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‘SHIP wordt een succes’
IJmuiden - Het Sluis- en
Haveninformatie
Punt
heeft in de eerste dagen
na de opening al duizend
bezoekers
getrokken.
Dat zegt Steef Hammerstein van ShipAhoy, de
aan Telstar gerelateerde exploitant van het informatiepunt bij de Noordersluis.
SHIP is dagelijks open van
09.30 uur tot 18.00 uur. De
tentoonstellingsruimte, het
restaurant en het uitzicht-

punt zijn gratis toegankelijk.
Deelname aan een rondleiding kost 5 euro per persoon. Reserveren kan via
www.ship-info.nl.
,,In SHIP wordt niet alleen
aandacht besteed aan de
grootste zeesluis van de wereld die in IJmuiden wordt
gebouwd, maar ook zetten
we hier de regio op de kaart
op het gebied van economie, innovatie en werkgelegenheid’’, aldus gedeputeerde Elisabeth Post van
de provincie Noord-Hol-

land, die het bezoekerscentrum vorige week donderdag opende. ,,Het is een
unieke mogelijkheid om te
laten zien waar het bedrijfsleven in de regio mee bezig is en waar zij zich voor
inzet. Ik ben dan ook verheugd met de realisatie van
het SHIP, wat niet was gelukt zonder de inzet en hulp
van vele partijen. Met deze brede steun ben ik ervan
overtuigd dat het SHIP een
succes wordt.” (foto: RTV
Seaport/Ron Pichel)
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ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

Brandstichter opgepakt

Velsen - De provincie Noord-Holland, Connexxion en de gemeente Velsen hebben alles uit
de kast getrokken om te zorgen voor een feestelijke opening van de nieuwe HOV-Velsen buslijn. Zo waren er zaterdag oude Connexxion bussen waarmee men een rondrit over de nieuwe route kon maken. Maar ook was er feest en informatie rond Plein 1945. Op diverse locaties kon men meer te weten komen over de plaatselijke geschiedenis. (foto: Erik Baalbergen)

IJmuiden - De politie heeft
zondag op station Amsterdam
Centraal een 22-jarige man
uit IJmuiden aangehouden
die wordt verdacht van brandstichting in een trein. Mogelijk is de man ook betrokken
bij andere treinbranden.
De brand brak rond 10.40 uur
uit in de trein van Amsterdam
Sloterdijk naar Amsterdam
Centraal en kon snel worden
geblust door NS-personeel.
De schade is daardoor beperkt gebleven.
De Dienst Infra van de Landelijke Eenheid onderzoekt
sinds enige weken een aantal treinbranden die de afgelopen periode op diverse stations plaatsvonden. In het ka-

der van dit onderzoek werd
de man uit IJmuiden al enige tijd door de politie geobserveerd. De verdachte werd
zondag op heterdaad betrapt
toen hij brand had gesticht in
de Sprinter naar Amsterdam
Centraal.
De politie zoekt getuigen die
informatie hebben over treinbranden. De branden braken
meestal uit kort nadat deze
in de stations waren gearriveerd. Het betreft hier treinbranden op 14 december op
station Amsterdam Sloterdijk, 12 januari en 16 februari op station Zandvoort en 24
februari in Den Haag Holland
Spoor en op 9 maart op station Haarlem.
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
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Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.
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Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
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Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

IJmuiden - Als opening van
het Fashion & Fresh Lentefestival dat op zaterdag 29 april
in het centrum van IJmuiden
wordt gehouden, worden alle stoere meiden, vrouwen (en
mannen?) uitgenodigd om het
tegen elkaar op te nemen tijdens de eerste IJmuidense stilettorun. Deze zal worden gehouden op het eerste gedeelte
van de Lange Nieuwstraat aan
de kant van Plein 1945.
Dus heb je een weddenschap
gewonnen of juist verloren, of
wil je écht bewijzen dat jij dit
varkentje wel even kunt wassen, trek dan de stoute schoenen aan en geef jezelf op bij
Subway aan Plein 1945, Sterk
Schoenen aan de Lange
Nieuwstraat of Gall & Gall aan
Plein 1945. Check nog even je
hakken, minimaal 7 centimeter
hoog en 1,5 centimeter breed.
Blokhakken mogen dus niet
meedoen. Ook vindt de organisatie het een voorwaarde dat

je zeker weet veilig te kunnen
rennen op die palen, zonder
dat er lichaamsdelen worden
gebroken. Er zal EHBO aanwezig zijn, maar ze hopen natuurlijk dat die alleen van het
weer en van alle Olympische
kwaliteiten hoeven te genieten. Stiekem zal het allemaal
niet lukken, omdat er in ieder
geval een professionele fotograaf bij is om je mooiste glimlach vast te leggen. Dus geef
je snel op. Na het succesnummer in Santpoort-Noord kan
men dit in IJmuiden natuurlijk
niet laten lopen. Of juist wel?
De dag zal verder worden gevuld met een fantastische modeshow georganiseerd door
de winkeliers in het centrum,
omlijst met een versmarkt. Op
de Lange Nieuwstraat zal er
een goed gevulde markt worden georganiseerd zodat op
een heel mooie manier het
nieuwe centrum wordt gepresenteerd. Tot 29 april!

Open dag bij ’t Muzenhuis
Velserbroek - Zaterdag 8
april staat Muziekschool ’t
Muzenhuis in Velserbroek
weer volop in de belangstelling. Tussen 11.00 en 16.00
uur vindt daar de open dag
plaats. Iedereen die geïnteresseerd is in muziek, van
klassiek tot pop en van R&B
tot Nederlandstalig, is van
harte welkom om zich te laten informeren over alle activiteiten welke binnen ’t Muzenhuis mogelijk zijn.
Het belooft een spectaculaire
dag te worden met een gevarieerd programma. Zo zullen diverse leerlingen, op
verschillende muziekinstrumenten, laten horen wat er
in een korte tijd al kan worden bereikt. Verder zal er de
hele dag demonstraties worden gegeven en behoort een
proefles tot een van de mogelijkheden. Dit kan van pi-

ano tot viool, van drums tot
gitaar en van zang tot saxofoon. Heeft u al zo lang de
wens om een muziekinstrument te leren bespelen maar
weet u nog niet welk, dan is
dit uw dag!
Vind je drummen ook helemaal te gek, kom dan zeker
langs want de drums- en vibrafoondocent is er de gehele open dag om je kennis
te laten maken met het slagwerk en omdat ook eens mee
te maken!
Ook zijn er mogelijkheden tot
subsidie en financieringsmogelijkheden, zelfs in combinatie met lessen en de aanschaf van elk gewenst muziekinstrument.
Muziekschool ’t Muzenhuis is
gevestigd aan de Zeilmakerstraat 50 (tegenover het Jongerencentrum de Koe). Zie
ook www.muzenhuis.nl.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of
bijzondere gebeurtenissen
die plaatsvinden. Achter
elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht
voor HOV Velsen.
Na zes jaar klussen is het tracé van ‘HOV Velsen’ klaar voor
gebruik. Met deze busverbinding tussen IJmuiden en Haarlem Station worden IJmuiden,
Driehuis en Santpoort gekoppeld aan R-net, het netwerk
van Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) verbindingen
in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en
Flevoland. De in R-net samenwerkende vervoerders willen met R-net frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer aanbieden, met korte wachttijden, actuele reisinformatie op de haltes en in
de bussen en goede aansluitingen.
HOV Velsen is een samenwerkingsproject tussen de provincie Noord-Holland en de
gemeente Velsen. Het project kent tien deelprojecten,
waarvan drie door de provincie en zeven door Velsen
zijn uitgevoerd. Zes deelprojecten zorgden sinds 2011
voor opvallende veranderingen in IJmuiden, vooral op
en rond de Kromhoutstraat,
Planetenweg, Lange Nieuwstraat, Plein 1945, P.J. Troelstraweg en Briniostraat. Vanaf de Briniostraat is het tracé

van de voormalige spoorlijn
naar het zuiden getransformeerd in een busbaan. Deze
busbaan loopt langs Driehuis
tot aan de Santpoortse Dreef,
en kruist de spoorlijn tussen
Santpoort en Beverwijk via
de nieuw aangelegde ‘spooronderdoorgang’. In IJmuiden
zijn twee nieuwe haltes aangelegd: Briniostraat en Stadsschouwburg.
Ondanks de beloften van
snelheid en gemak is en wordt
de nieuwe busverbinding door
sommigen verguisd vanwege
de hoge kosten, de overlast
en de aanslag op de natuur,
de verwachte minimale tijdswinst en de mogelijk gevaarlijke situaties die her en der
zouden kunnen ontstaan. Feit
is dat in IJmuiden sinds 2011
veel wegen en knooppunten
zienderogen zijn opgeknapt.
Laten we hopen dat het met
de veiligheid, vooral rond de
Troelstraweg, ook goed gaat
komen. De busbaan van HOV
Velsen is vorige week vrijdag
officieel geopend. Afgelopen
zaterdag kon het publiek tijdens de open dag kennis maken met het project. Zo konden belangstellenden met
een 50-jaar oude gele NZH
bus, een hedendaagse groene
Connexxion bus of een rode
R-net bus over een groot deel
van het traject rijden. ‘s Middags kon de spoorondergang
te voet bezocht worden. Afgelopen zondag is de nieuwe
busbaan in gebruik genomen.
Tot begin september rijdt lijn
75 over deze baan.
Vanaf 3 september wordt deze
lijn vervangen door R-net lijn
385. Deze zal op doordeweekse dagen minstens 6 keer per
uur, en in de spits 8 tot 10 keer
per uur gaan rijden.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Drie kilometer busbaan, 22 haltes en vijf paddentunnels

Tracé HOV Velsen officieel geopend
Velsen - Op zondag 2 april
is bus 75 volgens dienstregeling over het HOV-tracé
gaan rijden. Meer dan 10
jaar werd er gewerkt aan de
plannen voor de busverbinding. HOV Velsen betekende 10 deelprojecten, 3 kilometer busbaan, 22 haltes, 1
kilometer fietspad, 26 fietsenstallingen, vijf paddentunnels en 56 bijeenkomsten over inspraak.
Vrijdag 31 maart was de officiële opening van de busverbinding. Uitgenodigd waren
direct betrokkenen, wijkplatforms, Elisabeth Post van Gedeputeerde Staten, directeur
Eric Bavelaar van Connexxion
en medewerkers van BAM en
ProRail.
De bijeenkomst begon met
gebak en toespraken. Helaas werd het feestje onderbroken door een brandalarm
in het gemeentehuis. Iedereen moest naar buiten tot de
brandweer het sein weer op
groen had gezet.
Om 11.00 uur stapten de genodigden in twee bussen voor
een rit met uitleg over de gerenoveerde Lange Nieuwstraat

en de busbaan. Onderweg
was er een ongeplande stop
in Velsen-Zuid waar actievoerders van Comité HOV Nee
pamfletten wilden uitdelen
aan de buspassagiers. Na een
kort overleg kon de rit worden
vervolgd naar de spoorwegonderdoorgang tussen Santpoort
en Driehuis. Hier werd het
kunstwerk van Roland Schimmel bewonderd en geopend
met confetti. Ook de nieuwe
omleiding in Santpoort-Noord
werd bekeken. Hier kon Harddraverij Santpoort en Omgeving het grotere kermisterrein
naar de dorpszijde trekken
dankzij de komst en geld van
HOV Velsen. Ook de renovatie van de Lange Nieuwstraat
en de Kromhoutstraat werden
mogelijk gemaakt dankzij geld
van de provincie.
HOV Velsen is nu nog een
snelbus, maar wordt vanaf september onderdeel van
R-Net (lijn 385). Erik Bavelaar van Connexxion liet weten
dat de vervoerder druk bezig
is met investeringen in duurzaamheid. In delen van Nederland rijden al elektrische bussen. (foto’s: Karin Dekkers en
Friso Huizinga)

Comité HOV Nee
wijst op toezeggingen
Velsen - Niet voor iedereen is de komst van HOV
Velsen een feestje. Voor
Comité HOV Nee is het
project pas afgelopen als
de toezeggingen zijn gedaan: rijden met de beloofde elektrische bussen, geen nachtbussen en
de busbaan blijft gesloten
voor ander verkeer dan de
bus.
Afgevaardigden van het comité blokkeerden vrijdagochtend de busbaan tijdens
de openingsrit over het traject. Er is nog steeds ontevredenheid over de busbaan
die pal langs de achtertuinen loopt en waar ook nog
een fietspad is aangelegd.
Het comité is tegen het verdwijnen van 74.000 m2 flora en fauna en 1.834 bomen
(waarvoor nieuwe bomen in
de plaats komen). Ook vinden zij dat het wachten op
ongelukken is op de Troelstraweg met de fietsende

jeugd (een 30 km-zone voor
de bus). Zij vrezen extra CO2
uitstaat vanwege de oude
bussen. En ook mist men een
aantal haltes in Driehuis en
Santpoort.
Het comité vindt dat er werd
tegengewerkt bij petities en

twee
referendumverzoeken. Ook vinden zij het weggegooid geld dat de bus in
Santpoort (deels) op de gewone route rijdt, wat minder tijdwinst oplevert en bewoners dupeert. (foto: Friso
Huizinga)

Busbaankunstwerk
van Roland Schimmel
Velsen - Op de wanden van
de spooronderdoorgang van
HOV Velsen is het kunstwerk
00:00:17:05
aangebracht
door Roland Schimmel. Zijn
kunstwerk werd als meest
bijzonder uitgekozen uit verschilllende opties. De titel is
een verwijzing naar het aantal filmframes per seconde.
Schimmel werd getriggerd
door het gegeven dat de bus
hier met 50 kilometer per uur
doorheen rijdt: ,,De reiziger
begeeft zich even in een on-

derwereld.’’ Schimmel creeerde als het ware een film
met filmframes en ‘nabeelden’ die op je netvlies blijven hangen. Door de tegengestelde kleuren moet een
wit licht ontstaan, maar alleen als de bus precies 50 kilometer per uur rijdt. ,,De onderdoorgang wordt daarmee
een moment van transformatie, een moment van verwondering over de eigen waarneming.’’ (foto: Karin Dekkers)
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11 APRIL

▲

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Muzikale lezing om ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Zie ook www.santpoortsbelang.nl
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Mike Boddee
in ‘De Geurige Man’. Aanvang
20.30 uur.

6 APRIL

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn
gesloten wegens opbouw
tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’.

7 APRIL

Thema-ochtend met onderwerp ‘Autisme en politie/justitie’ bij Autisme Informatie entrum Haarlem, Oostvest 60 Haarlem. Van 09.15 tot
12.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3
jaar. 13.00 tot 17.00 uur. Nationale Museumweek: Workshop
knutsel ‘onze aaivos: ons echte goud’. 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Poppenkastvoorstelling ‘Poep en Troep’ voor de
kleintjes. Aanvang 13.30 uur.
Grote voorjaars/zomer kledingbeurs bij basisschool de
Hoeksteen, de Weid 24 Velserbroek. Van 19.00 tot 20.30 uur.
COV IJmuiden zingt Matthäus Passion in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvng 19.30 uur, kerk
open 18.45 uur.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Het doet
zo zeer’. Aanvang 20.30 uur.

8 APRIL

Voorjaasmarkt in Velserduin, Scheldestraat Ijmuiden.
Van 10.30 tot 15.30 uur.
Open dag bij ‘t Muzenhuis,
Zeilmakerstraat 50 in Velserbroek. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Bazaar in Woon- en Zorgcentrum Huis ter Hagen, L. van
Deijssellaan 254 Driehuis. Van
13.00 tot 15.30 uur.
Planten- en stekjesbeurs
op het terras van ‘t Brederode

Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van
13.30 tot 16.00 uur.
Repair Café in ‘t Brederoe
Huys, Boemendaalsestraatweg 201. Van 13.30 tot 16.00
uur.
Toneelgroep De Veste met
‘Hallo, ben ik al bruin?’ in het
Polderhuis, Vestingplein 58 12 APRIL
Velserbroek. Aanvang 20.00 OIG
tweedehandswinuur.
kel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
9 APRIL
IJmuiden: exposities ‘Holland
Kofferbakmarkt van 8.00 tot op z’n smalst’. Tentoonstelling
16.00 uur op de Dorpsweide ‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Invan Wijk aan Zee.
novatie’. 3 Speurtochten. GeBuitenplaats Beeckestijn: opend vanaf 13.00 uur.
Opening nieuwe tentoonstel- Pieter Vermeulen Museling ‘Birds of a Feather om um: Tentoonstelling Poep15.00 uur. Open van 11.00 tot goed/Scheid Goed. Vanaf 3
16.00 uur. 4,- p.p.
jaar. 13.00 tot 17.00 uur. WorkKoffieconcert met Vitaal shop knutselen 13.30 tot 15.30
en IJHmusementsorkest in uur. Kosten 1,50 bovenop de
De Naaldkerk in Santpoort- entreeprijs.
Noord. Aanvang 12.00 uur.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage gewenst.
Zee- en Havenmuseum 13 APRIL
IJmuiden: exposities ‘Holland Sociaal Wijkteam organiop z’n smalst’. Tentoonstelling seert een koffieochtend in Bi‘95 Jaar Wijsmuller Durf en In- bliotheek Velserbroek. Van
novatie’. 3 Speurtochten. Ge- 10.30 tot 12.00 uur.
opend vanaf 13.00 uur.
Paasklaverjassen in Café
Pieter Vermeulen Muse- Bartje, Hoofdstraat 150 Santum: Tentoonstelling Poep- poort-Noord. Meer info: 023goed/Scheid Goed. Vanaf 3 5378640/06-13935063.
jaar. 13.00 tot 17.00 uur. Natio- Crea Inloopcafé Velsen
nale Museumweek: Workshop van 14.00 tot 16.30 uur, Statiknutsel ‘onze aaivos: ons ech- onsweg 95 IJmuiden. De opte goud’. 13.30 tot 15.30 uur. brengst gaat naar Hospice De
Kosten 1,50 bovenop de en- Heideberg.
treeprijs. Poppenkastvoorstel- Open middag bij woongeling ‘Poep en Troep’ voor de meenschap De Molenweid
kleintjes. Aanvang 13.30 uur.
in Velserbroek. Van 15.00 tot
Toneelgroep De Veste met 16.30 uur.
‘Hallo, ben ik al bruin?’ in het Stadsschouwburg Velsen:
Polderhuis, Vestingplein 58 Carry Tefsen, Trudy Labij en InVelserbroek. Aanvang 14.00 geborg Elzevier in ‘Gouwe Ouuur.
we’. Aanvang 20.15 uur.
Juddische songs in ‘t Mos- Witte Theater, Kanaalstraat
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant- 257 IJmuiden: Film ‘Trainspotpoort-Noord. Aanvang 15.00 ting’. Aanvagn 20.30 uur.
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Zingen in de Ichthuskerk in
IJmuiden. Aanvng 19.00 uur.
Zang en gebed in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvagn 19.15 uur.
Heeft u een nieuwstip?

Meld het via

10 APRIL

Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort in
het Terras, Dinkgrevelaan 17
Santpoort-Noord. Vanaf circa
19.00 uur.

nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

MUZIEK- en POPSCHOOL
´t MUZENHUIS

OPEN DAG
Zaterdag 8 april van 11.00 tot 16.00 uur
Klassiek - Lichte Muziek - Jazz - POP - Rock
Demolessen op alle Muziekinstrumenten en Zang

De gehele dag drums-demo POP en Jazz
• Interessante tarieven
• Mogelijkheid tot maandelijks opzegbaar
• Geen 21% BTW voor 21 jaar en ouder
• Subsidie mogelijkheden
• Financieringsmogelijkheden van lesgeld
incl. Muziekinstrument van uw keuze
Zeilmakerstraat 50

(Achter de Praxis en t/o ‘de Koe’ Velserbroek)

Tel. 023 - 536 0525 - www.muzenhuis.nl

IJmond - De financieel adviseurs van Rabobank IJmond
hebben vorige week aangebeld bij alle 600 huizen die
in deze regio te koop staan.
Hun boodschap: ‘Wij denken graag met u mee bij ver-

koop of aankoop van uw
huis’. De bewoners die thuis
waren ontvingen een paasei
en een flyer met meer informatie over de dienstverlening
van de Rabobank. (foto: Rabobank IJmond)

Zang en gebed in
Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag 9 april
verzorgt de Engelmundus
Cantorij om 19.15 uur een
viering Op weg naar Golgotha. Dat gebeurt in de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg. Het lijdensverhaal wordt gelezen en afgewisseld met zang en orgelspel. De samenkomst duurt
ongeveer drie kwartier. Tijdens de viering worden on-

der andere werken gezongen
en gespeeld van Juan Frances de Iribarren, Felice Anerio, Van Berchem, Motette von Otto Abel, John Shepherd, Heinrich Schútz, Zoltan
Kodaly, Hugo Distler en Van
Biezen. Voorganger is pastor
Wigchert. De Engelmundus
Cantorij Driehuis staat onder
leiding van dirigent/organist
Joop Heeremans.
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Muzikale
lezing

Ruïne van Brederode
beide Paasdagen open
Santpoort-Zuid - Op zondag 16 en maandag 17 april
staat de poort van de Ruïne
van Brederode open voor bezoekers en zijn er verschillende rondleidingen voor jong
tot oud.
Op Eerste Paasdag is er een
algemene rondleiding om
13.00 en 15.00 uur. De gids
neemt bezoekers mee over
het terrein met de resten van
het kasteel dat drie keer vernietigd is en het eerste Rijksmonument van Nederland
is geworden. Om 14.00 uur
is er een Kinderrondleiding
voor ouders met kinderen
van 4-12 jaar. Waar zouden
de gevangenen worden opgesloten? En weet je waar de

steentjes van de grote maquette van gemaakt zijn?
Op Tweede Paasdag wordt
de Kinderrondleiding door
de middeleeuwse Aagje de
Vertelster gedaan om 11.00,
12.30, 14.00 en 15.30 uur.
Zij vertelt dan ook een verhaal over het Geheim van de
Paashaas en vraagt de kinderen om te helpen met de eieren te zoeken in en rond het
kasteel.
Voor ouders met kinderen
tot circa 12 jaar. Entree inclusief (kinder)rondleiding is
5 euro. Wilt u zeker zijn van
een plek? Reserveer dan via
www.hoenu.nl>regio Haarlem. Zie ook www.heerlijkheid-brederode.nl.

‘t Mosterdzaadje

Muziek voor vrede en
Jiddisch van hart tot hart

Santpoort-Noord - Dasha Moroz (Minsk, Wit-Rusland) en Natasa Grujic (Belgrado, Servië) ontmoetten elkaar op een festival in Kroatië in 2015. Hun muzikale en
vriendschappelijke klik was
aanleiding om als duo samen
verder te gaan met uitvoeren
van muziek ‘die er toe doet’.
Muziek voor vrede. Op hun
programma staan Poulenc,
Ysaÿe en Debussy.
Dasha en Natasa willen met
hun concert laten horen en
voelen dat in de wereld die
hun verontrust met zijn escalerende politiek, de muziek geen nationalisme kent
en grenzen overstijgt.
‘A shtim fun harts’ of te wel
‘jiddisch van hart tot hart’ is
het nieuwe programma van
Lucette van den Berg. Zondag 9 april om 15.00 uur zal
deze troubadour van het Jiddische lied een ode bren-

gen aan de liefde en de veerkracht van het hart.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Zuid - Tijdens
de laatste (muzikale) lezing
van dit seizoen, op dinsdag
11 april, heeft de vereniging
Santpoorts Belang chansonnier en chanteur Jan van Til
te gast. In Frankrijk is een
chansonnier een persoon die
liederen van anderen vertolkt. Een chanteur daarentegen voert zelfgeschreven nummers uit. Vanavond
zal Jan van Til Franse chansons ten gehore brengen. Bij
een aantal van deze chansons staat Jan wat langer
stil om iets te vertellen over
de oorsprong en inhoud van
het chanson en over de uitvoerende artiest. Artiesten
als Georges Brassens, Francis Cabrel, Edith Piaf en ook
Jacques Brel worden extra
belicht. Maar ook als chanteur zal hij met veel muzikaal plezier zijn eigen chansons laten horen. Met eigen
werk stond hij een paar keer
in de finale van het Concours
de la Chanson dat elk jaar
door de Alliance Française
wordt georganiseerd. Zie ook
www.janvantil.nl. Het concert
wordt gehouden in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Kaarten à 6 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal of te bestellen via
www.santpoortsbelang.nl.

Repair Café in
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Repair
Café Santpoort-Zuid is weer
geopend op zaterdagmiddag
8 april van 13.30 uur tot 16.00
uur, dit keer in combinatie
met de jaarlijkse planten- en
stekjesbeurs. In ’t Brederode Huys aan Bloemendaalsestraatweg 201 in SantpoortZuid draait het elke tweede zaterdagmiddag van de
maand om repareren. Op 8
april zitten er weer enthousiaste reparateurs van elektrische apparaten, klokken,
horloges, fietsen, sieraden,
computer, mobiele telefoon,
enz. klaar om te zien welke
uitdaging u voor hen meebrengt.Tijdens de stekjesbeurs kunt u stekjes, planten
en/of tuinboeken ruilen of
weggeven. Ook is er een imker aanwezig om voorlichting
te geven en bij een kraampje van de Smikkeltuin kunt
u kennismaken met dit sympathieke project. Komt u alleen voor de gezelligheid, ook
prima, de koffie staat klaar.
Meer informatie over het Repair Café kunt u vinden op
www.repaircafe.org.

Schaatsen voor
Team Daniëlle

Regio – Onlangs werd er geschaatst voor Stichting Team
Daniëlle. Bijna 50 deelnemers startten om 10 uur op
de ijsbaan in Haarlem om
geld op te halen voor de
stichting. Iedere schaatser
had vooraf sponsors bereid
gevonden een bedrag te betalen per geschaatste ronde
of om een vast bedrag te doneren. Het evenement was
een groot succes. De totale opbrengst is 2390,60 geworden. Aankomend schooljaar zal dit schaatsevenement bij de scholen in de regio aangeboden worden om
zo nog meer mensen mee te
laten schaatsen voor stichting Team Daniëlle. Na deze activiteit won stichting
Team Daniëlle de actie van
Mooi Mens om een deel van
de jaaropbrengst van de verkoop van kaartjes aan Team
Daniëlle te schenken, dit bedrag wordt aan het einde van
het jaar bekend gemaakt.
Op 26 juli overleed de Velserbroekse Daniëlle (21) aan
de gevolgen van het gebruik
van XTC. Slechts enkele da-

gen na dit drama zette haar
moeder, Nicolette, haar verdriet om in strijdbaarheid en
richtte Stichting Team Danielle op om aandacht te vragen voor de gevaren van
XTC. Nicolette geeft voorlichting op scholen en bij verenigingen om zo bewustwording te creëren. Voor en door
de stichting worden evenementen georganiseerd om
geld in te zamelen om deze voorlichting en materialen ter ondersteuning van de
boodschap te financieren.
Afgelopen week had Nicolette een interview met John
van den Heuvel dat afgelopen donderdag in de Telegraaf stond. Volgende week
zal zij bij het ministerie gesprekken over het drugsbeleid in Nederland hebben.
In IJmuiden begint Nicolette
met presentaties op het Tender College, ook zal zij het
Maritiem en Technisch College bezoeken. Voor meer informatie of donaties: www.
teamdanielle.nl of kijk op Facebook op stichting Team
Daniëlle.

IJmuiden – Een van de wonderen van de natuur is elk voorjaar te bewonderen in de Lekstraat. Binnen enkele weken
veranderen de kale bomen in besuikerde sneeuwbomen. De
witte bloesem symboliseert het einde van de winter en het
begin van het nieuwe seizoen. Voorjaar ten top dus, in de
Lekstraat. (foto: Erik Baalbergen)
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Eerste test open water
Lars Bottelier

Toezicht op
organisaties
met subsidie
Velsen – In 2015 en 2016 zijn
enkele instellingen in Velsen
in financiële problemen geraakt. Het gaat om het Kunstencentrum, Stadsschouwburg Velsen, Stichting Welzijn
Velsen en het Witte Theater.
In alle gevallen gaat het om
zelfstandige organisaties die
subsidie krijgen van de gemeente Velsen. De gemeente heeft weliswaar (prestatie)afspraken met deze organisaties maar geen officiële
rol in het beleid. De oorzaken
van de financiële problemen
worden onder meer gezocht
in knelpunten in de financiële bedrijfsvoering. Om het faillissement van Stichting Welzijn Velsen te voorkomen is
een incidentele subsidie verstrekt zodat de welzijnsfunctie
gewaarborgd is. De gemeente is via een extern rapport op
de hoogte gesteld van de situatie. De knelpunten zijn in
beeld gebracht. De gemeente
Velsen kan deze situaties niet
voorkomen, maar wel de risico’s op een dergelijke situatie
verminderen door regelmatige rapportages en overleg. Er
is destijds gekozen voor subsidiëring van activiteiten door
externe organisaties op afstand. Voor het Witte Theater
heeft de gemeente gekozen
af te zien van een deel van de
huur in 2017 om de stichting
tijd te geven de problemen op
te lossen.

Busbaanloop:
een uniek hardloopfeest
Velsen - Bijna 500 hardlopers deden vrijdag 31 maart
mee aan de Busbaanloop
in Santpoort-Noord. Ralph
Apeldoorn was de snelste en
liep 27.01 minuten over de
acht kilometer. Snelste dame was Miranda Rijsdijk. Zij
klokte 32.34 minuten op de
finish. De organisatie heeft
samen met alle deelnemers
en toeschouwers een uniek
hardloopfeest gemaakt van
de Busbaanloop.
Nadat wethouder Annette
Baerveldt met de luchthoorn
het startschot gaf, snelden
de atleten zich naar het eenmalig begaanbare tracé van
de HOV busbaan. Aangemoedigd door de Harddraverijband renden de hard-

lopers onder de tunnel door
om vervolgens bij de Zeeweg
weer om te keren. De vele
toeschouwers langs de busbaan moedigden de deelnemers aan.
Waar de een al binnen een
half uur binnen was, moesten
de laatsten nog een half uur
hardlopen. Maar dat deed er
niet toe. Want eenmaal over
de finish begon er een nieuw
feest op de atletiekbaan van
AV Suomi: het feest van de
overwinning. Met een drankje in de hand en de speciale Busbaanloop medaille om
en swingden veel hardlopers
nog na op de muziek van DJ
Rabel.
Zie ook www.avsuomi.nl. (foto: Ab Laanbroek)

Vier je Pasen
ook liever
samen?
Velserbroek - Op zondag 16
april organiseert Hart voor Velserbroek een paasbrunch. Deze brunch is voor iedereen die
het gezellig vind om samen
met andere mensen uit Velserbroek Pasen te vieren. Iedereen is welkom! De brunch is
van 11.00 tot 12.30 uur. Het is
gratis, maar iets lekkers meenemen voor de brunch mag
altijd. Er wordt gebruik gemaakt van het gebouw van
Stichting BuitenGewoon aan
de Galle Promenade 70 in Velserbroek. Voor de kinderen is
er nog paaseieren zoeken en
rond 12.00 uur kunnen ze de
film van de zandtovenaar kijken. Opgeven kan via petravanriessen@hotmail.com. Zie
ook www.hartvoorvelserbroek.
nl. Hart voor Velserbroek is
een initiatief van drie kerken
in Velsen en Haarlem.

IJmuiden - Lars Bottelier
heeft de 24ste plek behaald
tijdens de eerste wedstrijd
van het Europabekercircuit.
De wedstrijd werd gehouden
in de Israëlische badplaats
Eilat. Voor Bottelier gold deze wedstrijd als eerste testmoment richting het aankomende openwaterseizoen,
maar ook als kwalificatiemoment voor de Wereldkampioenschappen.
Het deelnemersveld bestond
uit 43 zwemmers, waarvan
de naam van de kersverse
Olympisch Kampioen 1500m
vrije slag Gregorio Paltrinieri,
er het meest uit sprong. De
eis voor WK-deelname was
om een toppositie te halen in
het sterke deelnemersveld.
Met een 24ste plek heeft
Lars daar niet aan voldaan.
Weinig golfslag en een watertemperatuur van 21° graden zouden zorgen voor
snelle tijden. Dat bleek ook,
want de winnende tijd van
de Hongaar Kristof Rasovszky, 1:49:43.85, is van wereldniveau. De Olympisch Kampioen Gregorio Paltrinieri
werd vierde. Het verschil tussen de winnaar en Lars besloeg slechts 1 minuut en 4
seconden.
Ondanks de tegenvallende plaatsing, heeft Lars een
hoop positieve (leer)punten
mee kunnen nemen uit de
wedstrijd.
,,Gedurende de hele wedstrijd lag iedereen dicht op
elkaar. Hierdoor was er veel
fysiek contact en was het

lastig om gaatjes te zoeken om naar voren te zwemmen. Ik heb nog nooit eerder
in zo’n grote groep gezwommen. Het was weer een hele ervaring.” Bovendien vertelt Lars dat hij tevreden is
met de tijd, het is namelijk 5
minuten sneller dan hij vorig
jaar heeft gezwommen tijdens de Wereldjeugdkampioenschappen.
Aankomend weekend verschijnt Lars aan de start
bij de Swim Cup Eindhoven in het zwembad. Daarna gaat hij weer volop in
training. ,,Over 2 maanden
zijn de open Franse Kampioenschappen, daar wil ik er
klaar voor zijn én voor mooie
plaatsen gaan.”

Birds of a Feather op
Buitenplaats Beeckestijn
Santpoort-Noord - Het
project Natuur van de Bosbeekschool startte twee weken geleden in de stromende regen. Het project begon
met een wandeling naar het
bos. Leerlingen uit de hogere groepen waren gekoppeld
aan leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4. Zo had
iedereen een maatje om te
struinen in het bos. De regen
maakte de kinderen niet uit.
Vol enthousiasme verzamelden ze mooie dingen uit de
natuur. De een nam een tak
mee, de ander mos, weer anderen blaadjes, dennenappel
en eikels. Met al deze gevonden materialen zijn afgelopen

weken ware kunstwerken op
school gemaakt en alle lessen stonden in het teken van
het thema natuur.
Op de kijkavond werden de
natuurlessen en kunstwerken zoals kijkdozen, kleifiguren, foto’s en filmpjes met
trots door de leerlingen gepresenteerd aan hun ouders,
opa’s en oma’s. Het hoogtepunt was het blote voeten pad waarbij de leerlingen (en ook menig ouder) op
blote voeten konden lopen
over takken, zand, schelpen,
boomschors, stro en gras. Zo
eindigde het project op een
zonnige dag met stralende
kindergezichten.

Velsen-Zuid - De nieuwe
tentoonstelling op Buitenplaats Beeckestijn, Birds of a
Feather, verwijst naar de sterke verwantschap tussen de
psyche van de schilder en zijn
belevingswereld. Vogels en
fabeldieren staan hierin centraal.
Appeldoorn schildert dwingende motieven, vaak gebaseerd op zijn tekeningen.
Door het felle kleurgebruik
en de snelle, maar kundige,
manier van schilderen krijgen
zijn schilderijen een wild en
onstuimig karakter. Zijn werk
is daarbij geïnspireerd door
kunstenaars als die van ‘Les
Fauves’ en ‘Der Blaue Reiter’.
De schilder kiest voor een
duidelijke verhaallijn in zijn
kunst, uit angst te vervallen in

vormeloosheid. Het vogelthema komt steeds terug, maar
de vogels vliegen nooit.
De tentoonstelling is te zien
in het hoofdhuis van buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid, van donderdag 13
april t/m zondag 2 juli 2017.
De opening, op 9 april, wordt
verricht door Johan Stuart
van Vogelwerkgroep ZuidKennemerland. Daarna is het
mogelijk met hem een wandeling door de historische
tuinen te maken en uitleg te
krijgen over de diverse vogels
die worden aangetroffen.
Gedurende de tentoonstelling
heeft Brasserie Beeckestijn
een speciaal op de tentoonstelling toegesneden menu
beschikbaar! Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
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Digitale nieuwsbrief vervangt
Rondom Staal

Musicalgroep Jakob
is op zoek naar…
IJmuiden - Hou je van zingen en acteren? Vertel je
graag een boeiend verhaal?
Lijkt het je leuk om met een
groep naar drie fantastische
musicaluitvoeringen toe te
werken? Dan is Oecumenische Musicalgroep Jakob op
zoek naar jou! Op vrijdag-

IJmuiden - Op zaterdag 1
april hebben 43 kinderen afgezwommen bij Watervrienden IJmuiden. Even leek het
mis te gaan, want het gekleed zwemmen was fout gegaan. In plaats van hun diploma, moesten de kinderen hun natte kleren opnieuw
aantrekken. Maar gelukkig
was er een slimmerd die heel
hard riep: 1 april! Want natuurlijk waren alle kinderen
geslaagd.
Zoals gebruikelijk verliep het
afzwemmen gesmeerd, mede
dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers die de vereniging
rijk is. Met vier afzwemmomenten per jaar zorgt WVIJ
ervoor dat kinderen snel
doorstromen naar hun volgende diploma en dat werkt
goed. Vergelijking van WVIJ
met de landelijke afzwemcijfers van de NPZ|NRZ laat
zien dat kinderen bij WVIJ
gemiddeld minder lesuren
nodig hebben voor ze mogen

avond 7 april om 19.30 uur
maken zij hun nieuwe musical bekend in de Ichthusburcht. Ben je nieuwsgierig? Kom dan vooral langs!
Er is koffie, thee en na afloop
natuurlijk een borrel. En als
je wilt, kun je je meteen inschrijven om mee te doen.

afzwemmen.
A-diploma: Ridwaan Libaan,
Layal Saleh, Djesse Gemmeke, Sara van Langeveld, Godwin Thomas, Soraya Balai,
Sven Klaver, Bibiana Janssen,
Stan Boot, Damian van den
IJssel, Zana Demir, Mohamud
Muhujadin, Fatuma Abdulaahi, Hanna Mahamuud. Bdiploma: Bryan Knol, Adnan
Muhujadin, Lena Sobotka ,
Lisa Noordzij, Peter Westenberg, Ramazan Karaca, Mahamed Abdi, Dainilo van der
Giezen, Daniëlle Dela Koops,
Charlotte Wesseling, Richard
Schutte, Fleur Gravemaker,
Anoek Pool, Nikki Melissant,
Chessey Kluit, Silwana Awalom, Nikita Kamstra, Sidney
Stoker, Luuk van Eldik, Aaralin Cornelisse, Drake Tigchelaar, Damian Brouwer, Babette Koster. C-diploma: Melissa Punt, Sahro Mahamud,
Danilo Heyman, Sharmaarke
Daud Mahamud, Daniel Wijs,
Emmelotte van Zanten.

IJmuiden - Tata Steel gaat
omwonenden door middel
van een digitale nieuwsbrief informeren over actuele ontwikkelingen bij het
staalbedrijf. Thema’s van de
digitale nieuwsbrief zijn de
rol van Tata Steel in de regionale economie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Belangstellenden kunnen zich voor de
nieuwsbrief aanmelden via
een banner op www.tatasteel.nl. Tijdelijk nodigt Tata
Steel elke vijftigste aanmelder uit voor een exclusief
bedrijfsbezoek voor twee
personen. ,,We hebben al
een digitale Milieunieuwsbrief,” aldus Myrna Kleinen, Community Manager
van Tata Steel in IJmuiden.
,,Die is exclusief gericht op
het informeren over milieuonderwerpen. Dat blijft ook
zo. We introduceren daarnaast nu ook een algemene digitale nieuwsbrief, omdat er onder omwonenden
behoefte is om regelmatig
actuele informatie over Tata
Steel te ontvangen.’’
Tot nog toe verscheen
vier maal per jaar het blad
Rondom Staal, maar dat is
minder actueel dan een digitale nieuwsbrief, gezien
de tijd die nodig is voor productie en distributie van
het blad. Deze week is dan
ook het laatste nummer van
Rondom Staal verschenen.
Het blad wordt vanaf 26
april vervangen door de gelijknamige, maar frequenter
(maandelijks) verschijnende
digitale nieuwsbrief.

Zingen in
Ichthuskerk
IJmuiden - Op zondag 9
april om 19.00 uur organiseert de Evangelisatie Commissie een zangdienst in
de Ichthuskerk. Deze zangdienst staat volledig in het
teken van Pasen. Het thema van deze zangdienst is:
Van Golgotha naar Pasen.
De liederen die u fijn kunt
meezingen of waarnaar u
kunt luisteren worden afgewisseld met mooie bijbehorende teksten.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Nieuwer shirtsponsor
VV IJmuiden JO11-3
Velsen - Koolhaas Grondverzet uit Lijnden heeft de pupillen
van coach Peter van Leeuwen van hun voetbaltenue, een trainingspak en sporttas. Hoewel VV IJmuiden JO11-3 nu nog op
de voorlaatste plaats van de 5e klasse staat, ziet het er allerminst beroerd voor ze uit. Ze hebben nog slechts vijf wedstrijden gespeeld en wisten 25 maart gelijk te spelen tegen Velsen
JO11-4 en zelfs te winnen met 1-6 van Spaarnwoude JO11-2
op zaterdag 1 april. Op 8 april treden ze aan tegen VVH Velserbroek JO11-1 op Sportpark Schoonenberg. Komt dat zien!

DCIJ-nieuws

Jacqueline Schouten uit
vorm bij NK vrouwen
IJmuiden - Afgelopen week
werd in het Zeeuwse Zoutelande het NK vrouwen gespeeld.
Jacqueline Schouten, die afgelopen seizoen een knappe score behaalde in het eerste tiental van Damclub IJmuiden (DCIJ), was automatisch
gekwalificeerd na haar derde
plaats in 2016. Helaas kon zij
dit jaar mede door een gebrek
aan voorbereiding geen rol van
betekenis spelen. Na een dramatische start met twee nederlagen op rij kwam zij tot drie remises en nog twee nederlagen.
Hierdoor wist Schouten nog
net uit het zicht van de rode
lantaarn te blijven en eindigde
zij op een zevende plaats.
Op de clubavond was haar zus
Nicole Schouten intussen bezig met een voor DCIJ nieuwe methode bij de jeugd. Het
dambord (10x10 velden) wordt
de komende tijd verruild voor
een schaakbord (8x8), waarop
met dezelfde regels gespeeld
wordt. Deze methode, die uit
Rusland is over komen waaien en al vele wereldkampioenen heeft opgeleverd, moet ervoor zorgen dat kinderen op
een gemakkelijke wijze de basisprincipes van het damspel
leren. Dezelfde principes als op
het 10x10 bord komen namelijk
op het 8x8 bord voor, maar dan
vaker en sneller.
Bij de onderlinge competitie van de volwassenen werd

er volop geblunderd. Al vroeg
kreeg koploper Wim Winter
de punten in de schoot geworpen. Harry van der Vossen
liet een combinatie naar dam
open en dacht dat de stand gelijk zou blijven na het afpakken
van de dam. Winter kwam echter een schijf voor, wat genoeg
was voor de winst. Ook nestor
Piet Kok schoot een bok. Met
agressief spel had hij Nicole Schouten naar de rand geduwd. Toen hij door wilde drukken, zag hij echter een eenvoudige combinatie over het hoofd.
De derde die blunderde was
Albert Roelofs. In een loodzware partij leek hij Jan-Maarten Koorn in een dodelijke omklemming te hebben genomen.
Nadat hij de beste voortzetting miste en afhaakte, trapte
ook hij in een lichte combinatie.
Tot slot vochten clubkampioen
Martin van Dijk en Cees van
der Vlis een zware strijd in een
klassieke partij. Toen Van der
Vlis een Ghestem-doorstoot
plaatste, konden beide partijen gemakkelijk in de fout gaan.
Nadat de kruitdampen waren
opgetrokken en er geen ernstige fouten waren gemaakt,
bleef er een remisestand over.
Hierdoor verliest Van Dijk de
aansluiting met Winter en lijkt
Van der Vlis zich te gaan verzekeren van een plaats in de
top zes, waarmee hij zich weer
plaatst voor het eerste tiental.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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IJmuiden - Het team CG1
van de VelserZwemVereniging wist afgelopen zaterdag hun ongeslagen positie
te behouden.
Waar zij de week ervoor hun
ruim 300 doelpunten wisten
te bereiken, werd afgelopen
zaterdag het team van zwemvereniging DJK-ZAR letterlijk
en figuurlijk opgerold.
Met mooi waterpolospel,
waarbij de teamleden van
VZV elkaar steeds beter vinden, werd er een uitslag
neergezet van 24 voor VZV
en 2 doelpunten voor de tegenpartij. Het ging vanaf de
start van de wedstrijd zeer
voortvarend, binnen enkele seconden werd het eerste
doelpunt door Joes Bruin gescoord en na 5 minuten netto
speeltijd stonden er 8 doelpunten op het scorebord en
0 tegen. Diverse optimisten

rekende al snel door als deze trend zich voort zou zetten
over 4 parten VZV met dik 30
doelpunten zou gaan winnen
en het magische getal van
totaal 350 haalbaar zou moeten zijn met nog een wedstrijd te gaan.
Voor DJK-ZAR kwam het gelukkig niet uit, de doelpuntenmachine van VZV stagneerde bij 24 doelpunten en
werd het respectabele totaal
doelpunten op 331 gezet.
Volgende week 8 april speelt
dit team in deze formatie zijn
laatste wedstrijd van dit seizoen en om de 350 te halen
Na 8 april houdt dit team in
deze samenstelling op te bestaan want dan worden voor
diverse leden van dit team de
seksen gescheiden en worden het jongens- en meisjes
teams onder de 17 jaar.

Mattheüs
Passion in de
Nieuwe Kerk

Vuurtoren en Klipper
klussen samen
IJmuiden - Nu de gemeente aan een opknapbeurt van
het Koningsplein is begonnen, willen de scholen niet
achterblijven.
De Klipper en de Vuurtoren
hebben de krachten gebundeld en zijn met een groep
enthousiaste ouders gestart

met het netter en leuker maken van het gezamenlijke
schoolplein.
Er worden spellen op de tegels geschilderd, er komt extra beplanting en alles wordt
opgeruimd en schoongemaakt. Dat wordt genieten
voor alle leerlingen!

IJmuiden - Vrijdag 7 april
geeft de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden
haar jaarlijkse uitvoering van
een van de langste meesterwerken van Johann Sebastian Bach: de Mattheüs Passion. Dat gebeurt in de Nieuwe
Kerk in IJmuiden en onder de
bezielende leiding van de ervaren dirigenten Piet Hulsbos
en Marianne Hoogenboom.
De laatste zal met haar Vocal Twist koor van 15 kinderen voor de zevende keer
aan deze uitvoering meewerken. Aanvang 19.30 uur, kerk
open 18.45 uur. De toegang
vedraagt 30 euro voor volwassenen en 15 euro voor
jongeren t/m 16 jaar (inclusief consumptie in de pauze).
Reserveren kan via kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl en
www.COVIJmuiden.nl.

Van Gerven
klootschiet-familiedag
KNRM neemt nieuwe
reddingboot in gebruik
IJmuiden - Op 12 april zou
de Koos van Messel precies
15 jaar dé reddingboot van
KNRM-station IJmuiden zijn
geweest. Maar in plaats van
een verjaardagsfeest, hebben de vrijwillige redders op
maandag 3 april hun nieuwe
reddingboot Nh1816 officieel
in gebruik genomen. De Koos
van Messel gaat een tweede
carrière tegemoet in de reservevloot van de KNRM.
Na de woorden ‘Ik wens jullie een behouden vaart’ van
de voorzitter van de Raad van
Toezicht van de KNRM, Rutger van Slobbe, was het tijd
om van wal te steken. Voormalig reddingboot Johanna
Louisa was voor de gelegenheid uitgevaren en deed op
zee een eerbetoon met een
watergordijn aan de Koos
van Messel en Nh1816. Reddingbootschipper Ton Haasnoot stapte symbolisch van
de Koos van Messel naar de
NH1816 over en melde aan
de Kustwacht dat vanaf dat
moment de Nh1816 de reddingboot van IJmuiden is.
Reddingboot Nh1816 werd
al op 2 april 2014 door Ko-

ningin Maxima gedoopt aan
de Haringkade in IJmuiden.
De afgelopen jaren zijn gebruikt om het ‘schip van de
toekomst’ uitgebreid te testen. Net als de Koos van
Messel is het een all weather
boat, die onder de zwaarste
omstandigheden moet kunnen functioneren. Met windkracht 12 moet de reddingboot nog kunnen uitvaren, en
nog belangrijker, de vrijwillige redders en geredden veilig thuisbrengen. Met name
de arbeidsomstandigheden
voor de vrijwillige bemanningen waren punt van aandacht bij het ontwikkelen van
de nieuwe reddingboot. De
verticale versnellingen zijn
in de nieuwe reddingboot teruggebracht, net als het aantal decibels in het stuurhuis
en meer zaken die te maken
hebben met het vaarcomfort
van de vrijwilliger.
De reddingboot is geschonken door de Stichting Goede Doelen Nh1816 en samen met Damen Shipyards,
TU Delft en De Vries Lentsch
scheepsarchitekten ontwikkeld. (foto: KNRM IJmuiden)

Velsen-Zuid - Zondag 2
april was weer de dag voor
het Van Gerven klootschiettoernooi. Circa 40 personen
hadden zich hiervoor aangemeld.
Er heerste ‘s morgens rond
de klok van 10.00 uur een gezellige drukte. Nadat de voorzitter iedereen welkom had
geheten vertelde Sander in
welke groep een ieder speelde. Daarna ging men fanatiek van start. Er waren erbij die van te voren al zeiden
‘Wij winnen de wisseltrofee’.
Met deze gedachte gingen zij
van start maar ook alle andere teams dachten er zo over.
Dus de strijd was los gebarsten. Beeckestijn was het decor van deze dag. Het zonnetje was getuige van dit familiespel en de mensen kregen het daardoor al vrij snel
warm zodat de jassen uit gingen. Terug in de kantine werden er lootjes verkocht voor
prachtige prijzen en daarna
was er een overheerlijk koud
buffet, verzorgd door Rob
en Sander Bauritius. De uitslag werd bekend gemaakt
en diegenen die in het begin van de wedstrijd riepen
van ‘wij winnen de wisseltrofee’ die wisten hem dan ook
te winnen. Willem Kremer,
Harry de Vries, Paul Blanken
en Herman van de Wetering
werden inderdaad eerste en
kregen uit handen van Ger-

da Bauritius een prachtige
bos bloemen. De wisseltrofee komt naar ze toe. Ard de
Jong bediende de bar samen
met Ron. De loterij werd gehouden en aan het einde van
deze dag ging men tevreden
naar huis. Het was een mooie
gezellige familiedag.
Op zaterdag 1 april ging
twaalf leden op weg naar
Spaarnwoude om te klootschieten. Het normale parkoers was aan de beurt zodat iedereen de kloot lekker
kon laten rollen. Soms een
heel eind ver , soms dicht
bij. De een heeft kracht om
te gooien en kan het daarbij
ook nog recht gooien. De ander heeft wat minder kracht
en zwaait soms waardoor de
kloot niet zo ver weg komt.
Maar alles valt te leren, dus
dames er is nog hoop.
Team 3 met Nico, Dries en
Mascha deden er 74 schoten
over en 23 meter. Gevolgd
door team 2 van Harm die
samen met Sander en Raymond 77 schoten en 34 meter nodig hadden. Team 1
met Bertus Rob en Jan Granneman wist 83 schoten en
21 meter te scoren en tot
slot kwam team 4 met Peter,
Jan Stiemer en Sonja met 84
schoten en 23 meter binnen.
Helaas kregen de teams een
regenbui over zich heen zodat ze niet geheel droog weer
aan kwamen in de kantine.

Zwarte band
judo voor Brent
Geijteman
IJmuiden - Brent Geijteman
van ABC Kops IJmuiden is
afgelopen weekend geslaagd
voor zijn zwarte band judo. In
Beverwijk legde hij, samen
met zijn partner Jim de Haan,
voor de Examen Commissie
van de JBN-NH met succes
zijn technische examen af.
Brent is al sinds zijn vijfde lid
van ABC Kops IJmuiden en
trainde al die jaren met veel
plezier onder het toeziend
oog van zijn trainer Jos Kops.
,,Brent is geen overmatig getalenteerde judoka, maar wel
een hele harde werker met
veel interesse voor de sport”,
aldus Kops. Een goede combinatie; ook voor zijn opleiding bij de Landmacht nu hij
18 jaar is. Brent traint al enige jaren in een groep jongens, die ook als hij, sinds
hun vroege jeugd op judoles zitten en nu aan de grote stap naar een zwarte band
toe zijn. En als er één schaap
over de dam is…
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 7 april 20.00 uur Telstar - Jong Ajax

Rabobank IJmond Stadion vanaf 18.00 uur open

Feestelijke avond
Al een aantal jaar is de
wedstrijd tussen Telstar
en Jong Ajax de wedstrijd
waar een groot deel van
de regio naar uitkijkt. De
Witte Leeuwen nemen het
op tegen de talenten uit
Amsterdam. Ook dit jaar
is de belangstelling erg
groot en gaan de kaarten
als warme broodjes over
de toonbank.
Ook dit seizoen willen wij deze hele avond een fantastisch feest creëren met alle
aanwezige supporters. Vanaf 18.00 uur gaan de hekken
open en kunt u genieten van
de diverse activiteiten. Zo
zal onze E-Sporter Tony Kok
vanaf 18.00 uur aanwezig zijn
op de Oost-tribune om het
op te nemen tegen de supporters. Durf jij het aan? Kom
dan op tijd naar het stadion!
Een aantal supporters krijgt
de kans om één van de beste
spelers ter wereld uit te dagen.

kunsten te laten zien. Er zullen een aantal onderdelen uitgezet worden waar
de jeugdige voetballers hun
ei kwijt kunnen. De DJ zorgt
voor de muzikale omlijsting
van het voorprogramma voor
de wedstrijd Telstar–Jong
Ajax. Op en rondom de Oosttribune is het mogelijk te genieten van heerlijke vis, of
het heerlijke broodje bal van
Telstar. Ook voor de innerlijVanaf 18.30 uur nodigen wij ke mens is het vrijdag een
alle kinderen tot en met 15 feest! Samen met uw steun
jaar uit om op het veld hun gaan wij voor de drie pun-

ten in het eigen stadion. Na
afloop van de wedstrijd zullen de Witte Leeuwen uitgebreid de tijd nemen om met
de supporters op de foto te
gaan en handtekeningen uit
te delen.
Heb jij jouw kaarten al gekocht? Nee? Wees er dan
snel bij! Via www.telstarticket.nl is het mogelijk om
jouw kaarten direct te reserveren. Vrijdag zijn vanaf 18.00 uur de kassa’s geopend rond het stadion.

Jaarlijkse brievenritueel
Aan de hand van de tot 30
juni 2018 lopende Collectieve Arbeids Overeenkomst en
overige geldende wet- en regelgeving heeft Telstar het
jaarlijks aangetekende brievenritueel uitgevoerd. Zoals genoegzaam bekend is dit
een formele exercitie, de club
kan in een later stadium alsnog met de betreffende Witte
Leeuwen om de tafel en een
nieuwe overeenkomst sluiten.
Het gaat deze jaargang om

Mohammed Ajnane, Crescendo van Berkel, Tom Beissel, Thomas van den Houten, Calvin Valies, Edo Knol,
Blake Horton, Fabian Serrarens, Jordy Tutuarima, Denis
Mahmudov, Toine van Huizen, Frank Korpershoek, Naoyuki Yamazaki en Brian Ottenhoff.

Telstar lijdt verdiende
nederlaag in Almere
Telstar heeft de uitwedstrijd tegen Almere City FC
met 2-0 verloren. Het was
geen hoogstaande pot
voetbal. Echter was de zege van Almere City FC verdiend te noemen.
Trainer/coach Michel Vonk
had de weer volledig herstelde Calvin Valies, toch enigszins verrassend, als rechtsachter geposteerd. Als vervanger van de geschorste
Toine van Huizen. In de spits
stond Mohammed Ajnane.
Zijn schorsing van drie wedstrijden zat er op. Hij verving
de geschorste Fabian Serrarens.

Jong. Drie minuten later teisterde diezelfde Ten Voorde
de lat. Tussen deze twee grote kansen in was aan de andere kant van het speelveld
Denis Mahmudov dicht bij
de 0-1. Na een mooie aanval via Donny van Iperen en
Orhan Džepar kwam de aanvaller aan de bal. Zijn schot
ging voorlangs het doel van
Chiel Kramer. Het was Almere City FC dat nog voor rust
op voorsprong kwam. In de
35e minuut kreeg Telstar uit
een hoekschop de bal niet uit
de eigen defensie weg. Lars
Nieuwpoort profiteerde hiervan en kopte de 1-0 tegen de
touwen.

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van
Herk trok Telstar het spel
naar zich toe. Tot aan het vijandelijke strafschopgebied
was het spel best wel aardig. Net als in alle voorgaande wedstrijden ontbeerde de
zwarthemden een koele afmaker. Na deze beginfase
nam de thuisclub het initiatief over. Dit leidde tot twee
kansen voor Rick ten Voorde. In de 23e minuut schoot
de spits van dichtbij het leder over het doel van Boy de

Ook in de tweede helft hadden de roodhemden uit Almere de beste kansen. In de
59e minuut gooide Soufyan
Ahannach de wedstrijd definitief in het slot. Met een fantastische goal bracht de jongere broer van Alami Ahannach de stand op 2-0. Vanaf links krulde hij het ronde
speeltuig over doelman Boy
de Jong in de verre bovenhoek. Telstar probeerde het
nog wel, maar verder dan een
aantal afstandsschoten kwamen de Velsenaren niet.

ban Abdulahi, Wesley Zonneveld en Boy de Jong. Oussama Zamouri gaat een overeenkomst tekenen. Met Floris
van der Linden is de club in
een afrondend stadium.

De drie niet genoemde contractspelers hebben een
doorlopende overeenkomst.
De resterende spelers worLos van voorgaande is van den gehuurd of spelen op baeen drietal spelers de op- sis van een onkostenvergoetie gelicht. Het gaat om Li- ding.

Telstar heeft het ontwerp voor de seizoenkaart van het nieuwe seizoen gepresenteerd. Barry Pirovano kwam met dit
prachtige eerbetoon aan de onlangs overleden Fred André.
Deze week gaan de eerste brieven de deur uit naar seizoenkaarthouders die voordelig hun seizoenkaart kunnen verlengen. Blijf scherp, we komen er aan!

De meest complete sportschool is nog completer

Eindelijk heeft IJmuiden een
sportschool en een fysio onder één dak!
Kanaalstraat 10 IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl
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Nationale Museumweek

Maak mooiste collectiestuk van Pieter Vermeulen

Fusie-woord geen taboe
meer voor IJmondcommissie
IJmuiden - De tijd dat er
door leden van de drie gemeenteraden niet openlijk
over een mogelijke fusie tussen Beverwijk, Heemskerk
en Velsen mocht worden gepraat, is voorbij. Maar niet iedereen wil daarin even snel,
zo bleek dinsdag 28 maart in
de vergadering de IJmondcommissie. Vooral in Heemskerk trappen ze op de rem.
De afgevaardigde raadsleden van de drie gemeentes spraken in de raadzaal
van Velsen over een voorstel, dat de verdere samenwerking moet intensiveren
en leiden tot het bespreken
van een mogelijke fusie in
de volgende bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het is
de bedoeling dat het voorstel
in de drie gemeenteraden in
stemming wordt gebracht.
Het woord fusie werd door

sommigen zelfs omschreven als de olifant in de kamer, die niemand wilde zien.
Nu ligt het openlijk op de bespreektafel en daarmee werden de verschillen duidelijk.
Met name de Heemskerkse
lokale partijen en het CDA
in die gemeente hebben hun
bedenkingen. Verdere samenwerking prima, maar
op een fusie zit men niet te
wachten. En ook voor anderen ging het allemaal wel wat
erg snel.
Iedereen was het wel eens
over de behoefte aan onafhankelijk onderzoek naar
de voor- en nadelen van samenwerking of fusie en het
betrekken van de bevolking door goede communicatie en participatie. Zelfs
een raadgevend referendum
werd geopperd.
De zogenaamde regiegroep
IJmond, bestaande uit de

drie burgemeesters en vertegenwoordigers van de drie
raden, heeft als vooruitgeschoven post de opdracht
om ‘de verkenning naar de
structuur die het beste past
bij de IJmond’ te sturen en
te bewaken. Mits het voorstel ongeschonden door de
drie raden wordt aangenomen, natuurlijk. En dat voorstel zal naar aanleiding van
de uitgebreide discussie van
dinsdagavond nog worden
aangepast, waarna het op 18
april opnieuw in de IJmondcommissie wordt besproken.
Raadsplein TV van RTV
Seaport was aanwezig bij
deze vergadering van de
IJmondcommissie. Zie vanaf
woensdagavond 29 maart via
Uitzending Gemist op www.
rtvseaport.nl de integrale
uitzending en enkele interviews na afloop. (bron: RTV
Seaport/Gertjan Huijbens)

IJmuiden - Havenfestival
IJmond wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni. Ook dit
keer is er Kunst op de Kade
in een bijzondere binnenlocatie waar acht tot tien kunstenaars kunnen exposeren.
Hiervoor kunnen kunstenaars
zich nog aanmelden
Meer informatie en een bezoek aan de locatie volgen
na aanmelding. Alvast enkele details: het inrichten gebeurt op vrijdagmiddag 16 juni vanaf 14.00 uur. Opruimen

op zondag 18 juni vanaf 17.15
uur. Het is de bedoeling dat
de deelnemers dit weekend
aanwezig zijn bij de expositie.
Het thema is ‘Rauw aan Zee’,
tenminste een van de werken
moet daarnaar verwijzen.
Aanmelden kan via kunstopdekade@gmail.com. Om de
kunstenaars uit te kiezen kun
je je website-adres met daarop je kunstwerken doorgeven. Of stuur drie foto’s van
je werk met vermelding van
techniek en formaat. Inschrijven kan tot uiterlijk 28 april.

Uiterlijk 1 mei wordt doorgegeven of je gekozen bent.
Voor deelnemende kunstenaars aan ‘Rauw aan zee’
zijn geen kosten verbonden,
wel wordt een kleine borg
gevraagd die je weer terugkrijgt nadat alles weer keurig is achtergelaten. Deelname staat ook open voor diegenen die níet in Velsen wonen maar wel affiniteit hebben met het onderwerp. Natuurlijk is het ook mogelijk om
met een groepje deel te nemen.

Driehuis - Tijdens de Nationale Museumweek laten
zo’n 400 musea, waaronder alle Kidsproof Musea als
het Anne Frank Huis, Nemo,
Rijksmuseum, Openluchtmuseum en natuurlijk het
Pieter Vermeulen Museum,
Kidsproof museum nummer
1, hun eigen ‘pronkstuk’ uit
de collectie zien.
Superpronkstuk van het Pieter Vermeulen Museum is
uiteraard haar mascotte:
een prachtige vos die je van
heel dichtbij kan bewonderen. Niet alleen kan je hem
recht in de ogen kijken, je
kan hem ook aaien en zo
voelen hoe zacht zijn vacht
is! De meeste vossen bij ons
in de buurt zien er al lang
niet meer uit als de traditionele vos zoals we hem van
plaatjes kennen; met een
witte puntstaart en een witte
bef. Tegenwoordig zijn heel
wat vossen donkerder getint
zoals te zien is bij dit exemplaar.
In de Museumweek kunnen
bezoekers tijdens de knutselworkshops zelf een afbeelding van de Aaivos maken: de ‘kunstenaar ’maakt

kans op een VIP-museumtrip met de hele klas als
het zelfgemaakte pronkstuk voor 12 april wordt opgestuurd naar de Museumvereniging. De knutselworkshops zijn op vrijdag 7 en
zondag 8 april van 13.30 tot
15.30 (inloop).
Voor de kleintjes is er op
vrijdag 6 april om 13.30 weer
een leuke poppenkastvoorstelling ‘Poep en Troep’ die
aansluit bij de tentoonstelling Poepgoed/scheid goed
die nu in het museum te bekijken en te beleven is.
Wordt Museuminspecteur!
Kinderen kunnen als Museuminspecteur tijdens en na
het bezoek aangeven wat
ze van het Pieter Vermeulen Museum vinden door
een vragenlijst in te vullen
met vragen als: ‘Kon je alles
zien?’, ‘Mocht je dingen aanraken?’. Zo kunnen ze andere kinderen laten weten of
het museum leuk is om te
bezoeken en als inspecteur
maak je kans op een leuke prijs: en het museum wil
graag weer Kidsproof museum worden: misschien wel
weer nummer 1!

Driehuis - Het Reumafonds
bedankt alle collectanten,
comitéleden en bewoners in
Driehuis voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de
collecte van 13 tot en met 18

maart is in totaal 1.152,46 euro opgehaald. Met deze donaties financiert het Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden. Zie ook www.reumafonds.nl.
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Rode Kruisafdelingen in
IJmond fuseren

Strawberries H1 verliest
kansloos in Hilversum
Driehuis - Strawberries Heren 1 heeft zondag kansloos
verloren van koploper Hilversum. In de uitwedstrijd ging
de ploeg uit Driehuis met
grote cijfers ten onder: 7-1.
Strawberries begon met goede intenties aan het duel,
maar na één minuut liep het
achter de feiten aan. Balverlies op het middenveld werd
genadeloos afgestraft door
Hilversum, dat dit seizoen
nog ongeslagen is. Vanaf
dat moment speelde Strawberries zonder inspiratie en
hield het met kunst en vliegwerk het doel nog lange tijd
schoon.
In de laatste vijf minuten voor
de rust scoorde de thuisploeg echter de tweede en
derde goal van de middag
en stuurde Strawberries met
een 3-0 achterstand richting
de kleedkamer.
De ploeg uit Driehuis speelde de eerste tien minuten van
de tweede helft wél zoals in
de laatste wedstrijden. Met
overtuiging en met de wil om
naar voren te spelen werd
Hilversum even in het nauw
gebracht. Erik van den Berg
bekroonde deze goede perio-

de in de wedstrijd voor Strawberries door een strafcorner
te benutten. Even dachten de
aardbeien dat een comeback
in het verschiet lag, maar Hilversum liet weer snel zien
waarom het terecht de lijstaanvoerder van de tweede klasse is. Het vierde doelpunt werd gescoord en daarmee werd het verzet van de
ploeg van coach Axel Wessels verbroken. Enkele mooie
doelpunten volgden, veelal na stom balverlies van
Strawberries-spelers.
Ook
een strafbal en een strafcorner verdwenen achter doelman Wouter Rempt en Strawberries mocht blij zijn dat de
doelpuntenregen stopte na
de zevende goal.
Ondanks de kansloze nederlaag tegen Hilversum doet
Strawberries nog altijd mee
in de strijd om directe promotie naar de eerste klasse. Vrijwel alle concurrenten
verspeelden punten waardoor Strawberries nog steeds
op de derde plaats staat. Komende zondag spelen de
Driehuizenaren uit tegen
hekkensluiter Leeuwarden.
(Finn van Leeuwen)

Nieuwe bridgeparen
van harte welkom
Velsen - Bridgevereniging
Velsen heeft om dit moment
ruimte voor nieuwe bridgeparen. Op 18 april start de
laatste competitieronde - van
zes zittingen - voor de zomerstop. Als paren zich snel
inschrijven kunnen zij aan
deze competitieronde deelnemen.
De verenging, die bij de Nederlandse Bridge Bond is
aangesloten, biedt al ruim
32 jaar wekelijks de mogelijkheid om in competitieverband te bridgen. Momenteel
telt de vereniging 85 leden.
Zij bridgen voor hun plezier
bridgen en niet in de eerste plaats voor de punten.
De sfeer op de club is mede
daardoor ontspannen en gezellig.
De bridgeparen spelen, afhankelijk van hun niveau, in
de A-, B- of C-lijn. Per seizoen spelen zij vijf competitierondes van elk zes of zeven zittingen. Het seizoen

start op de eerste dinsdag
in september en wordt op de
laatste dinsdag van mei afgesloten met een slotdrive.
Zij spelen op de dinsdagavonden in gebouw Velserhooft. Per avond worden zes
ronden gespeeld. Er wordt
gestart om 19.30 uur en de
laatste ronde wordt rond
22.30 afgesloten. Vanaf de
eerste dinsdag in juni tot en
met de laatste dinsdag in augustus organiseert de vereniging zomer-drives.
De contributie bedraagt 85
euro, inclusief lidmaatschap
NBB, per kalenderjaar of 76
euro als u ook lid bent van
een andere bij de NBB aangesloten vereniging. U kunt
zich als bridgepaar aanmelden bij R. Muetstege, JeanLouis Pisuisselaan 48, 1948
AH Beverwijk, 0251-252211
of 06-11303144; e-mail: bvvelsen1@gmail.com . Zie
ook: www.nbbclubsites.nl/
club/6035.
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www.
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Vlag in top bij
LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - Op vrijdag 31 maart werd de vlag
gehesen bij tennisvereniging
LTC Groeneveen op het gelijknamige sportpark. Traditioneel wordt met deze handeling het buitentennis seizoen
geopend. Dit jaar gebeurde
dat met een nieuwe vlag.
De club veranderde recent
haar naam van LTC Brederode naar LTC Groeneveen.
Voor het eerst werd de vlag
met de nieuwe naam en een
nieuw logo gehesen door de
(duo)voorzitters. Zij werden
daarbij geassisteerd door
twee nieuwe jeugdleden Wisse en Floris, die onmiddellijk
na het officiële moment de
nieuwe kinderbanen in gebruik namen.
De bijna voltallige selectie
begon gretig aan de eerste
training in de buitenlucht onder leiding van tennisschool
TOV. Na afloop van hun training namen diverse spelers
het nog op in mixpartijtjes

tegen de overige leden. Die
overige leden speelden een
toss-avond met een speciaal
tintje. Tussen de toss rondes
door werden luxe hapjes geserveerd en na de laatste tennispartijen stond een smakelijk buffet klaar voor alle spelers. Na het succes van vorig
jaar, keren deze zogenaamde
Knabbel-toss avonden met
regelmaat terug in het nieuwe seizoen.
Nieuwe leden vielen met hun
neus in de boter op deze
avond. Aangetrokken door de
actie ‘Maak kennis met tennis’, die onder andere te zien
was op billboards in de hele
gemeente, konden zij volop
aan de bak. Later dit seizoen
volgen nog andere wervingsacties, want de vereniging is
van plan door te groeien.
Het bestuur van LTC Groeneveen heeft een ambitieus
en veelzijdig plan onder het
motto ‘In 2020 is Groeneveen
een gezond sportpark’.

Voetbaluitje naar Katwijk
Velsen - Een groep havengerelateerde sponsors
van RKVV Velsen is afgelopen zaterdag samen met
de selectie van de club uit
Driehuis op bezoek geweest bij het tweedivisieduel
Katwijk-Koninklijke
HFC. Dat gebeurde op uitnodiging van Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij, Kloosterboer en Van der

Valk Taxiservice. Het voetbaluitje was een vervolg op
de geslaagde bijeenkomst
in de skybox van Daalimpex, in het najaar van 2015.
De groep werd op sportpark De Krom rondgeleid
door de technisch directeur
van Katwijk, Cees Bruinink.
Zijn ploeg won met 1-0 van
de Heemstedenaren. (foto:
Friso Huizinga)

IJmond - Het Rode Kruis is
met 251 lokale afdelingen altijd
dichtbij. Ook in de IJmond. Met
noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp en activiteiten
waarmee het Rode Kruis mensen wil helpen met het voorkomen van een noodsituatie. De
afdelingen Beverwijk/Heemskerk en Velsen worden samengevoegd tot één afdeling, mensen en middelen worden efficiënt ingezet. Steeds vaker
werken gemeentelijke instanties in Velsen, Beverwijk en
Heemskerk samen onder de
naam IJmond. De nieuwe afdeling gaat ‘afdeling IJmond’
heten. ,,Deze fusie past goed
in de diverse maatschappelijke trends om in de IJmond effectiever samen te werken, zoals in de Veiligheidsregio Kennemerland’’, vertelt districtsbestuurder Joop van Burk.
Het Nederlandse Rode Kruis
viert dit jaar haar 150-jarig bestaan en heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de EHBO.
In tijden van nood zijn gewone
mensen, omstanders, meestal de eersten die moeten handelen. In Nederland raken jaarlijks 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval. Veel
van deze ongevallen gebeuren
in en om het huis. Wil jij weten
wat je moet doen in geval van
nood? Meld je aan voor een
EHBO- of reanimatie cursus bij
afdeling IJmond. Met de gratis
EHBO app van het Rode Kruis
heb je altijd Eerste Hulp op zak.
Download de app ‘Rode Kruis’
zodat je weet wat je moet doen.
Ook het verzorgen van EHBO
ondersteuning bij zo’n 60 evenementen in de IJmond wordt
mede mogelijk gemaakt door
de vrijwilligers van het Rode
Kruis. Voorbeelden zijn diverse dorpsfeesten, Havenfestival,
de kermis in Beverwijk en veel
sportevenementen van hardlopen tot fietscrossen. Afdeling
IJmond is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten tijdens de vele activiteiten en evenementen. Meer
weten? Mail dan naar evenementen@rodekruisvelsen.nl of
kijk op www.rodekruisvelsen.nl.
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Open middag bij nieuwe
woongemeenschap De Molenweid
Velserbroek - Op donderdag
13 april houdt De Molenweid
in Velserbroek een open middag. Iedereen die een kijkje wil nemen in deze nieuwe
woongemeenschap voor ouderen die zorg nodig hebben,
is tussen 15.00 en 16.30 uur
van harte welkom. De medewerkers van De Molenweid
nodigen iedereen, jong en
oud, van harte uit om de locatie te komen bekijken tijdens
de open middag op 13 april.
Belangstellenden
kunnen
een rondleiding krijgen door
het pand, kennismaken met
de medewerkers, alle vragen
stellen over wonen in De Molenweid en genieten van een
hapje en een drankje. Voor
kinderen heeft de paashaas
in de tuin eieren verstopt.
Woningcorporatie
Velison
Wonen en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans hebben De
Molenweid gezamenlijk gere-

aliseerd om te voorzien in de
behoefte aan woonruimten
in Velserbroek voor ouderen
die vanwege een intensieve
zorgvraag niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een jaar
lang is er hard gewerkt aan
de bouw van de locatie.
Nu is de bouw afgerond en
kunnen de eerste bewoners
eind april hun intrek nemen in
De Molenweid.
De locatie biedt woonruimte aan ongeveer 30 ouderen.
De zorg en ondersteuning
die een bewoner krijgt wordt
volledig afgestemd op zijn
of haar wensen en behoeften. Op basis daarvan wordt
op maat een passend aanbod van zorg en ondersteuning geboden zodat bewoners hun leven zo veel mogelijk kunnen blijven leiden zoals ze gewend zijn.
Op het dak van De Molenweid
is 120 m2 aan zonnepanelen

geplaatst. De stroom die hiermee opgewekt kan worden
staat gelijk aan het energieverbruik van 5 huishoudens.
De zonnepanelen hebben een
capaciteit van ruim 19 kWp
aan zonnestroom, omgerekend is dat circa 17.000 kWh.
Per jaar kan zo 8,5 ton CO2uitstoot vermeden worden.
De Molenweid zoekt vrijwilligers die individueel of met
een groepje bewoners iets
willen ondernemen. Er is geen
vast programma en alle activiteiten worden in overleg met
de bewoners bepaald. Dat
kan bijvoorbeeld zijn samen
of met een groep boodschappen doen, wandelen, knutselen, bakken, koken of gewoon
koffiedrinken. Andere ideeen zijn van harte welkom. Ook
kan het zijn dat bewoners andere vragen hebben.
Zie ook www.vrijwilligerbij- IJmuiden - Onder het toezorgbalans.nl.
ziend oog van vele genodigden hebben Xavi Peralta en
burgemeester Frank Dales
het nieuwe logo op de gevel
van De IJmond onthuld. Het
bekende restaurant op de
Seinpostweg heeft een grote metamorfose ondergaan.

Na de verbouwing heeft
ook de overname door Michael Peralta en Judith Nieborg, dochter van de bekende voormalig eigenaar Ruud
Nieborg, definitief vorm gekregen. Hun motto: fish, wine and more! (foto: Friso Huizinga)

lijn?’’ Als dank voor de rondleiding kreeg Slenders een
prachtig spandoek. Deze is te
bewonderen in de winkel aan
de Narcissenstraat 4 in Santpoort-Noord. Zie ook www. Velsen – De gemeente Velslen.nl.
sen presenteerde vorige
week de nieuwe Strategische Agenda voor de komende jaren. In een veranderende wereld is het nodig het beleid aan te passen aan wat
om je heen gebeurt. Daarom
wordt de indeling van de vorige agenda los gelaten om
beter aan te sluiten op nieuwe vraagstukken. De grootste
verandering is de aandacht
voor het sociaal domein. Er
komt veel meer ruimte voor
de inbreng van ondernemers
en inwoners. Op diverse wijzen kunnen Velsenaren mee
denken en doen, bijvoorbeeld
via een burgerforum, een burgertop, inspraak en participatie of misschien wel via een
digitale ideeënbus. Alle maatschappelijke
vraagstukken
vragen om partnership tussen
gemeente, organisaties, bestrijding van identiteits- en do- drijven en inwoners. Daarbij is
cumentfraude. Zo worden er de gemeente het platform om
workshops gehouden voor de partijen samen te brengen
de medewerkers van de ge- en ook de partij die de openmeente en wordt gewerkt aan baarheid opzoekt, zonder de
een grotere bewustwording en privacy te vergeten.
pakkans. De samenwerking De speerpunten van de straheeft inmiddels al wat vruch- tegische agenda zijn: inclusiten afgeworpen.
viteit, iedereen doet mee op

elk gebied. Daarvoor wil de
gemeente de sociaal-culturele basis infrastructuur moderniseren, verbindingen stimuleren, er vroeg bij zijn bij
jeugdhulp en zorg, en zorgen
voor een verbinding tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.
De aantrekkingskracht van
Velsen wordt versterkt door
diverse projecten (HOV-Velsen, Rauw aan Zee, Brak!, Citymarketing en meer), het verbeteren van het woonplezier,
toeleggen op toerisme en recreatie en een betere bereikbaarheid. Verder wordt in Velsen hard gewerkt aan duurzame energie, bijvoorbeeld door
het aanleggen van een warmtenet (met restwarmte van Tata Steel), het terugbrengen
van de uitstoot van CO2, investeringen in windparken
en andere maategelen om de
duurzaamheid te bevorderen.
Bij Omgevingsdienst IJmond
is een Kennishub duurzaamheid in het leven geroepen
om nieuwe energievormen te
(onder)zoeken.
De gemeente Velsen sluit af
met de opmerking: een strategische agenda maak je niet
alleen, maar vooral: samen.

De IJmond heropend

Parnassiaschool op bezoek
bij Slenders Wasserij
Santpoort-Noord - Onlangs
kwamen de kinderen van
groep 1/2 A van de Parnassiaschool bij Slenders Wasserij Stomerij op bezoek om
te kijken wat een wasserij zoal met water doet.
Sjaak ving de groepen op
in de winkel, waar de klanten hun spullen brengen. Er
werden al meteen vragen
gesteld. ,,Waarom brengen
mensen hun was naar een
winkel? Wat kan je eigenlijk
allemaal laten wassen?”
Dat de was gesorteerd moet
worden begrepen de meeste
kinderen wel. Iedereen weet
wat er gebeurt als je vader of
moeder een rode sok meewast met je witte kleren...
Echt spannend werd het toen
we gingen kijken bij de wasmachines. In de kleinste machine kan wel drie keer zo-

veel als thuis, in de grootste
wel tien keer!
Ertegenover staan nóg grotere machines, de drogers.
,,Waarom zijn die? Thuis hangen we het aan de waslijn.
Hebben jullie ook een was-

Velsen tegen identiteitsfraude
Velsen – De gemeente Velsen
heeft zich aangesloten bij het
Convenant Tegengaan Identiteitsfraude Noord-Holland. Samen met andere grotere gemeenten in Noord-Holland
(Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Haarlem Hoorn, Purmerend en anderen) is een werk-

groep opgericht om een uniforme werkwijze te bereiken.
Met behulp van de Vreemdelingenpolitie, Immigratie- en
Naturalisatiedienst, Rijksdienst
voor het Wegverkeer, Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie en meer wordt
gewerkt aan een effectieve be-
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Belangrijke zeges voor
Stormvogels-teams
IJmuiden - Zowel het selectieteam van de zaterdag- als
van de zondagsenioren van
Stormvogels boekte het afgelopen weekend belangrijke overwinningen. Stormvogels-zaterdag heeft dankzij
de 3-2-thuisoverwinning op
Alliance’22 nog steeds gunstige uitzichten op een periodetitel, terwijl Stormvogelszondag door een 2-1-thuisoverwinning op De Blokkers
een paar plaatsten op de
ranglijst (plaats 9) kon stijgen en er iets beter voor is
komen te staan wat betreft
de strijd om degradatie.
Samen met haar tegenstander Alliance’22 uit Haarlem
bezette Stormvogels-zaterdag de vierde plaats, dat uitzicht kan geven op een periodetitel. Het team van trainer Marco Adema was de
gehele wedstrijd de betere ploeg en de 3-2-overwinning is maar een matige afspiegeling van het vertoonde spel. Na ruim 20 minuten kwam Stormvogels op
voorsprong door Ian Hille
na een assist van Joey Verdikt. Vier minuten later werd
Wago Matitaishvili binnen
de beruchte lijnen onderuit gehaald waarna de jarige
Robin Ulehake vanaf 11 meter zijn teamgenoten op een

doelpunt kon trakteren, 2-0.
In de tweede helft zag Wago
M. na veertien minuten zijn
keiharde inzet met de vingertoppen van de doelman
via de paal gestopt. Stormvogels bleef de betere ploeg,
maar uit een van de schaarse tegenaanvallen kon Jimmy Hurkmans tegenscoren,
2-1. Na een verre uittrap van
doelman Ali Al-Kueb bracht
Nick Strijland 10 minuten
voor tijd de stand op 3-1.
Maar toch had Alliance’22
haar antwoord weer klaar;
via Rutger Leeuwe werd een
minuut voor tijd de eindstand 3-2.
Zaterdag a.s. is De Kennemers in Beverwijk de volgende tegenstander.
Het degradatieduel tussen
Stormvogels-zondag en De
Blokkers was meer spannend dan mooi. De eerste
25 minuten was De Blokkers iets feller, had een licht
veldoverwicht, maar creëerde zich slechts een kans.
Stormvogels
daarentegen
ging efficiënter met haar geboden kansen om: na 26 minuten minuten nam Mike
Dam in een keer een voorzet van Huseyin Yilmaz op
zijn slof, 1-0, en negen minuten later rondde Bas Scholten, die een lange tijd droog

had gestaan, keihard een
voorzet van Giano Bonam
af, 2-0. Op slag van rust wist
Caio Chiocarelli met een diagonaal schot de stand tot
2-1 te verkleinen. De tweede helft kwam er weinig verandering in het spelbeeld:
De Blokkers ging de tweede
45 minuten op zoek naar de
gelijkmaker, maar kon niets
doen met de weinig geboden kansen. Aan de IJmuidense kant schoof Scholten
de bal voorlangs. Het laatste kwartier nam De Blokkers-trainer Schouten zijn
maatregelen en ging met
een vierde spits spelen. Echter, de Stormvogels-verdediging, met in haar midden
een echte rots in de branding, t.w. Joshua Jansen, gaf
geen krimp. Een zucht van
verlichting ging over het veld
toen scheidsrechter Wateler
zeven minuten in blessuretijd een einde maakte aan
dit zespuntenduel. Door deze overwinning is de voorsprong op De Blokkers, met
nog vijf duels te gaan, zeven
punten geworden; op de nacompetitieplaatsen bedraagt
dit verschil twee punten.
Zondag 9 april is Kolping
Boys in Oudorp (gemeente Alkmaar) de volgende tegenstander.

Dames VV IJmuiden
pakken eerste punt in 2017!
Velsen – Dat het allereerste vrouwenelftal in de historie van VV IJmuiden sprongen maakte, werd al langzamerhand zichtbaar. Maar het
werd helemaal duidelijk nadat het team afgelopen zaterdag onder leiding van assistent-trainer Martijn Gunneman een punt wist te behalen tegen de elf van De Meer.
Een knappe prestatie aangezien de tegenstander op
een voorsprong van 21 punten staat.
De dames van IJmuiden begonnen zeer sterk aan de
thuiswedstrijd. De keepster
en aanvoerster van IJmuiden
had een paar prachtige reddingen. Daarna begon ook
de verdediging te draaien en

stond zij ijzersterk te spelen
tegenover de spitsen van De
Meer. Doordat alle elf speelsters van IJmuiden er direct
bovenop zaten, kwamen zij
na een prachtige corner op
1-0 te staan. Dit was ook de
ruststand.
In de tweede helft begon het
tij te keren. De vrouwen van
De Meer konden elkaar beter
vinden en langzaamaan begon IJmuiden moe te worden
van het ploeteren. Er werd
gevochten als leeuwen, maar
helaas kon de gelijkmaker
niet uitblijven. Na nog een
paar mooie kansen aan beide kanten, bleef het uiteindelijk 1-1. Alsnog een uitslag
waar de dames, trainer Wietze de Jong en assistent-trai-

ner Martijn Gunneman trots
op mogen zijn! Naast deze
wedstrijd, kwamen er nog 9
elftallen van IJmuiden in actie. Van de vijf teams die thuis
aan de bak moesten, wisten
alleen IJmuiden 3 en IJmuiden 35+1 winst te behalen.
Het 7de, 8ste en 9de gingen
onderuit. De vier elftallen die
uit moesten spelen, kwamen
allemaal zonder punten terug. Het 2de, 4de, 5de en 6de
verloren allen hun wedstrijd.
Al met al dus niet echt een
al te beste zaterdag voor de
zwart-witten.
Aanstaande zaterdag komt
het eerste van IJmuiden weer
in actie. Om 14.30 uur wordt
er thuis afgetrapt tegen hekkensluiter Hoofddorp SV.

Velsen neemt revanche
Driehuis - De opdracht was
duidelijk voor Velsen: de tegenstander werd direct onder druk gezet en na acht minuten werkte Soest de bal
onvoldoende weg en zorgde
Marc Kloosterboer voor de
0-1. Soest kwam pas na een
kwartier tot de eerste doelpoging. Een gevaarlijk schot
van A. Coban werd door Sander van der Lugt uit de benedenhoek getikt. Kansen waren er nu over en weer. Tim
Groenewoud schoot over na
een steekbal van Sven Braaij
en A. Coban deed hetzelfde
namens Soest dat zich nu uit
de druk van Velsen wist los
te werken. Zo eindigde een
corner van Wouter de Zoete
via een kopbal in de handen
van Sander van der Lugt en
Niels van der Plaats schoot
de bal bij een grote kans
hoog over het Velsen doel.
Na de thee was Soest meteen
het meest in de aanval: Majid Gaddan schoot in kansrijke positie over en Velsen was
alleen bij uitvallen gevaarlijk. Zo kopte Marc Kloosterboer op de lat na een vrije
trap van Jesper Gutteling. Na
dit moment drukte Soest te-

genstander Velsen diep in
de verdediging en Wouter de
Zoete en Hessel de Goey waren dicht bij een treffer. Velsen had moeite overeind te
blijven en het was spitsuur
voor het doel van Sander van
der Lugt. Velsen kon alleen
nog maar de lange bal naar
voren spelen om uit de gevaren te komen. Bij een zo’n
uitval schoot Daniël Zuiverloon voor langs. Even later
werd Patrick Castricum vastgehouden door Gido de Hiep
die met rood moest vertrekken. Ondanks een man minder wist Soest toch het initiatief te behouden en bleef het
druk in het doelgebied van
Sander van der Lugt maar
de verdediging bleef verder
overeind tegen de tien spelers van Soest. Een paar kansen voor Velsen leverden ook
niets meer op. Na ruim vijf
minuten blessuretijd floot
scheidsrechter Toonen voor
de laatste keer en kon Velsen
drie punten bijschrijven: een
revanche voor de thuiswedstrijd die indertijd – eveneens
onverdiend - met de zelfde
cijfers door Soest werd gewonnen.
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Onderzoek rekenkamercommissie burger- en
overheidsparticipatie
De gemeente Velsen houdt goed
rekening met de verschillen in de
gemeente en betrekt inwoners op
verschillende manieren. Het is wel
lastig om inwoners in de wijken te
betrekken waar geen inwonersorganisaties zijn.

SHIP opent zijn deuren
IJmuiden heeft een Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP). Een
interessant
bezoekerscentrum
voor jong en oud. Gratis en zeven dagen in de week open. Beleef er het Noordzeekanaalgebied in al zijn facetten!

Het SHIP, dat gelegen is aan de
Noordersluisweg 1 in IJmuiden
werd op 30 maart jl. geopend door
gedeputeerde Elisabeth Post van
de provincie Noord-Holland en
exploitanten Pieter de Waard en
Steef Hammerstein van Telstar.
Noordzeekanaalgebied
Naast informatie over de bouw van
de nieuwe zeesluis in IJmuiden en
het sluizencomplex, schenkt het
SHIP ook aandacht aan de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied zoals innovatie en duurzaamheid en beroepsvoorlichting voor
jongeren. Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een maquette
van de zeesluis gewandeld worden
en is er een techniekruimte waar
dagelijks vele jongeren lessen volgen. Het SHIP omvat verder een
ontvangst- en vergaderruimte en
een restaurant met een fantastisch
uitzicht over de nieuwe zeesluis en
de omgeving.
Succes verzekerd
Bij de opening sprak gedeputeer-

de Post haar waardering uit over de
bijzondere totstandkoming van het
SHIP, waarbij ook het bedrijfsleven
is betrokken. ”In het SHIP wordt
aandacht besteed aan de grootste
zeesluis van de wereld in IJmuiden, maar ook de regio wordt belicht als het gaat om economie, innovatie en werkgelegenheid. Het is
een unieke mogelijkheid om te laten zien waar het bedrijfsleven in
de regio mee bezig is. Met deze brede steun ben ik ervan overtuigd dat
het SHIP een succes wordt.”
Samenwerking
De provincie Noord-Holland heeft
het informatiepunt op het sluizencomplex gerealiseerd in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Havenbedrijf Amsterdam,
Zeehaven IJmuiden, TATA en
Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben diverse sponsoren uit het bedrijfsleven de realisatie van het
SHIP ﬁnancieel mogelijk gemaakt.
Het SHIP wordt geëxploiteerd door
ShipAhoy, een project van voetbalclub Telstar.
Informatie
SHIP is dagelijks open van 9.30 uur
tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.ship-info.nl. (foto’s:
Ruud Karstens)

Dat blijkt onder meer uit het onderzoek dat de rekenkamercommissie
van de gemeente Velsen heeft laten
uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie. De gemeente Velsen is
volgens de inwoners over het algemeen goed te bereiken. Bovendien is

Velsen bereid naar haar ingezetenen
te luisteren. Wel kan de gemeente
transparanter zijn over de belangen
van de gemeente of andere betrokkenen. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor gemeenteraad en
college om verder voort te bouwen op
de goede weg en het contact met de
samenleving verder te verbeteren.
Het onderzoeksrapport Burger- en
overheidsparticipatie in Velsen en
de samenvatting van dit rapport zijn
te lezen op raad.velsen.nl/Documenten/Rekenkamer

Uit het college

• Velsen gaat verder met de uitkomsten van de Burgertop, 11
februari jl. Die worden in drie
groepen ingedeeld: ideeën waarvan het initiatief duidelijk bij de
inwoners ligt, ideeën waarvan
het logisch is dat de gemeente
die oppakt en ideeën die passen
in de Strategische Agenda van
Velsen 2020.
• Het Platform Ruimtelijke Ordening heeft een actieprogramma gemaakt voor de colleges van
alle gemeenten die in de Metropool Regio Amsterdam zitten
(de MRA), waaronder ook Velsen. In het programma staan ge-

zamenlijke acties om het grootstedelijk landschap van de MRA
beter bereikbaar, beter te beleven en toekomstbestendig te
maken.
• Verder waren aan de orde de resultaten van het gebruik van het
Wandelnetwerk en het politieonderzoek naar het noodlottig
ongeval op de Hagelingerweg, in
juli 2016. Zie hiervoor ook de redactionele stukjes in deze Infopagina.
Meer informatie op www.raad.
velsen.nl.
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Gft, daar kun je iets mee!
Lente. Het seizoen om naar buiten te gaan. Koffie in de zon, koken met de eerste groenten en
fruit uit eigen moestuin.

eten. Allemaal waardevol afval, als
het tenminste in de gft-bak belandt!
Alleen dán kunnen wij er groen gas
en compost van maken.

Schillen, pitten en snijafval kunnen
meteen in de gft-bak, maar soms
blijven er ook etensrestjes over.
Etensresten die je niet meer gebruikt in een ander gerecht, mogen
in de gft-bak. Ook als het bijvoorbeeld een botje van een kippenpoot
is. Al het gft en etensresten zorgen
voor groen gas en vruchtbare compost.

Een volle gft-bak geeft 21 dagen gas
om mee te koken. Een gezin heeft
ja0arlijks zo’n 160 kilo gft. De helft
daarvan belandt al in de gft-bak,
maar de rest gaat nu nog vaak verloren. Dat is jammer, vooral als je bedenkt dat je op groen gas weer kunt
koken of zelfs het huis ermee kunt
verwarmen. Ook compost uit gft
maakt dat je geen kunstmest nodig
hebt. De eerste stap zet je gewoon
thuis: met te zorgen dat alles wat in
de gft-bak mag, daar ook echt in terecht komt. Kleine moeite, groot effect. Want gft daar kun je iets mee!

Dagelijks hebben we gft. Een bananenschil, oud theezakje, die bloemen die nu toch écht weg kunnen,
een restje pastasaus na het avond-
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Bijeenkomsten vrijwilligerswerk en mantelzorg
De cliëntenraden Participatiewet
en de Wmo-raden van de IJmond
nodigen inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen uit om ervaringen uit te wisselen over vrijwilligerswerk en/of
mantelzorg. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat betekent vrijwilligerswerk en/of mantelzorg
voor u? En is dit werk wel zo vrijwillig? Wat levert het voor u op?

Keuze uit drie bijeenkomsten
De medewerkers van de cliëntenraden en Wmo-raden gaan daarover
graag met u in gesprek. U hebt de
keuze uit drie bijeenkomsten:
- Maandag 10 april van 13.30 tot
16.00 uur in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk.
- Dinsdag 11 april van 15.00 tot 17.00
uur in de bibliotheek aan Dudokplein 16 in IJmuiden.
- Woensdag 12 april van 13.30 tot
16.30 uur in buurtcentrum Het

Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk.
Vernieuwen cliëntenparticipatie
Iedereen is van harte welkom om
mee te praten over dit onderwerp.
Uw ervaringen leveren een bijdrage aan het vernieuwen van de cliëntenparticipatie. De cliëntenraden en
Wmo-raden in de IJmond komen op
voor de belangen van inwoners met
een uitkering of zorg. Ze zijn samen
met de gemeenten op zoek naar een
verbreding van de betrokkenheid
van inwoners bij sociale vraagstukken.
Meer informatie
Aanmelden is niet nodig en neem gerust iemand mee. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw
Barbara Rietkamp, secretaris van de
IJmondiale cliëntenraad Participatiewet. Zij is bereikbaar via de mail:
barbararietkamp@ziggo.nl.

Wijkteam op straat
Afgelopen donderdag 30 maart
was het Sociaal Wijkteam Zee- en
Duinwijk/IJmuiden West aanwezig op het Canopusplein in IJmuiden. Dit in het kader van de Week
van het Geld.

Wandelnetwerk een succes
Velsen vormt samen met Beverwijk en Heemskerk een wandelnetwerk, dat weer onderdeel
uitmaakt van het netwerk van
Noord-Holland. Ruim een jaar
na de opening blijkt wandelnetwerk Midden-Kennemerland een
succes. Zo wordt de site druk
bezocht en is het aantal actieve
gebruikers van de app. ten opzichte van 2015 verdubbeld. Op
facebook heeft het wandelnetwerk ruim 1700 volgers gekregen.

Velsen is tot nu toe nog de enige
gemeente beneden het Noordzeekanaal, die in het wandelnetwerk
Noord-Holland is opgenomen. Het
plan is dat op termijn de hele provincie voor de wandelaar wordt
ontsloten. De provincie is trekker

van het project, terwijl de gemeenten voor de ﬁnanciën zorgen.
Nieuwsgierig? Ook bij jou om de
hoek zijn de leukste routes! Door
mooie landschappen, lintdorpen
en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken
en langs historische locaties. Het
wandelnetwerk geeft je veel gemak en wandelplezier. Ook zonder
voorbereidingen kun je direct gaan
wandelen bij één van de startpunten. Je kiest zelf de lengte en omgeving van je wandeling uit.
Zie voor meer informatie: www.
wandelnetwerknoordholland.nl.
Of download gratis de app. van
wandelnetwerk Noord-Holland,
waarin je alle routes van jouw keuze kunt opnemen.

In samenwerking met de Formulierenbrigade van Socius informeerde
het wijkteam de bezoekers over diverse geldzaken. Zo werden budgettips gegeven. Bijvoorbeeld over de
vraag in hoeverre mensen met een
klein (minimum) inkomen recht hebben op een ‘regeling van de gemeente’. Zoals geld voor een ﬁets voor een
kind, een 10-baden zwemkaart of iets
anders. Verder werden er gratis Donald Duck tijdschriften uitgedeeld,
een speciale ‘week van het geld’-edi-

tie. Ook was er op het plein een ludieke actie georganiseerd. Voorbijgangers konden raden welk geldbedrag
er in een spaarvarken zat.
Terugblik
De week van het geld, die van 27 tot
en met 31 maart werd gehouden was
weer een succes. Hoe ga je met geld
om? Mike-E en Spike-Y lieten dat
in hun kindertheatervoorstellingen
graag zien aan de kinderen van alle
basisscholen in Velsen. Maar ook het
thema ‘lekker koken met weinig geld’
sloeg aan. Zo was de ‘budgetkookavond’ in jongerencentrum De Koe
in Velserbroek al snel vol. Op de foto
(gemeente Velsen) een druk bezochte stand van het wijkteam op het Canopusplein.
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Afspraken versterken
sport en cultuur op scholen
Op 29 maart 2017 tekenden de
gemeente Velsen en alle onderwijsinstellingen voor versterking
van cultuur en sport in het basisen voortgezet onderwijs.

In het convenant staan gezamenlijke
doelen voor meer sport- en beweegaanbod en cultuureducatie op de
scholen. Hiervoor worden cultuur-

en buurtsportcoaches ingezet, die
in dienst zijn van Kunstencentrum
Velsen en SportSupport Kennemerland. Daarnaast zijn er afspraken
vastgelegd over een deel van loonkosten, die de onderwijsinstellingen
gaan bijdragen. Op de foto (gemeente Velsen) onderwijswethouder Annette Baerveldt en vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen.

Nominatie Zefier voor
Sportiefste basisschool
12 april is een spannende dag
voor de Zefier, want dan maakt
een deskundige jury in Nijmegen
bekend wie de Sportiefste basisschool van Nederland 2017 wordt.
De Zefier uit IJmuiden is één van
de acht basisscholen, die meedingen naar deze felbegeerde titel.

Onkruid gifvrij te lijf
Chemische middelen om onkruid
te lijf te gaan zijn schadelijk voor
mens en dier. Vandaar dat de gemeente Velsen dit jaar ongewenst
onkruid bestrijdt op een nieuwe
milieuvriendelijke en duurzame
manier. Hoe dan? Met bijna kokend water en branden.

Behalve dat het schadelijk is, bestaan
voor onkruidbestrijding met de inzet
van chemisch middelen ook strenge
eisen. De gemeente Velsen heeft gezocht naar een milieuvriendelijk alternatief. Na een aanbestedingsprocedure is HVC de onkruidbestrijding
gegund. Groen Punt B.V. zal het werk
uitvoeren en het onkruid op stoepen,
pleinen en wegen verwijderen.
Social Return
Een punt van onderhandeling met
HVC was dat bij het werk mensen
worden betrokken, die een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben. Het is
een afspraak om binnen een aanbesteding mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. En dat is gelukt.Er
zijn drie mensen aangenomen, die
Groen Punt B.V. helpen met de nieu-

we manier van onkruidbestrijding.
Wethouders Arjen Verkaik en Floor
Bal waren maandagmiddag 3 april
aanwezig bij het startmoment van de
werkzaamheden. Hier werd het materiaal gepresenteerd en een demonstratie gegeven. Op de foto (Reinder
Weidijk) de wethouders Verkaik en
Bal (zittend).

De school dankt zijn nominatie aan
een breed programma, waar spelen en leren hand in hand gaan. Het
team geeft onder meer bewegingsonderwijs met uitgebreide aandacht voor leerlingen met een beweegachterstand, een gevarieerd
naschools sportaanbod en aansprekende sportactiviteiten. Daarnaast
besteedt de school veel aandacht
aan gezonde voeding en ouderbe-

trokkenheid. De verkiezing van de
‘Sportiefste basisschool van Nederland 2017’ is een initiatief van de
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het
NOC*NSF in samenwerking met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en
de gastgemeente Nijmegen. De winnaar ontvangt naast de titel ook een
waarde cheque van 2000 euro en
een uitnodiging voor de ‘battle’ van
het tv programma Zapp Sport.
De andere genomineerde scholen
ontvangen een cheque van 1000 euro. Op de foto (gemeente Velsen) een
‘sportmix’ met kinderen van basisscholen Het Kompas, De Pleiaden,
Origon en Zeﬁer en hun begeleiders.

Bushokje Hagelingerweg
blijft staan
De verkeerssituatie op de Hagelingerweg, waar op 29 juli 2016
in de omgeving van het bushokje een noodlottig ongeval plaatsvond, wordt niet gewijzigd. Dat
is de conclusie van het college
van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het onderzoek van de afdeling Verkeer
Ongevallen Analyse (VOA) van de
politie.

tieonderzoek was het bushokje op de
hoek van de Hagelingerweg met het
Burgemeester Weertsplantsoen een
punt van aandacht. De politie constateert in het onderzoek, dat er op
meerdere momenten voor en tijdens
het afslaan naar rechts voldoende
zicht aanwezig is op ﬁetsers die zich
op het ﬁetspad bevinden. Bovendien
dwingt de halte rechtsaf slaand verkeer tot extra zorgvuldigheid.

De politie heeft de gemeente laten
weten, dat het onderzoek is afgerond
en dat het dossier is aangedragen bij
het Openbaar Ministerie. In het poli-

Het college vindt dat de analyse van
het ongeval geen aanleiding geeft om
de inrichting ter plekke opnieuw te
herzien of aan te passen.
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Grootschalig regionaal
woonwensenonderzoek
Eind maart 2017 zijn Velsen en de
andere gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een
grootschalig regionaal woonwensenonderzoek gestart. Het doel
van het onderzoek is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen
van de inwoners in beeld te brengen.

Brief met enquête
Steekproefsgewijs worden huishoudens schriftelijk geënquêteerd. Binnenkort kunt u een brief van de gemeente Velsen verwachten met de
vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook
op internet worden ingevuld. Naast
de woonwensen hebben de vragen
onder meer betrekking op de woongeschiedenis, de huidige woning en

buurt, de huishoudensituatie en de
woonlasten. De resultaten worden
anoniem verwerkt. Wie meedoet aan
de enquête maakt kans op een IPad
air 2.
Doel
Met deze informatie kunnen gemeenten en woningcorporaties bepalen, wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Doel is ook
om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht. Bijzonder is dat Velsen en de meeste regiogemeenten in Zuid-Kennemerland
en IJmond ervoor kiezen om zelfs op
wijkniveau het onderzoek uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door
subsidiëring vanuit het woonfonds
van de provincie Noord-Holland.

Digitaal loket uit de lucht
Aanstaande zaterdag 8 en zondag 9
april wordt een update uitgevoerd
door de leverancier van het digitaal
loket. Dat houdt in dat uw virtuele
balie voor alle vragen over producten
en diensten van de gemeente Velsen

tijdelijk niet beschikbaar is. Normaal
gesproken kunt u hier 24 uur per
dag terecht om bijvoorbeeld uw verhuizing door te geven of een uittreksel BRP (Basis Registratie voor Persoonsgegevens ) aan te vragen.

Lijn 75 over nieuwe busbaan
Na een feestelijke opening van
de nieuwe busbaan en een succesvolle Busbaanloop op vrijdagavond, was afgelopen zaterdag de open dag voor HOV-Velsen.

Ongeveer 170 mensen reden mee
met een klassieke NZH-bus of met
een moderne bus. Zij beleefden als
eerste reizigers het nieuwe tracé. In
de middag waren er ongeveer 150
bezoekers bij de onderdoorgang
tussen Santpoort-Noord en Driehuis.

Vanaf zondag 2 april rijden alle reizigers met buslijn 75 over de splinternieuwe busbaan. Deze lijn wordt
vanaf 3 september 2017 vervangen
door R-net lijn 385. In de zomermaanden, van 28 mei tot en met 2
september, rijdt lijn 75 helemaal
door naar het strand van IJmuiden.
Meer informatie over de nieuwe
dienstregeling is binnenkort te vinden op www.connexxion.nl. Op de
foto (provincie Noord-Holland) de
feestelijkheden bij de onderdoorgang in Santpoort-Noord.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

IJmuiden
De Ruyterstraat 178, realiseren 5 appartementen (27/03/2017) 81412017;
De Zandkuil 33 E, kappen boom
(27/03/2017) 8328-2017;

Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik
openbare weg en kade tijdens Havenfestival 17 en 18 juni 2017
(30/03/2017)
8727-2017;
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
maart 2017 tot en met 31 maart
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben

ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
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Aanvragen (vervolg)
woning (31/03/2017) 8614-2017.
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten binnenbak
(24/03/2017) 7944-2017.
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, plaatsen zadeldak
op bestaande garage (30/03/2017)
8512-2017.
Velserbroek
De Zeiler 78, plaatsen uitbouw op
balkon (27/03/2017) 8056-2017;
Zwanebloembocht 172, vergroten

woning (27/03/2017) 8095-2017;
Aletta Jacobsstraat 74, wijzigen gevel (28/03/2017) 8158-2017;
Waterviolier 12, legaliseren samenvoegen 2 bergingen (28/03/2017)
8187-2017;
De Zeiler 156, oprichten schuur
(28/03/2017) 8250-2017.
Driehuis
Kruising Minister van Houtenlaan/Waterloolaan, kappen 8 bomen
(28/03/2017) 9434-2017.
Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes

weken:
IJmuiden
Snippenbos ong kavel 9, oprichten woning (twee onder een kap)
(31/03/2017) 3297-2017
Snippenbos ong kavel 8, oprichten woning (twee onder een kap)
(31/03/2017) 3293-2017
Driehuis
P.C. Hooftlaan 23, vergroten woonhuis (03/04/2017) 3726-2017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 178; plaatsen dakop-

bouw (27/03/2017) 6964-2017;
Casembrootstraat 58, bouwwerk
brandveilig gebruiken (28/03/2017)
18293-2016;
Zwaanstraat 51, plaatsen dakopbouw
(28/03/2017) 6658-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen tot 1
woning (28/03/2017) 5683-2017;
Keetberglaan 337, plaatsen schuur /
schutting (31/02/2017) 6412-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dakkapel (voorgevel) t verplaatsen trap
(03/04/2017) 3375-20173375-2017.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 23,afwijken bestemmingsplan (03/04/2017) 35112017.
Santpoort-Zuid
Litslaan 27, plaatsen dakkapel
(27/03/2017) 5133-2017;
Louise de Colignylaan 42 , kappen
boom (28/03/2017) 6520-2017;
Clarionlaan 9, kappen boom
(28/03/2017) 3572-2017
;
Laurillardlaan 11, plaatsen dakkapel
(3/04/2017) 3246-2017;
Van Dalenlaan 49, vervangen dakkapel (3/04/2017) 3537-2017.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen 2 bomen (28/03/2017) 6392-2017;

Kieftendellaan 53, uitbouwen en
wijzigen gevels (31/03/2017) 56182017.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 45
parkappartementen (27/03/2017)
2956-2017;
Van den Vondellaan 1B (kavel 3), oprichten woning (31/03/2017) 257222016;
Van den Vondellaan 1B (kavel 2), oprichten woning (31/03/2017) 257242016.
Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

IJmuiden
Visseringstraat 1, wijzigen gevelindeling (28/03/2017) 4165-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kermis
IJmuiden,
Kennemerplein op 22/23/24 en 25 april 2017.
(29/03/2017) 2812-2017;
Viering koningsdag 2017 live muziek, Kennemerlaan 93 27-04-2017
13:00 t/ m 21:00 uur (29/03/2017)
4853-2017;

Koningsspelen
IJmuiden,
21
april 2017 van 09.00-14.10 uur,
Strand voor paviljoen Noordzee
(03/04/2017) 4721-2017;
Occupation
and
Liberation
WN2000, 20 en 21 mei 2017, Badweg
38 (03/04/2017) 5930-2017.
Santpoort-Zuid
Viering koningsdag 2017, Landje
van Scholz van 11.00 uur - 20.00 uur
(29/03/2017)5531-2017.
Driehuis
Westerveld Fair 11-06-2017 van
10.30 uur tot 16.00 uur, terrein begraafplaats/Crematorium Westerveld (3/04/2017)
6159-2017;
Strawberries Easter Tournament,
14-04 t/m 17 -04 2017, Clubhuis
(Waterloolaan 1, (terras, landje Manus, velden) (03/04/2017) 25882017.
Velserbroek
Haarlem Night Skate, 3/31 mei
en 28 juni 2017, start en ﬁnish locatie Vestingsplein Velserbroek.
(03/04/2017) 3333-2017.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te
IJmuiden
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk,
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen
zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien
of te beluisteren.
Carrousel 12 april 2017
In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde.
Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan
ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over
neemt.
Inspreken kan tijdens de Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail voor de Carrousel: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
Verkeersstructuur centrum IJmuiden
De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur
Proces en Ambitie Kustvisie
De Kustvisie richt zich op het gebied rond de jachthaven Seaport Marina. Bij
vaststelling van het ambitiedocument heeft de raad verzocht om inwoners
en partners te betrekken bij het opstellen van een ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan. De
raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.
Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur
Nota Dierenwelzijn Velsen
De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In de afgelopen periode is er een
grote stap gezet in de goede samenwerking van verschillende instanties voor

het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe onderwerpen
(bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak
van educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en
huiselijk geweld.
Rooswijkzaal 19.30 -21.00 uur
Strategische Agenda
In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu
tijd voor een Strategische Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners hebben meegedacht en zijn met
ideeën gekomen voor de Strategische Agenda 2020.
Raadzaal 21.15-22.30 uur
Agenda sportaccommodaties Velsen
De nota sportaccommodaties 2010-2015 is geëvalueerd. Er is nu een startnotitie opgesteld voor een nieuwe agenda sportaccommodaties. De thema’s
zijn onder andere veilige, functionele en duurzame sportaccommodaties, sociaal domein en sportaccommodaties, breedtesport, exploitatie en bewegen
in de openbare ruimte.
Schoonenbergzaal 21.15-22.30 uur
IJmondcommissie 18 april 2017
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Met de uitkomsten van de
IJmondcommissie krijgen de raadsleden van de drie gemeenteraden één
raadsvoorstel voorgelegd. Het raadsvoorstel wordt in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen door de raadsleden besproken en vastgesteld.
Inspreken kan tijdens de IJmondcommissie.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt dan nog
contact met u op.
Agenda
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.
• Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke eﬀecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor Planciusstraat 49
in IJmuiden.

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

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Informatiemarkten windparken Velsen

Petrakerk

Velserbroek - Het hele jaar
strijden 20 teams uit de regio om het kampioenschap
van het recreantentoernooi
in Haarlem.
Afgelopen maandag werd er
gestreden om het algemene kampioenschap van de
maandagavond. De spelers
waren gedreven om de goede prestatie van de afgelopen maand, promotie naar de
hoogste poule, voort te zetten

IJmuiden - In de aanloop
naar Goede Vrijdag kan
men in de Petrakerk aan de
Merwedestraat elke doordeweekse avond stil staan
bij de verschillende aspecten omtrent het sterven van
onze Heiland. De bijeenkomsten starten om 19.30
en duren ongeveer een half
uur.Iedere avond is er een
andere spreker of spreekster en ook de muzikale begeleiding zal door verschillende mensen worden verzorgd. Vanaf 19.00 staan de
deuren open en heet men u
van harte welkom, om deze ingrijpende gebeurtenissen te gedenken in de Petrakerk in IJmuiden. Tijdens
de bijeenkomsten is er medewerking van Band Spontaan op maandag, organist Martin Rijke op dinsdag, Gospelkoor Sing op
woensdag, organist William
Verhagen op donderdag en
vrijdag.

een goed uit de startblokken om daarna de wedstrijd
overtuigend winnend af te
sluiten. Het kampioenschap
werd groots gevierd en de
spelers en coach kijken terug
op een perfecte afsluiting van
het 10 jarig jubileumjaar van
Lets Play.
Lets Play traint elke donderdagavond in de Weid in Velserbroek. Interesse? Zie
www.wilwilwel.nl.

Lets Play Velserbroek Volleybalkampioen

een goed niveau. Wolthuizen
won door gedegen spel met
een gemiddelde van 15,45. In
totaal waren er over de drie
speeldagen circa 200 belangstellenden. Met dank
aan de sponsors en de gemeente Velsen, lijkt dit toernooi een blijvend succes te
worden. Volgend jaar weer!

Lets Play Velserbroek Volleybalkampioen
Velserbroek - Het hele jaar
strijden 20 teams uit de regio om het kampioenschap
van het recreantentoernooi
in Haarlem.
Afgelopen maandag werd er
gestreden om het algemene kampioenschap van de
maandagavond. De spelers
waren gedreven om de goede prestatie van de afgelopen maand, promotie naar de
hoogste poule, voort te zetten

en begonnen dan ook strijdlustig aan de wedstrijden. De
eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen van Recredo uit Haarlem.
De wedstrijd daarna werd
nipt verloren van Spaarnestad xs1 om daarna overtuigend te winnen van Wintersport xs1. De laatste wedstrijd zou uitmaken wie kampioen zou worden. Tegen vc
Cramer kwam Lets Play met-

project is gelegen op de landtong bij
de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzee-

speelplezier. De kinderen krijgen een enkelband om, die hun
tijd registreert. Als alle kinderen
geweest zijn, worden de snelste drie jongens en de snelste
drie meisjes op het podium gehuldigd. Wil jij ook graag meedoen? Lever dan op school jouw
inschrijfformulier in en ontvang
1 euro korting voor de Kids Obstacle Run op zondag 14 mei in
het Rabobank IJmond Stadion.
Hebben jullie op school geen
blauwe brievenbus? Ga dan
naar www.jeugdsportpasvelsen.
nl om je aan te melden.

Petrakerk

Velsen - In een buitengewoon spannende ambiance is Richard Wolthuizen wederom kampioen van de gemeente Velsen geworden.
Hij eindigde als eerste in zijn
poule en moest het in de finale opnemen tegen de winnaar van de andere polue,
Dick Pruis. De strijd was van

een goed niveau. Wolthuizen
won door gedegen spel met
een gemiddelde van 15,45. In
totaal waren er over de drie
speeldagen circa 200 belangstellenden. Met dank
aan de sponsors en de gemeente Velsen, lijkt dit toernooi een blijvend succes te
worden. Volgend jaar weer!

lem. Graag afspraak maken met Rob
Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
Omgevingsdienst IJmond, Stati-

Velsen - Ben jij tussen de 5 en 13
jaar oud en houd je wel van een
uitdaging? Dan is de Kids Obstacle Run tijdens de ZorgSpecialist Loop zeker wat voor jou.
Op zondag 14 mei zullen deelnemers uit heel Nederland naar
het Rabobank IJmond Stadion
van SC Telstar komen om mee
te doen aan de ZorgSpecialist
Loop 2017. Bij de ZorgSpecialist
Loop wordt het veld van SC Telstar omgetoverd tot een ObstacleRun parcours voor kinderen.
De Kids Obstacle Run is een
kilometer lange uitdaging vol

IJmuiden - In de aanloop
naar Goede Vrijdag kan
men in de Petrakerk aan de
Merwedestraat elke doordeweekse avond stil staan
bij de verschillende aspecten omtrent het sterven van
onze Heiland. De bijeenkomsten starten om 19.30
en duren ongeveer een half
uur.Iedere avond is er een
andere spreker of spreekster en ook de muzikale begeleiding zal door verschillende mensen worden verzorgd. Vanaf 19.00 staan de
deuren open en heet men u
van harte welkom, om deze ingrijpende gebeurtenissen te gedenken in de Petrakerk in IJmuiden. Tijdens
de bijeenkomsten is er medewerking van Band Spontaan op maandag, organist Martin Rijke op dinsdag, Gospelkoor Sing op
woensdag, organist William
Verhagen op donderdag en
vrijdag.

Kids Obstacle Run

Velsen - In een buitengewoon spannende ambiance is Richard Wolthuizen wederom kampioen van de gemeente Velsen geworden.
Hij eindigde als eerste in zijn
poule en moest het in de finale opnemen tegen de winnaar van de andere polue,
Dick Pruis. De strijd was van

een goed uit de startblokken om daarna de wedstrijd
overtuigend winnend af te
sluiten. Het kampioenschap
werd groots gevierd en de
spelers en coach kijken terug
op een perfecte afsluiting van
het 10 jarig jubileumjaar van
Lets Play.
Lets Play traint elke donderdagavond in de Weid in Velserbroek. Interesse? Zie
www.wilwilwel.nl.
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De wedstrijd daarna werd
nipt verloren van Spaarnestad xs1 om daarna overtuigend te winnen van Wintersport xs1. De laatste wedstrijd zou uitmaken wie kampioen zou worden. Tegen vc
Cramer kwam Lets Play met-

IJmuiden aan Zee – Stichting ReddingsTeam Zeedieren
(RTZ) vraagt weer om oude, maar schone handdoeken en
badlakens voor de verzorging van geredde zeedieren, zoals
zeehonden. Heeft u nog een stapeltje handdoeken liggen,
bel dan 0255-515597 of kijk op www.rtzvelsen.nl. Namens de
zeehonden alvast bedankt.

Windpark Ferrum

Windpark Ferrum

Definitieve vergunning
Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen
uit de Statencommissie RWW wordt
voor beide projecten de deﬁnitieve
VVGB voorgelegd aan Provinciale
Staten (PS). Na instemming van PS
kunnen GS de vergunningen deﬁnitief verlenen.

IJmuiden aan Zee – Stichting ReddingsTeam Zeedieren
(RTZ) vraagt weer om oude, maar schone handdoeken en
badlakens voor de verzorging van geredde zeedieren, zoals
zeehonden. Heeft u nog een stapeltje handdoeken liggen,
bel dan 0255-515597 of kijk op www.rtzvelsen.nl. Namens de
zeehonden alvast bedankt.

Windpark Spuisluis
Dit project bestaat uit de bouw van
zes windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken
en aanpassingen aan de wegen. Het
project is gelegen op de landtong bij
de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzee-

Ter visie
Omdat er Omdat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan is er
een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. De stukken liggen van 23 maart 2017 tot en met 4
mei 2017 ter inzage op www.noordholland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij: Noord-Hollands
Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob
Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
Omgevingsdienst IJmond, Stati-

onsplein 48b te Beverwijk; Klanten Contact Centrum gemeentehuis
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;
Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48
te Beverwijk; Bibliotheek IJmond
Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk en
Bibliotheek IJmond Noord, Maerten
van Heemskerckplein 3 te Heemskerk.

Kids Obstacle Run

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen vastgesteld. De stukken liggen
van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

kanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen.
De te bouwen windturbines hebben
een ashoogte tussen de 117 en 120
meter en een rotordiameter tussen
114 en 117 meter.

speelplezier. De kinderen krijgen een enkelband om, die hun
tijd registreert. Als alle kinderen
geweest zijn, worden de snelste drie jongens en de snelste
drie meisjes op het podium gehuldigd. Wil jij ook graag meedoen? Lever dan op school jouw
inschrijfformulier in en ontvang
1 euro korting voor de Kids Obstacle Run op zondag 14 mei in
het Rabobank IJmond Stadion.
Hebben jullie op school geen
blauwe brievenbus? Ga dan
naar www.jeugdsportpasvelsen.
nl om je aan te melden.

Het gaat om de bouw en exploitatie
van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg op
het terrein van Tata Steel. Het type
windturbine is nog niet bekend. Wel
is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 m, een maximale ashoogte van 80 m en een maximale rotordiameter van 90 m.

Velsen - Ben jij tussen de 5 en 13
jaar oud en houd je wel van een
uitdaging? Dan is de Kids Obstacle Run tijdens de ZorgSpecialist Loop zeker wat voor jou.
Op zondag 14 mei zullen deelnemers uit heel Nederland naar
het Rabobank IJmond Stadion
van SC Telstar komen om mee
te doen aan de ZorgSpecialist
Loop 2017. Bij de ZorgSpecialist
Loop wordt het veld van SC Telstar omgetoverd tot een ObstacleRun parcours voor kinderen.
De Kids Obstacle Run is een
kilometer lange uitdaging vol

Op 11 april vindt er een informatiemarkt plaats over het windpark Spuisluis in het Telstar Stadion aan Minister van Houtenlaan
123 te Velsen Zuid. Tijd: 19.0020.30 uur. Op 13 april van 19.0020.30 uur is er een informatiemarkt over het windpark Ferrum
in het strandhotel Het Hoge Duin
aan de Rijckert Aertszweg 50 in
Wijk aan Zee

Staten (PS). Na instemming van PS
kunnen GS de vergunningen deﬁnitief verlenen.
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
7 april

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

9 april

Duin en Kruid Lenteloop
www.duinenkruidlenteloop.nl

10 april

Informatieavond Aqua Slank en fit
www.zwembadvelsen.nl

21 april

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

21 april

Koningsspelen Strand IJmuiden

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vinden voor de vijfde keer
de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen
zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest waaraan veel kinderen uit de gemeente
Velsen deelnemen. Onder begeleiding van
buurtsportcoaches zullen er vijf basisscholen
actief zijn op het IJmuiderstrand.

Mega Sportmix
Dinsdag 25 april kunnen kinderen uit de gemeente
Velsen weer lekker sporten tijdens de Mega Sportmix
onder begeleiding van de Buurtsportcoaches!
In Sporthal IJmuiden-Oost worden allerlei leuke
sportonderdelen neergezet, zoals: hobbelbobbelbaan,
voetbal- en hockeywedstrijdjes, mikparadijs, klimparcours en nog veel meer. Groep 1 t/m 4: 10.00-12.00
uur, groep 5 t/m 8: 13.00-15.00 uur. Kosten zijn € 1,- en
inschrijven kan alleen op de dag zelf, let op: vol = vol.

www.schoolvoetbalvelsen.nl

25 april

April 2017

Mega Sportmix
Sporthal IJmuiden-Oost

Informatieavond
Aqua Slank en Fit
Zwembad bijna klaar
voor buitenseizoen
Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad De
Heerenduinen weer open. De onderhoudsploeg van het
zwembad is druk bezig om het bad en de speelweide in
gereedheid te brengen. Zo worden de tegeltjes, indien
nodig vervangen, de baden geschrobt (met biologische
schoonmaakproducten) , de kinderspeeltoestellen nagekeken etc. Laat de zomer maar komen!

Certificaat Sporthallen

In april start zwembad De Heerenduinen met een
nieuwe cursus Aqua Slank en Fit.
Voorafgaand aan de start van de cursus is er een
geheel vrijblijvende informatie avond op maandag 10
april 2017 om 19.00 uur.
Aqua slank en fit;
- Onbeperkt aquasporten
- Professionele begeleiding en advies van een
gediplomeerd diëtiste
- Individueel beweegadvies
- Weegmomenten
- De lessen vinden plaats op donderdag
19.30-20.15 uur

Huur eens een tennisbaan!
Voor maar € 13,- per uur

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl
Eind 2016 zijn de sporthallen “IJmuiden Oost” en “Het
Polderhuis” gekeurd door de VSG (Vereniging van
Sport Gemeenten).
Dit heeft geresulteerd in het behalen van het kwaliteitscertificaat van de VSG (vergelijkbaar met het keurmerk “veilig en schoon” voor zwembaden) waarmee
wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen op gebied
van o.a. hygiëne, toegankelijkheid, veiligheid etc.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in sporthal
IJmuiden-Oost werd op donderdag 30 maart 2017 het
certificaat uitgereikt aan de gemeente Velsen, afdeling
Sportzaken.
Hiermee zijn alle sporthallen uit de gemeente Velsen
gecertificeerd.

Nieuw onderhoudscontract
Per 1 april 2017 heeft de Gemeente Velsen afdeling Sportzaken een
nieuw contract afgesloten met de firma De Peinder voor het groot
onderhoud van de buitensportaccommodaties.
Firma De Peinder is na een Europese aanbestedingsprocedure als winnaar uit de inschrijvingen gekomen.
Afgelopen donderdag 30 maart hebben de afdelings manager van de
afdeling sportzaken Fré van Geldorp en de directeur van de Firma de
Peinder, Andre de Peinder het contract ondertekend.

Sportief kinderpartijtje? Huur eens een gymzaal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

