Het is ook 
mogelijk dit bedrag te storten in het uitvaartdeposito van Alice Loeters 
Persoonlijke Uitvaartzorg. Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg is via 
telefoonnummer 0255-517452 dag en nacht bereikbaar.

Alice Loeters 
Persoonlijke Uitvaartzorg

Alice Loeters
        persoonlijke uitvaartzorg

’De levenskunst van afscheid nemen’

Vanuit ons hart, met warme betrokkenheid en kennis van zaken, 
regelen wij in nauwe samenspraak de begrafenis of crematie. 
Uitgangspunt hierbij is, dat vrijwel alles mogelijk is.
Op elk te bespreken onderdeel kunt u uw eigen ideeën waarmaken.

U krijgt te maken met steeds dezelfde persoon die de uitvaart 
begeleidt. Het voordeel hiervan is dat zij voor iedereen een 
vertrouwd gezicht wordt, hetgeen rust geeft. Deze jarenlange 
werkwijze door een hecht team maakt het mogelijk de uitvaart een 
persoonlijk en waardig afscheid te laten zijn.

Mogelijkheden die wij aan kunnen bieden:

- 

- 

- 

-  

- 

Eigen rouwhuiskamer voor opbaring 

Voorbespreking en vrijblijvende kostenopgave 

Wilsbeschikkingsboekje en deposito

Bijzonder scherpe tarieven

Speciale aandacht voor kinderen en rouwkoffertjes 

Ook ‘budget’- en ‘groene’ uitvaarten

Iedere eerste donderdag van de maand uitvaartspreekuur 

 - 

- 

0255-517452 (dag en nacht bereikbaar) 
www.aliceloeters.nl
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Velserbroek - Het tweede team 
van VSV heeft een unieke presta-
tie neergezet want onder leiding 
van Paul Meinders, Hans Stoel-
man en Martin Labree, promo-
veerde dit team afgelopen zon-
dag naar de reserve hoofdklas-
se en dat is nog nooit eerder in 
de roemruchte geschiedenis van 
VSV voorgekomen. Het team be-
staat grotendeels uit jeugdspe-
lers van VSV en dat zegt wat over 
het opleidingsniveau bij VSV. Het 
succes werd na de winterstop met 
een reeks overwinningen gelegd 
waarbij de concurrenten stuk voor 
stuk werd uitgeschakeld. Met nog 
drie wedstrijden te gaan en acht 
punten voorsprong op de con-
currentie kon VSV zich afgelopen 

zondag, bij winst tegen Uitgeest, 
zich verzekeren van promotie naar 
de hoofdklasse. Uiteindelijk bleek 
de druk te groot en werd deze 
ontmoeting met 1-2 verlies afge-
sloten. Daarna was het wachten 
op de uitslagen van de concur-
rentie. Uiteindelijk speelden zowel 
Zeeburgia als AFC gelijk en daar-
mee was VSV onbereikbaar voor 
deze concurrenten geworden. De  
campagneflessen  konden daar-
door alsnog worden ontkurkt en 
er brak een feest uit wat nog in 
de late uurtjes voortduurde. Vol-
gend seizoen speelt dit team op 
het hoogste amateurniveau en 
voor de nieuwe trainer Bert van 
Duyvenbode zal dit een mooie uit-
daging zijn.

VSV 2 gepromoveerd

Roeivereniging De Stern
IJmuiden - In het kader van de 
Nationale Sportweek (20 tot en 
met 27 april) organiseert roeiver-
eniging De Stern op zaterdag 20 
april van 10.00 tot 14.00 uur een 
open dag. Een mooie gelegen-
heid voor een kennismaking met 
de roeisport. Roeien is een sport 
die naast inspanning ook de no-
dige behendigheid vraagt. Roei-
vereniging De Stern start binnen-
kort weer een training basisvaar-
digheden roeien die je de begin-
selen van deze uitdagende sport 
bijbrengt. De roeiport heeft jong 
(vanaf 13 jaar) en oud veel te bie-
den. Je bent lekker actief op het 
water en kunt op een gezellige 

manier van de buitenlucht genie-
ten. Het gehele lichaam is in be-
weging en daardoor bevordert 
het de gezondheid. De Stern kijkt 
met name ook uit naar de zoge-
noemde ‘herintredende’ sporters. 
Dit zijn de sporters die hun oude 
sport vaarwel hebben gezegd en 
toe zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Roeien kan tot op hoge leeftijd van 
Olympisch tot op recreatieniveau. 
Tijdens deze dag kan men, onder 
begeleiding van leden, een stuk-
je meeroeien in één van de boten. 
Roeivereniging De Stern is ge-
vestigd op het Sluiseiland 38, ter 
hoogte van de Middensluis (ach-
ter de rijkswoningen).

IJmuiden - Dinsdag 23 en woens-
dag 24 april speelt Het Volk in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257. In 
‘Het Jubileum’ maken we kennis 
met drie vaudevilleartiesten op leef-
tijd, die sinds jaar en dag met een 
inmiddels tot op de draad versleten 
amusementsprogramma door het 
land toeren. Allengs laat het publiek 
het steeds meer afweten, zodat het 
gezelschap nog slechts voor bijna 
lege zalen speelt. In arren moede 
wordt besloten dat het genoeg ge-
weest is. Nog eenmaal bestijgt men 
het podium voor een jubileumvoor-
stelling die tevens het allerlaats-
te optreden zal worden. Maar wat 
uit zou moeten groeien tot een me-
morabele en vlammende afscheids-
voorstelling verwordt meer en meer 
tot een pijnlijke confrontatie, waar-
bij het publiek voornamelijk jaren-
lang voortwoekerende irritaties en 
hardnekkig oud zeer over zich krijgt 
uitgestort. 

Het Volk speelt 
in Witte Theater
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Rob de Nijs viert 70ste 
verjaardag in Velsen
Velsen - Rob de Nijs bereikte op 
26 december 2012 de respectabe-
le leeftijd van 70 jaar. Hij vierde de-
ze mijlpaal groots op het podium 
van Koninklijk Theater Carré. Na-
tuurlijk vergeet de zanger zijn ve-
le fans in de IJmond niet. Hij komt 
dan ook op woensdag 24 april 
(20.15 uur) naar de Stadsschouw-
burg Velsen met zijn jubileumcon-
cert ‘Nestor’.
Edison-winnaar bewaart ‘t mooiste 
van z’n carrière voor ‘t laatst
‘Rob de Nijs weet met warme ba-
riton ook na 50 jaar nog te ontroe-
ren’. De recensies logen er niet om, 
zijn laatste cd ‘Eindelijk Vrij’ is een 

pareltje en leverde Rob de belang-
rijkste muziekprijs op: de Edison. 
Met zijn kwaliteitsrepertoire, waar-
aan de beste tekstschrijvers nog 
altijd meeschrijven, is Rob de Nijs 
uitgegroeid tot een van de groot-
ste en populairste zangers van het 
land. Hij komt dus nu zijn 70ste 
verjaardag vieren met het nieuwe 
concert ‘Nestor’. Ga hem zien, nu 
het nog kan en laat je meevoeren 
door de tijd, de liedjes, maar vooral 
door zijn unieke warme stem.
Prijs: vanaf 35 euro. Meer informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. (foto: 
Hans Peter van Velthoven)

Stadsschouwburg Velsen
Nieuwe Acda & De 
Munnik: ‘‘t Heerst’
Velsen - In ‘’t Heerst’ brengen 
Acda & De Munnik een ode aan 
het leven, het lied en de lach! Het 
zang- en cabaretduo komt op vrij-
dag 26 april (20.15 uur) naar de 
Stadsschouwburg Velsen met 
hun bejubelde programma waarin 
ze teruggaan naar hun roots. Voor 
de voorstelling zijn nog maar een 
beperkt aantal kaarten beschik-
baar. Wacht dus niet te lang en 
bestel direct kaarten voor Acda & 
De Munnik voor het te laat is.
Met hun prachtig tweestemmig 
gezongen liedjes veroverden Tho-
mas Acda en Paul de Munnik de 
hitlijsten en de harten van een 
groot publiek. Dit seizoen keren 

de veelzijdige theatermannen met 
David Middelhoff, bandlid van het 
eerste uur, terug naar hun roots. 
Zij maken weer eens een écht ca-
baretprogramma. 
Het muzikale humorvirus heeft 
Acda & De Munnik gegrepen. 
Pas maar op, ’t Heerst. Op re-
cept verkrijgbaar: spitsvondighe-
den overgoten met schitterende 
muziek van hun nieuwste album. 
De grappige, muzikale wonder-
dokters Acda & De Munnik ko-
men eraan. Prijs: vanaf 27,50 eu-
ro. Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Bob Brons-
hoff)

Stadsschouwburg Velsen
Jeroen Zijlstra met 
concert ‘Samen in Zee’
Velsen - Met ‘Liefde en Dorps-
gevoel’ werd de band Zijlstra ge-
nomineerd voor de prestigieu-
ze Poelifinario. Voor frontman Je-
roen Zijlstra de aanmoediging om 
het maar weer eens over een heel 
andere boeg te gooien. Een ode 
aan Ramses Shaffy op donderdag 
25 april (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen is het nieu-
we Zijlstra-avontuur. In ‘Samen in 
Zee’ brengt Zijlstra met eigen tek-
sten en eigen muziek een ode aan 
Nederlands grootste singersong-
writer, acteur, schilder en levens-
genieter. Niet het Shaffy-reper-
toire, maar typische Zijlstra-num-
mers – waarin vrijheid, vreugde en 
verlangen komen bovendrijven – 
óver Ramses met de sfeer en de 
vechtlust van de meester. De ge-
lauwerde band wordt voor de ge-
legenheid aangevuld met jazzzan-
geres Lydia van Dam.
‘Wij zullen doorgaan’, zong Ram-
ses Shaffy zachtjes tegen zichzelf. 
Maar op 1 december 2009 viel de 
reus voor altijd stil. Gelukkig ver-
stomt de aandacht voor deze gro-
te Nederlandse zanger en acteur 
niet. ‘Samen in Zee’ is de ode van 
Jeroen Zijlstra en zijn band aan le-
vensgenieter Shaffy. Zij spelen zijn 
liedjes niet na, maar verrassen met 

nummers die op Ramses’ leven en 
muziek zijn geïnspireerd. ‘Samen 
in Zee’ verwijst naar een liedjesti-
tel van Shaffy, maar ook naar de 
samenwerking tussen Jeroen Zijl-
stra en jazz-zangeres Lydia van 
Dam. In de geest van Shaffy & List 
vertolken zij schitterende Zijlstra-
duetten. De regie is van Orkater-
kopstuk Dick Hauser. 
Prijs: vanaf 22 euro. Meer informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. (foto: 
Herman Geurts)

Velsen - Breekbaar, rockend, 
fris, doorleefd: wie Leoni Jan-
sen eerder heeft horen zingen, 
weet dat zij vele stemmen heeft 
en dat zij steevast haar publiek 
het mooist denkbare kippenvel 
bezorgt. Haar vorige programma 
‘The Third Road’ pakte uit als een 
juweeltje van uitzonderlijke klas-
se en voor Leoni als een bijzon-
der eerbetoon aan haar moeder. 
In ‘Geheim’ bezingt zij op don-
derdag 2 mei (20.15 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen met 
ontroering, relativerende humor 
en een schatkist aan mooie mu-
ziek – van Keltische folk en Ame-
ricana tot Afrikaanse muziek en 
eigen materiaal - het leven van 
haar vader, die ‘fout’ is geweest 
in de Tweede Wereldoorlog. Zie 
ook www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of bel 0255-515789.

Leoni Jansen
in Schouwburg

Velsen - VET Kindercabaret is 
terug in Velsen met hun nieuwe 
show ‘Moddervet’. Op woensdag 
8 mei (14.30 uur) kunnen kinde-
ren (6+) weer lekker lachen om 
alles wat niet mag, om hun ou-
ders en om zichzelf. Het vetleuke 
familie-uitje in het Hemelvaarts-
weekend wordt in IJmuiden nog 
vetter, want Nellerike, Daan en 
Sjamke spelen de allerlaatste 
‘Moddervet’-voorstelling. Extra 
feestelijk dus. ‘Moddervet’ is een 
supersnelle show met vette acts, 
swingende liedjes, rare typetjes 
en maffe spelletjes. ‘Moddervet’ 
is een supersnelle show met vet-
te acts, swingende liedjes, rare 
typetjes en maffe spelletjes. Prijs: 
15 euro. Kinderprijs (tot en met 
12 jaar):€10 euro (inclusief ijsje).  
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 

‘Moddervet’
in Velsen

Beverwijk - Op woensdagmid-
dag 24 april vindt op kinder-
boerderij de Baak het jaarlijkse 
Schaapscheerdersfeest plaats. 
Om 13.30 uur start wethouder 
Dorenbos de festiviteiten op de 
kinderboerderij. 
Vanaf 14.00 uur kan men zien 
hoe door de schaapscheerder de 
schapen van hun vacht worden 
ontdaan. Er vinden er demonstra-
ties schapendrijven plaats. Kom 
ook kijken hoe twee Border Col-
lies een hele kudde schapen kun-
nen drijven. Op het buitenterrein 
zijn een aantal kraampjes inge-
richt met biologische producten 
van Zorgtuinderij ‘Het Groene Erf’.
In de educatieruimte is te zien 
hoe er van de wol uiteindelijk een 
trui wordt gemaakt. Er worden di-
verse workshops gegeven, zoals 
leren spinnen, vilten of breien. Al-
le activiteiten zijn gratis. Kinder-
boerderij en NME-centrum De 
Baak is gevestigd aan de Wester-
houtweg 18 in Beverwijk.

Schapen scheren

Heliomare Vitaliteit-
centrum bestaat 5 jaar
Wijk aan Zee - Heliomare viert 
met partners Tata Steel, 365 en 
Zilveren Kruis Achmea het suc-
ces van het Vitaliteitcentrum 
door middel van een minisympo-
sium. Het positieve verband tus-
sen gezondheid en welbevinden 
en participatie in arbeid zal hier-
van de insteek zijn.
In maart 2008 werd de samen-
werking tussen Tata Steel, Ar-
boNed (het huidige 365), Zilve-
ren Kruis Achmea en Helioma-
re, bekrachtigd door de opening 
van het Heliomare Vitaliteitcen-
trum Velsen-Noord. De vernieu-
wende aanpak en de samen-
werking tussen werkgever, arbo-
dienst, zorgverzekeraar én zorg-
verlener, werden in 2009 door 
de Social Economische Raad tot 
‘Best Practice’ van goed werkge-
verschap bestempeld.

Gezondheidsprogramma
Investeren in vitaliteit van werk-
nemers staat hoog op de agenda 
in politieke en maatschappelijke 
discussies. Duurzame inzetbaar-
heid en vitaal blijven tot aan (en 
voorbij) het pensioen zijn hierbij 
belangrijke doelstellingen.

De programma’s van Helioma-
re zorgen naast lichamelijke, ook 
voor geestelijke fitheid.
,,Ik voel me een stuk vitaler en 
volgens mijn vrouw is mijn hu-
meur nu ook veel zonniger!” zegt 
deelnemer Jan. Na zijn Persoon-
lijk Gezondheidsprogramma is 
hij in het centrum blijven fitnes-
sen om fit en vitaal te blijven. 
Een fitte medewerker die lek-
ker in zijn vel zit, werkt met meer 
plezier.

Daling van ziekteverzuim
De Persoonlijk Gezondheidspro-
gramma’s laten hierom ook een 
flinke daling zien van het ge-
middeld ziekteverzuim onder de 
deelnemers. Een mooie impuls 
om de inspanningen op het ge-
bied van vitaliteit en gezondheid 
voort te zetten. Tata Steel heeft 
daarom recent de overeenkomst 
met Heliomare met drie jaar ver-
lengd. Partner 365 behoudt hier-
bij zijn rol als verwijzer en Zilve-
ren Kruis Achmea als medefi-
nancier van de programma’s.
Het symposium zal naar alle ver-
wachting in het najaar van 2013 
plaatsvinden.
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Tientallen Velsense sportverenigingen en organisaties doen mee

Nationale Sportweek in Velsen

Datum Tijd Organisatie Activiteit Plaats Doelgroep Informatie/aanmelden

Zaterdag 20 april 08.45 - 09.45 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 2 - 4 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Zaterdag 20 april 09.00 - 10.00 uur RKGV Velsen Peutergym IJmuiden tot 5 jaar info@rkgv-velsen.nl
Zaterdag 20 april 10.00 - 11.00 uur RKGV Velsen Kleutergym IJmuiden 4 -6 jaar info@rkgv-velsen.nl
Zaterdag 20 april 10.00 - 14.00 uur RV de Stern Roeien IJmuiden Vanaf 13 jaar info@rvdestern.nl
Zondag 21 april Vanaf 10.15 uur SportSupport Hardlopen Velsen-Zuid Alle leeftijden zorgspecialistloop@sportsupport.nl
Maandag 22 april 14.00 - 15.00 uur Zwembad De Heerenduinen Recreatiefzwemmen IJmuiden 50+ zwembad@velsen.nl
Maandag 22 april 15.30 - 16.30 uur TVIJ Trampoline Velserbroek 6 - 11 jaar jvzaanen@sportsupport.nl
Maandag 22 april 15.30 - 17.00 uur Stichting Welzijn Buurtsport Velsen-Noord 4 - 15 jaar larssteeneken@demel.nl
Maandag 22 april 15.45 - 17.15 uur Triangel/SpSupport Slagbal op sportveld Velsen-Noord 6 - 12 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Maandag 22 april 16.00 - 17.00 uur RKGV Velsen Peuter en Kleutergym IJmuiden 3 - 6 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 16.00 - 17.00 uur RKGV Velsen Kleutergym  Santpoort-Noord 4 - 6 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 16.30 - 17.30 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 7 - 8 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Maandag 22 april 17.00 - 18.00 uur RKGV Velsen Jongens/Meisjes 6/8 IJmuiden 6 - 8 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 17.00 - 18.00 uur RKGV Velsen Jongens /meisjes 6/10 IJmuiden 6 - 10 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 17.00 - 18.00 uur RKGV Velsen Gym (jongens/meisjes) Santpoort-Noord 6 - 9 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 17.30 - 18.30 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 9 - 10 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Maandag 22 april 18.00 - 19.00 uur RKGV Velsen Gym (jongens/meisjes) Santpoort-Noord 10 - 14 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 18.30 - 19.45 uur FC Velsenoord Open training E-pupillen Velsen-Noord 9 - 10 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Maandag 22 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Buik, billen, benen en borst IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Seniorensport IJmuiden 55 + heren info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Sport/spel (ex) hartpatienten IJmuiden 16 - 70 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 19.00 - 20.15 uur FC Velsenoord Open training D-junioren  Velsen-Noord 11 - 12 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Maandag 22 april 19.00 - 20.30 uur FC Velsenoord Open training C-junioren Velsen-Noord 13 - 14 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Maandag 22 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen (ex) Hartpatienten IJmuiden 16 - 70 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Buik, billen, benen en borst IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Step Aerobic Velserbroek 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Maandag 22 april 20.00 - 22.00 uur DKV Wandelen Velsen-Zuid 16 - 70 jaar dkv.ijmuiden@knkv.nl
Dinsdag 23 april 13.30 - 15.30 uur  Stichting Welzijn/de Mel Oud Hollandse spelen Velsen-Noord Ouderen lydiamoreira@demel.nl 
Dinsdag 23 april 15.30 - 17.00 uur Stichting Welzijn/de Mel Buurtsport Velsen-Noord 4 - 15 jaar larssteeneken@demel.nl
Dinsdag 23 april 15.30 - 17.30 uur Buurtsport Velsen Diverse sporten Velserbroek 8 - 16 jaar buurtsport@jcdekoe.nl
Dinsdag 23 april 16.00 - 18.00 uur LTC de Heerenduinen Tennis IJmuiden 7- 8 jaar jspvelsen@sportsupport.nl
Dinsdag 23 april 16.15 - 17.15 uur TC de Gieteling Tennissen Velsen-Noord 6 - 15 jaar jbrussel@sportsupport.nl 
Dinsdag 23 april 18.00 - 19.00 uur HCV ‘90 Open training Velsen-Noord 5 - 12 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Dinsdag 23 april 18.30 - 19.30 uur FCC Wijkeroog Open fi etscrosstraining  Velsen-Noord 5 - 65 jaar fi etscrossclub@fccwijkeroog.nl 
Dinsdag 23 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Wado Ryo Karate IJmuiden 10 - 18 jaar info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Zumba Toning IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Seniorensport IJmuiden 55 + dames info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 19.45 - 20.45 uur RKGV Velsen Dames conditie Santpoort-Noord 16 - 65 jaar info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Wado Ryo Karate IJmuiden 18 + jaar info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Dames blijf Fit IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Dinsdag 23 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Zumba   IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Woensdag 24 april 13.00 - 15.00 uur VZV Waterpolo IJmuiden Jeugd t/ m 12 
Woensdag 24 april 13.30 - 14.30 uur TVIJ Trampoline Velserbroek 6 - 11 jaar jvzaanen@sportsupport.nl
Woensdag 24 april 13.30 - 16.00 uur Stichting Welzijn/de Mel Buurtsport Velsen-Noord 4 - 15 jaar larssteeneken@demel.nl
Woensdag 24 april 13.30 - 16.30 uur BSO Blauwe Rog Sportdag IJmuiden vanaf 4+ kimenwesley@rollenberg.net
Woensdag 24 april 14.00 - 15.00 uur KHC Strawberries Open hockeytraining Driehuis 5 -12 jaar info@khc-strawberries.nl
Woensdag 24 april 14.00 - 16.00 uur Buurtsport Velsen Voetbaltoernooi Velserbroek 9 - 12 jaar buurtsport@jcdekoe.nl
Woensdag 24 april 14.00 - 16.00 uur FC Velsenoord Meidenvoetbalmiddag Velsen-Noord 6 - 12 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Woensdag 24 april 14.00 - 16.30 uur BSO Blauwe Rog Sportdag IJmuiden vanaf 7+ kimenwesley@rollenberg.net
Woensdag 24 april 14.00 - 17.00 uur Buurtsport Velsen Voetbal IJmuiden T/m 14 jaar andres@bcdedwarsligger.nl
Woensdag 24 april 14.00 - 17.00 uur HCV ‘90 Schoolhandbaltoernooi  Velsen-Noord Groep 7&8 petraejuh@hotmail.com 
Woensdag 24 april 14.15 - 15.15 uur RKVV Velsen Voetbal Driehuis 5 - 6 jaar jvzaanen@sportsupport.nl
Woensdag 24 april 14.30 - 15.30 uur RKVV Velsen Voetbal Driehuis 7 - 10 jaar jvzaanen@sportsupport.nl
Woensdag 24 april 16.30 - 17.30 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 5 - 8 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Woensdag 24 april 16.45 - 17.45 uur FC Velsenoord Open training kabouters Velsen-Noord 4 - 6 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Woensdag 24 april 17.30 - 18.30 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 9 - 10 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Woensdag 24 april 18.00 - 19.00 uur RKGV Velsen Turnen Driehuis Vanaf 12 jaar info@rkgv-velsen.nl
Woensdag 24 april 18.30 - 19.30 uur FC Velsenoord Open training F-pupillen Velsen-Noord 5 - 8 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Woensdag 24 april 18.30 - 19.45 uur FC Velsenoord Open training E-pupillen Velsen-Noord 9 - 10 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Woensdag 24 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Conditie op Peil IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
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* Driehuis
* IJmuiden
* Santpoort

* Velserbroek
* Velsen-Noord

* Velsen-Zuid

In alle dorpskernen 
kunt u (gratis) deelnemen 
aan georganiseerde 
sportactiviteiten.

Voor het programma zie:

www.sportloketvelsen.nl

Velsen

Velsen - Van 20 tot en met 
27 april staat de gemeente 
Velsen in het teken van de 
Nationale Sportweek, die 
dit jaar voor de tiende keer 
wordt georganiseerd.

Omdat de gemeente Velsen 
het belangrijk vindt dat zoveel 
mogelijk inwoners sporten of 
gaan sporten heeft de afdeling 
Sportzaken de organisatie van 
dit evenement voor haar reke-
ning genomen. Tientallen Vel-
sense sportverenigingen en 
organisaties doen mee. Zij or-
ganiseren volgende week voor 

leden en niet-leden een open 
dag, inloopuur, training of cli-
nic. Veel verenigingen reageer-
den enthousiast op deze mo-
gelijkheid om hun sport te pro-
moten. Dit heeft ertoe geleid 
dat op verschillende plaatsen 
in de gemeente sportieve acti-
viteiten plaatsvinden waar men 
gratis aan kan deelnemen. Op 
dit moment gaat het om meer 
dan 100 activiteiten. 
Zomaar een greep uit het aan-
bod: in Velsen-Noord organi-
seert FCC Wijkeroog een open 
fi etscrosstraining en tennis-
club De Gieteling organiseert 

een racket avond. In Drie-
huis en Velsen-Zuid organi-
seert Korfbalvereniging DKV 
diverse activiteiten zoals korf-
bal, wandelen en kombifi t. In 
IJmuiden kan er onder ande-
re geroeid worden bij Roeiver-
eniging De Stern, heeft Gym-
nastiekvereniging RKGV acti-
viteiten zoals Dames Blijft Fit 
en Seniorensport en kan in 
zwembad De Heerenduinen 
recreatief worden gezwommen 
door 50-plussers. Ook in het 
zwembad hebben Watervrien-
den IJmuiden en VZV respec-
tievelijk wedstrijdzwemmen en 

waterpolo op het programma 
staan. 
In Velserbroek kan men bij 
Turnvereniging IJmuiden ken-
nismaken met trampoline-
springen, en organiseert 
Buurtsport Velsen (Stichting 
Welzijn Velsen) een voetbal-
toernooi en kan er meegedaan 
worden met slagbal en hockey.
Tenslotte kan men in Sant-
poort-Noord en Santpoort-
Zuid boogschieten bij VZOS 
en kan de jongste jeugd bij SV 
Terrasvogels een balletje mee-
trappen bij de Trapvogels.
Ook aan mensen met een be-

perking is gedacht. Zo kan er 
in de sporthal van Helioma-
re deelgenomen worden aan 
een sport-orientatieprogram-
ma voor volwassenen.
Dit is maar een klein gedeelte 
van het aanbod. Hieronder én 
op de website www.sportloket-
velsen.nl kunt u het totale aan-
bod per gemeentedeel vinden.



Datum	 Tijd	 Organisatie	 Activiteit	 Plaats	 Doelgroep	 Informatie/aanmelden

Woensdag 24 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Conditie gym IJmuiden 55 + dames info@rkgv-velsen.nl
Woensdag 24 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Buik, billen, benen en borst IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Woensdag 24 april 19.00 - 20.15 uur FC Velsenoord Open training D-junioren Velsen-Noord 11 - 12 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Woensdag 24 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Buik, billen, benen en borst IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Woensdag 24 april 20.00 - 22.00 uur DKV Kombifit Velsen-Zuid 16 - 70 jaar dkv.ijmuiden@knkv.nl
Donderdag 25 april 09.00 - 11.00 uur TC de Gieteling Racket ochtend Velsen-Noord Volwassenen j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Donderdag 25 april 13.30 - 14.30 uur Zwembad De Heerenduinen Recreatiefzwemmen IJmuiden 50+ zwembad@velsen.nl
Donderdag 25 april 15.30 - 17.00 uur St. Welzijn Velsen/de Mel Buurtsport Velsen-Noord 4 - 15 jaar larssteeneken@demel.nl
Donderdag 25 april 15.45 - 17.15 uur Triangel/SpSupport Sportmix Velsen-Noord 9 - 12 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Donderdag 25 april 16.00 - 17.00 uur Heliomare Sport Sport orientatieprogramma Velsen-Noord Volwassenen info-sport@heliomare.nl
Donderdag 25 april 17.00 - 18.00 uur RKGV Velsen Turnen IJmuiden 6 - 7 jr meisjes info@rkgv-velsen.nl
Donderdag 25 april 18.00 - 19.00 uur RKGV Velsen Turnen IJmuiden 8 - 10 jr meisjes info@rkgv-velsen.nl
Donderdag 25 april 18.00 - 19.00 uur HCV ‘90 Open training Velsen-Noord 5 - 12 jaar j.brussel@detriangelvelsen.nl 
Donderdag 25 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Turnen IJmuiden 11 + meisjes info@rkgv-velsen.nl
Donderdag 25 april 19.00 - 20.00 uur FC Velsenoord Open training C-junioren Velsen-Noord 13 - 14 jaar jeugd@fcvelsenoord.nl  
Donderdag 25 april 19.00 - 21.00 uur VZOS Boogschieten Santpoort-Noord Vanaf 12 jaar secretaris@hbsvzos.nl
Donderdag 25 april Vanaf 19.00 uur DKV Korfbal Velsen-Zuid Vanaf 12 jaar dkv.ijmuiden@knkv.nl
Donderdag 25 april 19.30 - 20.30 uur PuurFIT Bootcamp Velsen-Zuid 16 - 60 jaar info@puurfit.com
Donderdag 25 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Step Aerobic Velserbroek 16 - 60 jaar g.v.broekhuijsen@gmail.com
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen Driehuis Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen IJmuiden Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen Santpoort Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen Velserbroek Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen Velsen-Noord Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april Vanaf 09.30 uur Diverse basisscholen Koningsspelen Velsen-Zuid Groep 1 t/m 8 info@koningsspelen.nl
Vrijdag 26 april 15.30 - 17.00 uur St. Welzijn Velsen/de Mel Buurtsport Velsen-Noord 4 - 15 jaar jbrussel@sportsupport.nl 
Vrijdag 26 april 15.30 - 17.30 uur Buurtsport Velsen Voetbal (Pannakooi) Velserbroek 8 - 16 jaar buurtsport@jcdekoe.nl
Vrijdag 26 april 15.30 - 17.30 uur Buurtsport Velsen Diverse sporten Velserbroek 8 - 16 jaar buurtsport@jcdekoe.nl
Vrijdag 26 april 16.00 - 17.00 uur RKGV Velsen Gym (jongens/meisjes) Velserbroek 4 - 6 jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 17.00 - 18.00 uur RKGV Velsen Gym (jongens/meisjes) Velserbroek 7 - 9 jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 18.00 - 19.00 uur RKGV Velsen Gym (jongens/meisjes) Velserbroek 10+ jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Fitball IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 19.00 - 20.00 uur RKGV Velsen Bodyvorming Velserbroek 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 19.30 - 21.30 uur TC de Gieteling Racket avond Velsen-Noord Volwassenen jbrussel@sportsupport.nl
Vrijdag 26 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Pole Fitness IJmuiden 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Vrijdag 26 april 20.00 - 21.00 uur RKGV Velsen Bodyvorming Velserbroek 16 - 60 jaar info@rkgv-velsen.nl
Zaterdag 27 april 08.45 - 09.45 uur SV Terrasvogels Voetbal Santpoort-Noord 2 - 4 jaar rhpvdbos@hotmail.com
Zaterdag 27 april 09.00 - 10.00 uur RKGV Velsen Peutergym Ijmuiden tot 5 jaar info@rkgv-velsen.nl
Zaterdag 27 april 10.00 - 11.00 uur RKGV Velsen Kleutergym Ijmuiden 4 -6 jaar info@rkgv-velsen.nl

Bourgondische en 
Culturele Fietstocht
Velsen	 - Stichting Lekker-
ste Nacht organiseert zondag 
21 april weer een Bourgondi-
sche & Culturele Fietstocht in 
de IJmond. De fietstocht wordt 
gehouden in samenwerking 
met restaurant Kop van de Ha-
ven, tapasrestaurant La Ca-
verna en Grand Café La Belle 
(allen in IJmuiden, restaurant 
Westerhout in Beverwijk, res-
taurant de Liefhebbers in Wijk 
aan Zee en restaurant Sea You 
in Velsen-Noord. 
Bij de deelnemende restau-
rants wordt een gratis hap-
je geserveerd als u een (lente)
bokbiertje besteld. Op alle lo-
caties is een culturele activiteit 
te beleven, variërend van een 
expositie tot live muziek. 

Deelname aan de fietstocht 
kost 8,50 euro. Hiervoor krijgt 
u in het restaurant waar u van 
start gaat een programma-
boekje met de route. Het is de 
bedoeling dat u ook in dit res-
taurant finisht. De fietsers krij-
gen een goodiebag met on-
der meer enkele versnaperin-
gen. Deelnemers die onder-
weg alle stempels halen en dus 
de hele ronde hebben gefietst 
krijgen een leuk presentje. Te-
vens wordt onder de deelne-
mers een verloting met recre-
atieve prijzen gehouden, zoals 
een fietsweekend, een diner 
voor twee bij restaurant Sea 
You en een bierproeverij in de 
Jopenkerk in Haarlem. (foto: Ed 
Geels)

Velserbroek - Op donderdag 25 
april gaat men het tijdens de 50+ 
koffieochtend hebben over Ko-
ningin Beatrix. Ze gaan foto’s en 
boeken bekijken  en natuurlijk 
iets (oranje) lekkers bij de koffie 
nemen om de aanstaande Kro-
ning van Prins Willem Alexan-
der te vieren. Misschien heeft u 
zelf ook foto’s en/of ervaring met 
de Koninklijke familie die u met 
hen wilt delen. De themaochtend 
is in de Bibliotheek Velserbroek 
van 10.00 tot 12.00 uur. De en-
tree is gratis. Kopje koffie/thee 
(met iets lekkers) 0,85 euro. Voor 
meer informatie: Bibliotheek Vel-
serbroek 023-5381901 of Welzijn 
Velserbroek 023-5388830.

Themaochtend 
Koningin Beatrix

Tweede voorjaarsfair: 
Bijzonder Beeckestijn
Velsen-Zuid - Van 9 tot en met 
12 mei is het lente op Buiten-
plaats Beeckestijn met de jaar-
lijkse fair Bijzonder Beeckestijn. 
Deze fair is een heerlijk uitstap-
je voor iedereen die houdt van 
groen, lifestyle, duurzaam, proe-
ven, inspireren, voorjaar, beauty, 
mode, sfeer, trends en samen ge-
nieten. 
Ook dit jaar zijn er weer veel ac-
tiviteiten. In het Creatieve Pavil-
joen kun je meedoen met trendy 
inloopworkshops voor een klein 
prijsje. Bijvoorbeeld een moeder-
dagcadeau met een knopenarm-
band, een woondecoratie van 
schelpen en zwerfhout, cupcakes 
maken voor jong en oud, een 
houten autootje of gehaakte spul-
letjes met spaghettilint.  
Maar er is nog veel meer te doen 
en te beleven. Alleen op donder-
dag 9 mei en zondag 12 mei zijn 
er workshops salsadansen van 
Club Fiera. Tijdens de hele fair 
zijn er yogaworkshops van Sama-
na Yoga Center. Voor deze twee 
workshops kun je je opgeven bij 
het Creatieve Paviljoen. Kijk op de 
agenda van www.bijzonderbeec-
kestijn.nl voor al deze activiteiten.
Ook op Bijzonder Beeckestijn: 
fingerfood met kok Eric van Ve-
luwen. Je kunt meekijken terwijl 
hij een nieuw recept maakt en 
vragen stellen over koken. Proe-
ven mag ook van de verschillende 
fingerfoodrecepten. Je goed voe-
len doe je met een schone en ge-

zonde huid. Op de fair kun je je 
voeten tien minuten exclusief la-
ten verwennen, tegen een ver-
goeding, door piepkleine visjes de 
dode huidcellen van je voeten te 
laten knabbelen. 
Op Hemelvaartsdag en Moeder-
dag zijn er spetterende mode-
shows met de nieuwste zomer-
mode van Gittha en Frederique’s 
met de lancering van hun nieuwe 
modemerk die boordevol nieu-
we ideeën zit. Uiteraard is er ook 
van alles te koop. Met negentig 
standhouders met trendy produc-
ten is er volop nieuws te beleven 
op het gebied van mode, wonen, 
juwelen, buitenverlichting, oldti-
mers enzovoorts. Maar ook am-
bachten zijn aanwezig. De beurs 
is voor jong en oud een beleve-
nis. Bijzonder Beeckestijn, van 
donderdag 9 mei (Hemelvaarts-
dag) tot en metº zondag 12 mei 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Entree 15 euro per per-
soon. Kinderen tot en met 12 jaar 
zijn gratis. Parkeren kost 2 euro. 
Dit bedrag wordt afgedragen aan 
Natuurmonumenten. Tot 15 april 
kunnen kaarten met 5 euro kor-
ting worden besteld via www.bij-
zonderbeeckestijn.nl. Na die da-
tum is de online korting 2,50 eu-
ro. Bijzonder Beeckestijn is een 
initiatief van 4AllEvents, tevens 
organisator van Royaal Genie-
ten Soestdijk, Paleis Soestdijk in 
Baarn en Spirit of Winter, Paleis 
Het Loo in Apeldoorn.

Regio - Afgelopen zondagmid-
dag werd een kat doodgebeten 
bij een woning aan het Schut-
terskwartier in Heemskerk. De 
hond greep de kat, die op het-
zelfde adres thuishoorde, in de 
achtertuin. Buren, die het zagen 
gebeuren, probeerden de hond 
af te leiden door allerlei spul-
len naar het beest te gooien. De 
hond bleef echter vasthouden. 
Toen ook pogingen van de eige-
naar/bewoner om de hond los 
te laten mislukten, stak de man 
zijn hond met een mes. Dit kwam 
voor de kat echter te laat. 

Hond bijt
kat dood

18 april 2013 33



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

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

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

Colofon

18 april 201334

Maatschappelijke stages 
zijn een groot succes!
Leerlingen uit het derde school-
jaar van het VMBO van het Vel-
lesan College liepen tussen 8 
t/m 12 april en tussen 15 t/m 19 
april hun maatschappelijke sta-
ge bij diverse organisaties. Dit 
deden ze onder andere bij: Ker-
bert Dierentehuis, de Harte-
kampgroep, speeltuin De Veilige 
Haven, speeltuin Santpoort,  Het 
Forteiland, voetbalclub VV Wa-
terloo, Kringloopwinkel, Stich-
ting Paardrijden voor Gehan-
dicapten, SWV locatie Velser-
broek, Buurtcentrum de Dwars-
ligger en Buurtcentrum de Spil. 
De klussen liepen net zo uiteen 
als de organisaties. Van het aan-
leggen van een bloementuintje 
bij Buurtcentrum de Spil (zie fo-
to) tot het enquêteren van Velse-
naren. 
De vier leerlingen bij de Spil had-
den eerder in de week met veel 
enthousiasme het speelgoed-
schuurtje van Peuterspeelzaal de 
Spil geschuurd en gebeitst. Dit 
deden ze onder begeleiding van 
een zeer enthousiaste vrijwilli-
ger van de Spil, die het houtwerk 
van het schuurtje in de week er-

voor eerst had opgeknapt. Daar-
naast maakten de meiden in die 
week ook nog de omgeving van 
het buurtcentrum schoon. 
Met het doen van hun maat-
schappelijke stage maakten de 
scholieren kennis met het vrij-
willigerswerk en zagen ze in de 
praktijk wat andere vrijwilligers 

al doen. Deze jongeren zijn im-
mers de vrijwilligers van de toe-
komst. 
We bedanken alle leerlingen, 
vrijwilligers en organisaties voor 
hun inzet en hopen in de toe-
komst nog veel meer leerlingen 
een maatschappelijke stageplek 
te kunnen bieden.

Nieuwe party: Smooth
Branding - Een deel van de orga-
nisatoren van de ‘Freak Out Par-
ty’ in het Witte Theater in janua-
ri, organiseert nu een nieuw feest: 
Smooth. 
Deze party vindt plaats op vrij-
dag 19 april van 20.00 tot 24.00 
uur en is voor liefhebbers van 
House, Electro House en Club. 
De leeftijd is deze keer van 12 tot 
en met 15 jaar. Toen de vrijwilli-
gers van de organisatie zelf tiener 
waren gingen zij met veel plezier 

naar de ‘Walk In’ in Driehuis. De 
groep, in de leeftijd van 17 tot en 
met 26 jaar, organiseert het feest 
Smooth in de ruimte van het tie-
ner- en jongerenwerk Branding. 
De DJ’s zijn DJ Igor en DJ Ravert. 
Via Facebook is meer informatie 
te krijgen (www.facebook.com/
events/434439016640587/). 
Jongerencentrum Branding is aan 
de achterkant van Buurtcentrum 
de Dwarsligger, tegenover Tango. 
Meer weten? Bel 0255-512725.

De Brulboei - Een gezelli-
ge bingo met loterij in Buurt-
huis de Brulboei. Daarvoor kunt 
u op woensdagavond 24 april in 
uw buurthuis terecht! Om 19.30 
uur is de start en voor veel leuke 
prijzen wordt natuurlijk gezorgd. 
Voor 10 euro speelt u vier rondes 
en een boekje met vijf loten kost 
2,50 euro. Neem vrienden, vrien-
dinnen en familie mee en doe al-
lemaal mee. Tot ziens. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Bingo
met loterij

Mel  -Watervliet – Dinsdag 7 
mei van 10.00 tot 15.00 uur wor-
den hippe meiden uitgenodigd 
om kleding te ontwerpen. De-
ze gezellige dag is voor meiden 
van 12 tot 16 jaar. Je neemt zelf 
een oude (eventueel afgeknipte) 
spijkerbroek mee om te pimpen, 
ook neem je een lunchpakket-
je mee. Voor drinken en een T-
shirt, applicaties en accessoires 
wordt gezorgd. De creaties wor-
den getoond op de catwalk in de 
tent tijdens de thuismarkt zater-
dag 15 juni. Er is plaats voor 8 
meiden, dus schrijf je snel in bij 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
aan de Doelmanstraat 34 in Vel-
sen-Noord. Deelnemen kost 3,50 
euro. Meer weten? Bel 0251-226 
445.

Meiden 
maken modeDe Dwarsligger - Na een perio-

de van dertig jaar stopt onze vrij-
willige Damesgym-docente Nel 
van Vuuren met haar lessen. Die 
lessen vinden plaats op woens-
dagochtend tussen 9.15 en 11.30 
uur. (2x 1uur, met een korte pau-
ze) De Dwarsligger zoekt daar-
om naar een vervanger/vervang-
ster. U geeft les aan een hech-
te groep van ruim 30 enthousi-
aste vrouwen  tussen 50 en 80 
jaar, verdeeld over twee groepen. 
Heeft u ervaring als docent(e) of 
zit u op een sportschool, dan 
verzoeken we je contact op te 
nemen met Hans Akkerman of 
Minke Wolkers, tel. 0255-512725 
of mail: info:bcdedwarsligger.nl

Een noodkreet!

De Mel - Watervliet - Zater-
dagavond 20 april vanaf 19.30 
uur zijn de deuren geopend van 
Wijkcentrum de Mel - Water-
vliet voor een gezellige country-
avond. DJ Kees verzorgt de mu-
ziek en zorgt voor de nodige va-
riatie om te dansen in line en met 
stellen. Zo nu en dan wordt ook 
een rock and roll nummer ge-
draaid om de voetjes van ieder-
een op de dansvloer te krijgen, 
maar alleen kijken en genieten 
mag natuurlijk ook. Entree 3 eu-
ro per persoon (aan de deur). 
Meer weten? Bel: Wijkcentrum 
de Mel-Watervliet, 0251-226445.

Countryavond

WonenPlus - WonenPlus le-
vert diensten die het ouderen en 
mensen met een beperking mo-
gelijk maken langer zelfstandig 
te blijven wonen. Nu het weer 
wat opknapt, willen de mees-
ten iets aan hun tuin laten doen. 
WonenPlus beschikt over vrijwil-
ligers, die u hierbij graag willen 
helpen, mits het klusjes betreft 
van 1,5 tot 2 uur. Er wordt dan 
niet gedacht aan het aanleggen 
van tegelpaden of ander zwaar 
werk, maar om de gewone tuin-
klusjes, zoals snoeiwerk, plantjes 
planten, opruimen e.d. Ook het 
reinigen van uw terras met een 
hogedrukspuit behoort tot de 
mogelijkheden. Sluit uw poort-
deur niet meer goed of moet die 
worden gebeitst of geschilderd? 
Ook dan kan WonenPlus u hel-
pen. Meer weten? Bel: Wonen-
Plus 0255-518888. U kunt ook 
mailen naar wonenplus@wel-
zijnvelsen.nl

Klusjes in
de tuin

De Spil – Op dinsdagochtend 
kunnen fervente fietsliefhebbers 
hun hart weer ophalen want 
de fietsclub is weer begonnen. 
Verzamelpunt is de hoek Mer-
wedestraat/Waalstraat. Weke-
lijks wordt er gefietst van 10.00 
tot 13.00 uur en bij goed weer 
tot 16.00 uur. Deelname aan de 
fietsclub is gratis, vrijblijvend 
en op eigen risico. Tijdens de 
zomervakantie wordt gewoon 
doorgefietst. De fietsclub gaat 
door tot oktober (zolang het 
weer het toelaat). Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Fietsclub

De Spil – Buurtcentrum de Spil 
zoekt, i.v.m. ziekte, met spoed  
barmedewerkers voor de avond 
en receptiemedewerkers voor 
overdag (ochtend of middag). 
We zoeken alleen mensen die 
zelfstandig kunnen werken en 
die de Nederlandse taal goed 
beheersen. Komt u ons helpen? 
Meer weten? Bel: 0255-510186, 
vraag naar Yuri of Hans.

Medewerkers
gezocht

De Makelaars Maatschappelijke 
Stage van SWV hebben samen 
met Bibliotheek Velsen een Ont-
werpwedstrijd Strandbieb 2013 
uitgezet. 
Deze wedstrijd is voor scholieren 
die hun maatschappelijke stage 
moeten lopen en op een middel-
bare school in de gemeente Vel-
sen zitten. 
Ze kunnen een ontwerp ma-
ken voor de bieb en het winnen-
de ontwerp wordt door handi-
ge leerlingen van het Technisch 
College ook echt uitgevoerd. De 

winnaar is natuurlijk aanwezig 
bij de officiële onthulling van de 
nieuwe strandbieb en ziet niet al-
leen zijn of haar ontwerp schitte-
ren op het strand van IJmuiden 
maar wint ook een cadeaubon 
van 50 euro. 
De tweede prijs is 25 euro en 
de derde prijs 10 euro. Informa-
tie over de wedstrijd wordt bin-
nenkort via de scholen verspreid.  
De ontwerpen moeten voor 31 
mei 2013 worden ingeleverd bij 
de bibliotheek. Meer weten? Bel 
0255-510186 (Nicole of Nurcan)

Ontwerpwedstrijd 
Strandbieb 2013

Buurthuis de Brulboei - Don-
derdag 25 april aanstaande om 
20.00 uur is het alweer de laat-
ste filmavond van het seizoen. 
Er wordt een film gedraaid met 
zeldzame kleuropnamen van een 
luchtaanval in duikvlucht op Ber-
lijn. Wees getuige, hoe de officier 
van de inlichtingendienst en zijn 
team de aanval van die avond 
voorbereiden. Volg de teams van 
het grondpersoneel in actie bij 
het voltanken en beladen van de 
600 zeer zware bommenwerpers 
met hun dodelijke vracht aan 
bommen. Na de pauze, met een 
drankje, de overheerlijke haring 
en onze grandioze verloting, ver-
volgen wij de avond met een film 
over IJmuiden. Meer weten? Bel 
0255-510652

IJmuiden wat 
vertel je
me nou!
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De tweede fase van het werk aan 
de Planetenweg in IJmuiden is be-
gonnen. Tot en met vrijdag 24 mei 
wordt gewerkt vanaf de Radar-
straat tot de Mercuriusstraat. Het 
verkeer wordt omgeleid via bor-
den.

Door de herinrichting wordt de rij-
baan smaller en komt er één weg-
profi el met vrijliggende fi etspaden. 
Tegelijkertijd wordt het riool in de 
Planetenweg vervangen en wor-
den maatregelen genomen tegen de 
wateroverlast die zich voordoet ter 
hoogte van de Doorneberglaan.
Het inkomende verkeer vanaf de 
Planetenweg / Lange Nieuwstraat 

richting Zeewijk blijft gehandhaafd. 
De Planetenweg voor uitgaand ver-
keer (vanaf Zeewijk richting cen-
trum) wordt gefaseerd afgesloten. 
Uitgaand verkeer richting Amster-
dam, Alkmaar en Haarlem wordt 
omgeleid via de Dokweg en de Hee-
renduinweg. De omleiding wordt 
met borden aangegeven.

Vanaf vrijdag 24 mei, als de twee-
de fase is afgerond, worden de bus-
lijndiensten van Connexxion om-
geleid. Inkomend gaat de bus via de 
bestaande route vanaf het centrum 
richting Zeewijk. Uitgaand rijdt hij 
via de Orionweg, Linneausstraat, 
Planetenweg en Lange Nieuwstraat.

Werk aan de Planetenweg

Nationale Sportweek Velsen
Trainen voor de jongste 
jeugd bij de ‘Trapvogels’ 
tot en met gymnastiek bij 
RKGV Velsen in de Hee-
renduinzaal in IJmuiden – 
het kan allemaal in de Na-
tionale Sportweek 2013 
in Velsen.

Van 20 tot en met 27 april wordt ook 
in Velsen de Nationale Sportweek 
georganiseerd; dit jaar voor de tien-
de keer. De gemeente Velsen vindt 
het belangrijk dat zoveel mogelijk 
inwoners (gaan) sporten. Daarom 
heeft de afdeling Sportzaken de Vel-
sense sportverenigingen benaderd 
om aan de Nationale Sportweek mee 

te doen. Allerlei Velsense 
sportverenigingen organi-
seren deze week voor le-
den en niet-leden een gra-
tis open dag, inloopuur, 
training of clinic. Er zijn 
meer dan honderd activi-
teiten aangemeld.

Op zaterdag 20 april start de Nati-
onale Sportweek in Velsen met de 
mogelijkheid om vanaf 08.45 uur 
mee te trainen bij de jongste jeugd 
van v.v. Terrasvogels in Santpoort- 
Noord, genaamd de ‘Trapvogels’.

Op www.sportloketvelsen.nl staat 
het hele aanbod in Velsen.

 
2013

* Driehuis
* IJmuiden
* Santpoort

* Velserbroek
* Velsen-Noord

* Velsen-Zuid

In alle dorpskernen 
kunt u (gratis) deelnemen 
aan georganiseerde 
sportactiviteiten.

Voor het programma zie:

www.sportloketvelsen.nl
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Stadhuis gesloten op...
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag

IJmond Werkt! van start
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben hun krachten gebundeld 
op het gebied van re-integratie van 
werkzoekenden. De nieuwe organi-
satie heet IJmond Werkt!

IJmond Werkt! ondersteunt werkge-
vers en werkzoekenden. Werkgevers 
krijgen ondersteuning bij het aanbie-
den van werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daar-
naast ondersteunt IJmond Werkt! 
werkzoekenden bij het vinden van 
werk. Zij worden voorgesteld aan 
werkgevers en kunnen bijvoorbeeld 
meedoen aan een sollicitatietraining, 
of een werkstage doen bij een werkge-
ver of bij IJmond Werkt! zelf. De eigen 
kracht van de werkzoekende wordt 
daarin maximaal benut. In de nieuwe 
organisatie is ook de Meergroep op-

genomen, die zich tot nu toe speciali-
seerde in de sociale werkvoorziening.

Met IJmond Werkt! blijft de re-in-
tegratiedienstverlening op peil, on-
danks de forse bezuinigingen in de af-
gelopen jaren. Wethouder Arjen Ver-
kaik: “De gemeenten en de Meer-
groep bundelen hun krachten om, on-
danks teruglopende budgetten, toch 
zoveel mogelijk mensen aan het werk 
te helpen. En daarnaast helpt IJmond 
Werkt! werkgevers de beste mensen 
voor een vacature te vinden.”

Het hoofdkantoor van IJmond Werkt! 
is gevestigd op het Stationsplein 48a 
te Beverwijk. Wie vragen heeft en/
of een afspraak wil maken, kan elke 
werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 
langskomen of telefonisch contact 
opnemen via 0251-279000.

Vrijmarkten op 30 april
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen.

Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spulletjes 
aan. De gemeente stelt daar een 
aantal voorwaarden aan om er-
voor te zorgen dat er geen brand-
gevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan en dat ook de hulpdien-
sten goed hun werk kunnen doen.

Ook aan de belangen van onder-
nemers die hun winkels willen 

openen wordt gedacht. De vrij-
markt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en vol-
wassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daar-
om heeft de gemeente een aantal 
voorwaarden opgesteld, zodat de 
vrijmarkt voor iedereen een leuke 
belevenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal op 
de homepage van www.velsen.nl
onder Actueel en bij de Bekend-
makingen elders in deze krant.
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Een deel van de afzetting van het Brakland in Oud-IJmuiden is voltooid na 
een dag hard werken op woensdag 11 april. (foto: gemeente Velsen)

Nieuwe borden met knipperlichten

Kruispunt Orionweg
De borden op het kruispunt Ori-
onweg, Pleiadenplantsoen en de 
Raafstraat krijgen knipperlichten. 
Ze moeten automobilisten atten-
deren op de situatie. Structurele 
verandering van het kruispunt is 
niet nodig, vindt het college. 

In juli 2012 stelde D66 Velsen 
raadsvragen over aanrijdingen op 
het kruispunt Orionweg-Pleiaden-
plantsoen-Raafstraat. In antwoord 
daarop heeft het college laten on-
derzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om het kruispunt aan te passen. 

De voor- en nadelen van een aan-
tal oplossingen zijn op een rij gezet. 
Opties waren de aanleg van een ro-
tonde, inritconstructies of een ba-
jonetaansluiting, verkeerslichten 
of afsluiting van de noordelijke tak 
van de Orionweg. Elke optie is be-
oordeeld op gevolgen voor de ver-
keersveiligheid, het bus- en fiets-
verkeer, stedenbouwkundige gevol-
gen, de verkeerscirculatie en de kos-
ten.

Uit die beoordeling kwam niet één 
heel positieve oplossing naar vo-
ren. De meeste oplossingen hebben 
wel een positief effect op de ver-

keersveiligheid, maar geen of nega-
tieve gevolgen voor de andere crite-
ria, terwijl er wel aanzienlijke kos-
ten mee gemoeid zijn.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft nu besloten om 
het kruispunt op dit moment niet 
structureel te veranderen – ook 
omdat daar in de afgelopen zeven 
maanden slechts twee aanrijdin-
gen (met alleen blikschade) hebben 
plaatsgevonden.

Het college heeft er daarnaast voor 
gekozen om het kruispunt beter op 
te laten vallen. De borden boven de 
weg krijgen lichten in de vier hoek-
punten, die gaan knipperen als er 
een auto aankomt. De situatie ter 
plekke wordt in de gaten gehouden 
en over drie jaar opnieuw beoor-
deeld.

Op dit moment staan er voorrangs-
borden op de Orionweg, die aange-
ven dat bestuurders op de kruisen-
de weg voorrang moeten krijgen. 
Vervanging daarvan door stopbor-
den met dezelfde functie is geen op-
lossing. Om de situatie op het kruis-
punt goed te kunnen beoordelen, is 
het niet nodig dat auto’s stil staan.

Klanten WWB tevreden
Over het algemeen zijn klan-
ten die een beroep doen op de 
Wet Werk en Bijstand in Velsen 
(WWB) tevreden over de dienst-
verlening door de gemeente. Dat 
blijkt uit recent onderzoek.

In september 2012 kreeg SGBO 
Benchmarking opdracht van de ge-
meente Velsen om wederom onder-
zoek te doen naar de tevredenheid 
van WWB-klanten; mensen die een 
beroep doen op de Wet werk en bij-
stand. In 2002 en in 2007 is dat on-
derzoek ook gedaan. Eind 2012 
kreeg een geselecteerde groep klan-
ten de vragenlijsten toegestuurd; er 
kwamen er 183 ingevuld terug. 

De rapportage daarvan laat zien dat 
de klanten over het algemeen tevre-

den zijn. De dienstverlening kreeg 
een 7,5. Dat was in 2007 een 7 en 
in 2002 een 6,5. De klanten had-
den ook positieve waardering voor 
de eerstelijns dienstverlening, de 
bejegening door baliepersoneel, de 
wachttijden en de bereikbaarheid. 
Alleen de informatievoorziening 
werd iets lager gewaardeerd dan in 
2007.

Minder hoog scoorde het bereikte 
resultaat in re-integratietrajecten 
en de afstemming van dat traject op 
de persoonlijke omstandigheden. 
De afstemming van informatie tus-
sen de verschillende begeleiders en 
de informatievoorziening over an-
dere gemeentelijke regelingen kan 
ook nog verbeterd worden. De amb-
tenaren pakken deze punten op.

De heer Jan Stringer is met in-
gang van 9 april 2013 de nieu-
we voorzitter van de Wmo-raad. 
De heer Stringer volgt de heer 
Hilbrand Zuidema op, die de-
ze functie vanaf 2007 heeft ver-
vuld.

De heer Stringer (65) heeft veel be-
stuurservaring op maatschappe-
lijk terrein. Hij is lid geweest van 
het hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond en voorzitter van 
het Reinaldahuis, een verzorgings- 
en verpleeghuis in Haarlem. Sinds 
2012 is hij lid van de Wmo-raad van 
Velsen. Daarnaast heeft hij ook veel 
managementervaring. Hij is mo-
menteel lid van de Raad van Toe-
zicht van Humanitas Onder Dak – 
een professionele organisatie in de 
maatschappelijke opvang. Op de fo-

to is de heer Stringer de tweede van 
links.  De huidige voorzitter, de heer 
Hilbrand Zuidema, heeft er twee 
termijnen van vier jaar als voorzit-
ter op zitten. Hij blijft voorlopig nog 
aan als lid van de Wmo Raad. 

De Wmo-raad adviseert het College 
van Burgemeester en Wethouders 
gevraagd en ongevraagd over aller-
lei onderwerpen op maatschappe-
lijk terrein: mantelzorgondersteu-
ning, buurthuiswerk, maatschap-
pelijk werk, hulp bij het huishou-
den en vervoersvoorzieningen. 

De Wmo-raad wordt steeds be-
langrijker, omdat de gemeente de 
komende jaren veel nieuwe taken 
krijgt op het gebied van begeleiding 
en persoonlijke verzorging. (foto: 
Reinder Weidijk)

Jan Stringer nieuwe
voorzitter Wmo-raad

Inrichting 11 april begonnen

Brakland wordt groen
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Discussie over visvangst
Burgemeester Franc Weerwind was dinsdag 16 april 2013 gespreksleider tij-
dens de informele discussie met wetenschappers en bedrijfsleven over duur-
zame voedselvoorziening en de rol van de pelagische visserij daarin (vis-
vangst op haring en makreel). (foto: Reinder Weidijk)

Dierenwelzijn verbeterd
De opvang, verzorging en her-
plaatsing van zwerfdieren en die-
ren waar mensen afstand van heb-
ben gedaan – daar zijn in de regio 
nu ook afspraken over gemaakt.

De gemeenten Beverwijk en Velsen 
sloten op 12 april elk hun eigen over-
eenkomst af met het Kerbert Dieren-
tehuis in Heemskerk en het Knaag-
dierencentrum in Heiloo. Daarmee 
zijn de afspraken op papier gezet 
over de opvang, verzorging en her-
plaatsing van zwerf- en ‘afstands-
dieren’ (honden, katten, konijnen en 
knaagdieren waar mensen afstand 
van doen). Voor Beverwijk tekende 
wethouder H. Erol, voor Velsen was 
dat wethouder W. Westerman en na-
mens het Kerbert Dierentehuis en 

het Knaagdierencentrum tekende 
mevrouw De Munnik van Dierenbe-
scherming Noord-Holland-Noord.

De opvang en verzorging van zwerf- 
en afstandsdieren is een taak van de 
gemeente. Het werk wordt voor Be-
verwijk en Velsen al jaren professio-
neel gedaan door het Kerbert Dieren-
tehuis en het Knaagdierencentrum. 
Naast de verzorging en opvang zijn 
beide organisaties actief met her-
plaatsing, en ze geven de voorlichting 
die daarbij hoort. De afspraken zijn in 
zeer goede samenwerking tussen bei-
de gemeenten en de dierenbescher-
ming tot stand gekomen. Alle betrok-
kenen zijn daar blij mee. Op de foto 
mevrouw De Munnik en de heer Wes-
terman. (foto: Alwin Seegers)

Eerste Hulp bij Zeehonden
De gemeenteraad van Velsen 
stelde in haar vergadering van 26 
april 2011 dat de Stichting Eerste 
Hulp bij Zeehonden (EHBZ) in 
aanmerking kwam voor een ver-
goeding voor het redden van de 
zeezoogdieren die aanspoelen 
op het Velsense strand.

De EHBZ ontvangt hier een kilo-
metervergoeding hiervoor. Op 16 
april ondertekenden Marjoke de 
Koning en Dave de Koning van de 
EHBZ en Wethouder Dierenwel-
zijn Westerman deze afspraken – 
een mijlpaal in de geschiedenis van 

de EHBZ. De familie De Koning en 
hun medewerkers zijn zeer begaan 
met het redden van de bruinvis-
sen en zeehonden en staan dag en 
nacht klaar. In 2012 zijn er circa 25 
zeezoogdieren aangespoeld en ver-
zorgd.

Om de zeehonden schoon te maken 
na de redding worden oude hand-
doeken gebruikt. Wie oude hand-
doeken heeft, kan ze afgeven bij het 
Kerbert Dierentehuis te IJmuiden. 
De stichting EHBZ haalt ze daar op. 
Meer informatie op www.ehbz-vel-
sen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Jan van Halst onder de indruk

Telstar thuis in de wijk
‘Telstar is veel meer dan voetbal!’ 
Jan van Halst was donderdag 11 
april zeer onder de indruk van de 
stichting Telstar Thuis in de Wijk.

Jan van Halst (oud-speler van diver-
se topclubs zoals Ajax, Vitesse en FC 
Utrecht) stak zijn bewondering voor 
de stichting Telstar Thuis in de Wijk 
niet onder stoelen of banken: “Wat 
deze stichting in korte tijd heeft be-
reikt is indrukwekkend!”

De maatschappelijke stichting Tel-
star Thuis in de Wijk richt zich voor 
een belangrijk deel op jongeren en 
hun ontwikkeling. Samen met part-
ners zetten ze activiteiten op zoals 
Street League, het Vmbo-toernooi, 
promotie van het techniekonder-
wijs en Playing for Success. Dit laat-
ste is een educatief programma met 
een leercentrum in het stadion, waar 
leerlingen op speelse wijze hun ken-
nis op het gebied van taal, rekenen 

en ICT kunnen bijspijkeren.

Jan van Halst sprak op een lunch-
bijeenkomst met bijna 150 onderne-
mers uit de regio. Meer informatie 
en een videoreportage op www.tel-
starthuisindewijk.nl. (foto: Ron Pi-
chel)
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Sportkampioenen gehuldigd tijdens Sportgala Velsen
Op vrijdag 5 april was het in een 
bomvol Witte Theater tijd voor de 
Sportkampioenen van 2013. Bur-
gemeester Franc Weerwind en 
wethouder Sport Annette Baer-
veldt maakten de winnaars be-
kend.

Er waren prijzen voor de sportman 
van het jaar, de sportvrouw, de bes-
te sportploeg, het talent en de mas-
ter. Baanwielrenner Matthijs Büch-
li (24) uit Santpoort-Zuid was Sport-
man van het Jaar. Judoka Linda Bol-
der (24) werd uitgeroepen tot Sport-
vrouw van het Jaar 2012. Trampoli-
nespringers Milco Riepma en Jimmy 
Demmers van TVIJ werden gekozen 
tot beste Sportploeg. 

De 16-jarige judoka Gaby de By is het 
Velsense Talent van 2012. De Velsen-
se titel bij de masters vanaf 40 jaar 
werd behaald door schaatster Moni-
que Boerema. Voormalig softbalin-
ternational Ludy van Mourik werd 
door burgemeester Franc Weerwind 
in het zonnetje gezet als sportcory-
fee.

De muzikale omlijsting van het 
Sportgala werd verzorgd door Voice 
of Holland-winnares Leona Philippo; 
zij bracht de zaal met haar enthousi-
aste optreden tot swingen. Zoals ge-
woonlijk werd het Sportgala gepre-
senteerd door de in Velsen woonach-
tige NOS-sportverslaggever Frank 
Snoeks. (foto: Reinder Weidijk)

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 6 
tot en met 12 april 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden: Badweg 38c (rijksmo-
nument), ingraven twee zeecontai-
ners (08/04/2013) w13.000131; In-
dustriestraat 37, oprichten bedrijfs-
gebouw (10/04/2013) w13.000136; 
Heidestraat 47, kappen boom 
(10/04/2013) w13.000139; Huygens-
straat 16, starten bed & breakfast 
(11/04/2013) w13.000140.

Velsen-Zuid: Parkweg ong., kap-
pen twee bomen (10/04/2013)  
w13.000137

Santpoort-Noord: Rijksweg 392, 

plaatsen dakkapel (12/04/2013) 
w13.000141; Molenveltlaan 15 en 28, 
kappen twee bomen (12/04/2013) 
w13.000142; Dinkgrevelaan 
ong., kappen boom (12/04/2013) 
w13.000143; Roos en Beeklaan 39, 
kappen twee bomen (15/04/2013) 
w13.000145.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Klipper 5, legaliseren 
berging (07/04/2013) w13.000134; 
Krommeweid 18, vestigen nagelsa-
lon in kamer woning (10/04/2013) 
w13.000138.
Velsen-Noord: Wijkeroogstraat 32-
102, renovatie lateien voorzijde en 
balkons achterzijde (15/04/2013) 
w13.000144.

Santpoort-Zuid: Olga von 
Gotschlaan 7, kappen boom 
(06/04/2013) w13.000133; Willem 
de Zwijgerlaan 57, plaatsen garage-
boxen (10/04/2013) w13.000135.

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, IJmuiden, Orionweg 576, op-
richten basisschool (09/04/2013) 
w13.000056.
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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 Kennemerstrand ong., ge-
bruik voor evenement Turn up the 

Beach 8 t/m 16 juli 2013 (10/04/2013) 
w13.000067;
Gerard Doustraat, Heerenduinweg, 
Kanaalstraat, Lange Nieuwstraat, 
Duinpark, Orionweg, Kievitlaan, 
Zwarte Mierenvlak, JP Coenstraat en 
Wilgenstraat, kappen diverse bomen 
(totaal 13) (11/04/2013) w13.000091; 
Heerenduinweg 6a, kappen zes bomen 
(11/04/2013) w13.000113;
 
Santpoort-Noord Kerkweg 11, plaat-
sen uitbouw en twee dakkapellen 
(10/04/2013) w13.000059;
Dokter de Grootlaan 3, plaatsen groen-
drager (11/04/2013) w13.000066;
Surinamestraat 1, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (11/04/2013) w13.000062;

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen.

Velserbroek: Aanleggen aardgas-
transportleiding t.p.v. gronden Velser-
broek en Spaarnwoude (15/04/2013) 
w13.000061;

Velsen-Zuid: Laaglandersluisweg 12, 
plaatsen reclamedoeken en vlaggen 
(15/04/2013) w13.000060; 
Torenstraat 17, kappen boom 
(11/04/2013) w13.000120;

Velsen-Noord: Rooswijker-
laan 2, plaatsen luifels en berging 
(15/04/2013) w13.000073;

Driehuis: Geen mededelingen.

Evenementen art. APV 2:17
31 mei 2013, Moonlightshopping, Lan-
ge Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmui-
den (15/04/2013) u13.002715;
22 september 2013, Jaarmarkt, Lange 
Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmui-
den (15/04/2013) u13.002904;
26 oktober 2013, Halloweenmarkt, 
Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te 
IJmuiden (15/04/2013) u13.002905;
19 t/m 26 juli 2013, Kermis, Kenne-
merboulevard te IJmuiden aan Zee 
(15/04/2013) u13.003119.

Foto/film art. 2.12 APV
26 mei 2013, Zeeweg ,spoorbaan, 
IJmuiden (15/04/2013) u13.003611;
22 en 23 april 2013, Hoofdbuurtstraat, 
Kerkplein en Torenstraat, Velsen-
Zuid (15/042013) u13.003742.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor het onderstaande 
project een omgevingsvergunning ver-
leend.   Het besluit en de bijbehoren-
de stukken ligt met ingang van 19 april 

2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken, gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/downloads omgevingsvergunning 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl. on-
der NL.IMRO.0453.OM0011VELSER-
DUINW1-R001. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend te-
gen de ontwerpomgevingsvergunning 
en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest, kunnen te-
gen dit besluit binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de president 
van de rechtbank Noord-Holland , lo-
catie Haarlem verzoeken een voorlo-
pige voorziening te treffen indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld 
(de datum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld). Het betreft: 
IJmuiden, Velserduinweg 248, reali-
seren appartement en winkel op bega-
ne grond (12/04/2013) w11.000677

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- het aangelegde pad in de gerealiseer-
de tunnel onder de A9  tussen Velser-
broek en recreatiegebied Spaarnwou-
de te Velsen-Zuid, gelegen ca. 200 me-
ter ten zuiden van het Koeriersterpad 
te Velserbroek, inclusief de toeritten 
parallel aan de A9 en aansluitend op 
de Oostlaan aan de zijde van Velser-
boek en aansluitend op de Oostbroe-
kerweg aan de zijde van Spaarnwoude, 
aan te wijzen als een in twee richtin-
gen te berijden verplicht (brom)fiets-
pad door middel van het plaatsen van 
G12a bebording zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het RVV 1990;
- het pad naast het bovengenoemde 

(brom)fietspad aan te wijzen als voet-
pad door middel van het plaatsen van 
G07 bebording zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het RVV1990;
- het toeleidende pad gelegen in het 
verlengde van bovengenoemde tun-
nel en aansluitend op de Oostlaan aan 
te wijzen als voetpad door middel van 
het plaatsen van G07 bebording zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;
- het toeleidende pad gelegen in het 
verlengde van bovengenoemde tunnel 
en aansluitend op de Oostbroekerweg 
aan te wijzen als voetpad door middel 
van het plaatsen van G07 bebording 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990;
- de aansluiting van bovengenoemd 
(brom)fietspad op de Oostlaan als 
voorrangskruising aan te wijzen 

waarbij de Oostlaan voorrang heeft 
ten opzichte van het (brom)fietspad 
door middel van het plaatsen van bord 
B04, B05 en B06 en het aanbrengen 
van haaientanden zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het RVV 1990;
- de aansluiting van bovengenoemd 
(brom)fietspad op de Oostbroeker-
weg als voorrangskruising aan te wij-
zen waarbij de Oostbroekerweg voor-
rang heeft ten opzichte van het (brom)
fietspad door middel van het plaatsen 
van bord B03 en B06 en het aanbren-
gen van haaientanden zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het RVV 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 (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publi-
catie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant. Deze adver-
tentie is bedoeld als extra service.
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Raadsplein 25 april 2013 
Op 25 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.

Ruimte 1
1: 19.30-21.00  Strategische Agenda

Ruimte 1  Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012
2: 21.15-23.30  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 24 april 16.00 uur aanmel-
den 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 door-
gestuurd. 

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 onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Een samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de ver-
gadering op Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Vrijmarkt Koninginnedag 2013
Tijdens Koninginnedag is het ge-
bruikelijk dat in de Gemeente Vel-
sen vrijmarkten worden gehou-
den. Gelet op de brandveilig-
heid en de belangen van onderne-
mers die hun winkels willen ope-
nen, heeft het college van Burge-
meester en Wethouders voor de 
vrijmarkten in IJmuiden en Vel-
serbroek een aantal voorwaarden 
opgesteld. In andere dorpsker-
nen zijn vrijmarkten ook toege-
staan mits dezelfde voorwaarden 
in acht genomen worden. Op deze 
manier hoopt de gemeente Vel-
sen dat alle inwoners en onderne-
mers veel plezier beleven aan de 
vrijmarkten.  

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de vol-
gende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het 
kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 
1945 is niet toegestaan. De inrit van de 

Noostraat naar Plein 1945 wordt afge-
sloten voor verkeer op 29 april vanaf 
21.00 uur tot 30 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot en 
met het gedeelte C&A). Let op: een ge-
deelte van de K. Zegelstraat en Velser-
duinweg wordt afgesloten voor ver-
keer op 30 april vanaf 06.30 uur tot 
19.00 uur.
• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-
den. Houdt u rekening met omwonen-
den en winkeliers. 
2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken en 
andere bedrijven die een duidelijk 
zichtbare poster hebben opgehangen 

met de tekst: “Op Koninginnedag hier 
geen vrijmarkt, wij gaan open!”.Win-
keliers en betrokkenen kunnen deze 
poster verkrijgen in het stadhuis bij 
de receptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toe-
gestaan. Plaatsen mogen ingenomen 
worden vanaf 5 meter vanaf de open-
bare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen 
plaats dient altijd voldoende ruim-
te (minimaal 3,5 meter) vrij te blijven 
voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 
5. In verband met de brandveiligheid 
mogen geen goederen, dozen e.d. tegen 
gevels, voor deuren en/of op brand-
kranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen op 
een hoogte van minimaal 4,2 meter te 
worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detail-
handelaren is verboden. Alleen ver-
koop van gebruikte artikelen door par-

ticulieren is toegestaan. 
8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aange-
boden.
9. Er mag niet worden gebakken en ge-
braden door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdakjes 
e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s 
of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden  
gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop 
de overgebleven spullen mee te ne-
men en de ingenomen plaats schoon 
achterlaten.
14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzingen 
moeten direct worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen con-
troles gehouden worden met betrek-
king tot de opgelegde voorwaarden. 

Beleidsregels schuldhulpverlening vastgesteld
Het college heeft op 12 februari jl. 
de beleidsregels schuldhulpverle-
ning gemeente Velsen 2013 vast-
gesteld. De regels treden in wer-
king per 19 april 2013.

De schuldhulpverlening is een voor-
ziening voor mensen die schulden 
hebben en deze zelf niet meer kun-
nen oplossen. De gemeente heeft als 
taak om voor deze mensen passende 
hulp- en dienstverlening op te zet-
ten. 

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeente-
lijke schuldhulpverlening (Wgs) in 
werking getreden. Op basis van de 
wet heeft de gemeenteraad op 22 
november 2012 het ‘Beleidsplan in-
tegrale schuldhulpverlening 2012-
2015’ vastgesteld. Om het beleids-
plan meer praktische handvatten te 
geven omtrent de verplichtingen en 
voorwaarden voor toegang, weige-
ring of beëindiging van de schuld-
hulpverlening, zijn er beleidsregels 
ontwikkeld. 

De regels zijn terug te vinden op 
de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl en de komende 
twaalf weken ter inzage bij de balie 
van het klantcontactcentrum in het 
gemeentehuis.
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