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Zefier sportieve school
IJmuiden - De Zefier is
tweede geworden bij de
verkiezing van Sportiefste
Basisschool van Nederland. Dit is een tweejaarlijkse verkiezing van NOCNSF en de vakvereniging
voor docenten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen.

nics die de school aanbiedt:
van judo tot freerunnen, hordenlopen en touwtje springen. Ook is er een naschools
sportaanbod waar gretig gebruik van wordt gemaakt, de
Daily Mile door de wijk, het
beweegplein, extra sportdagen en actieve deelname aan
sporttoernooien, het GIDSproject, alle gymlessen door
De Zefier is geselecteerd op een vakleerkracht en samenhet profiel bewegen. Dit is werking met Sportsupport en
terug te zien in de diverse cli- de gemeente. Dit alles wordt

ondersteund door extra aandacht voor gezonde voeding en tweemaal per jaar
een Lekker Fitproject waarbij schoolbreed aandacht is
voor een gezonde leefstijl.
Op de finaledag met clinics
presenteerde groep 7 van De
Zefier zich met een sportieve demo, samen met nog zeven scholen. Een school uit
Tilburg ging er met de titel
vandoor.
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SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

ZAP

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Oranje gekleurde meivakantie
Velsen - Vanaf maandag zijn
de meeste scholen twee weken dicht. Gelukkig is er in
de meivakantie veel te beleven. Voor de vakantie begint worden op vrijdagochtend 21 april de Koningsspelen gehouden. Dat gebeurt
op het IJmuiderstrand waar
600 Velsense schoolkinderen
cclinics krijgen van leerlingen van het Vellesan College.
Leuk om even te gaan kijken!
Heel Nederland viert natuurlijk 27 april de 50ste verjaardag van Koning WillemAlexander. Ook in Velsen
wordt in vrrijwel alle dorps-

kernen gefeest (zie Koningsdagspecial in deze krant). Op
zaterdag 29 april vindt vervolgens het eerste Fashion &
Fresh-evenement plaats op
Plein 1945 en de vernieuwde Lange Nieuwstraat. Dat
wordt lachen met de Stilettorun en genieten van de mooiste mode op een echte catwalk! Daarnaast presenteren de winkeliers zich in lente-sfeer in hun winkels en op
de markt. Nu de natuur weer
groen wordt gaan we natuurlijk massaal naar buiten in de
meivakantie. Geniet ervan!
(archieffoto: Erik Baalbergen)
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
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

Proef culinair Italië
IJmuiden - Dinsdagavond 9
mei vanaf 18.30 uur houden
Ristorante da Maurizio en
Gall & Gall IJmuiden samen
alweer de derde Sagra del
Vino. De bijdrage voor deze
prachtige avond is 30 euro
per persoon.
De teams van Da Maurizio en
Gall & Gall zullen u dan ook
weer in de bekende gezellige
Toscaanse sfeer van Ristorante da Maurizio ontvangen.
Tijdens deze avond wordt u
culinair verwend met diverse
Italiaanse gerechten en bijpassende wijnen. Zowel de
wijnen als de gerechten zullen deze avond van interes-

sante achtergrondinformatie
worden voorzien.
Na het vertrek van de familie
van Setten van Gall & Gall is
in onderling overleg unaniem
besloten om deze, inmiddels
succesvol geworden activiteit
voort te zetten.
Voor nadere informatie over
deze avond en voor de inschrijvingen kunt u terecht
bij zowel het restaurant van
Da Maurizio aan Velserduinweg 161 in IJmuiden als in de
winkel van Gall & Gall IJmuiden aan het Plein 1945.
Of via e-mail op monica@
damaurizio.nl of gallengall.
ijmuiden@gmail.com.

IJmuiden - Het kan deze dagen heel aantrekkelijk
zijn om in de Kennemerlaan
Bij Bo en Jacky Hart langs te
gaan. Want er wordt een extra Sale gehouden.
Vanaf woensdag 19 tot en
met zaterdag 22 april wordt
de zomercollectie van vorig jaar verkocht tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. In deze Super Stock Sale hangen nog veel leuke items zoals: jurkjes, korte broeken,
t-shirts, jasjes en nog veel
meer. ,,Er blijven nou eenmaal altijd nog de nodige

stuks over die wij voor aanvang van hoogzomer voor interessante prijzen aanbieden”, aldus Jacomien en Bo
Stokman.
Op deze manier zijn er twee
partijen blij: de klant heeft
het voordeel en er wordt
plaats gemaakt voor nieuwe
items die wekelijks binnenkomen. Misschien zit er net
dat ene leuke jurkje of shirt
bij, om straks in de koffer te
pakken op weg naar de zon.
Jacky Hart en Bij Bo zijn gevestigd aan de Kennemerlaan 94-96 in IJmuiden.

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 het stadhuis Velsen
aan Plein 1945
Het Velser raadhuis in het
dorp Velsen barst halverwege
de vorige eeuw uit zijn voegen. In 1949 krijgt de architect Dudok van de gemeente Velsen de opdracht voor
het ontwerpen van een nieuw
stadhuis voor Velsen. Hij heeft
de locatie al opgenomen in de
stedenbouwkundige wederopbouwplannen van Velsen
uit 1947 en beschouwt het
stadhuis als sluitstuk daarvan. Dudok dient eind 1949
het eerste bouwplan in, met
een bouwsom van 3 miljoen
gulden. Voorlopig gaat de
bouw niet door omdat de wederopbouw hogere prioriteiten krijgt. Bovendien ontwikkelt de provincie plannen om
de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk samen te
voegen. Hoewel de gemeenten zelf fel tegen zijn, wacht
men eerst de uitkomst af. In
1956 komt Dudok met een
uitgewerkt plan. De goedkeuring van het rijk komt pas in
1962, waarna op 15 november
dat jaar de eerste paal wordt
geslagen.
Het uiteindelijke ontwerp is
een modern, zakelijk en bij-

na rechthoekig gebouw, zonder versieringen en gelegen
rondom een binnenplaats.
De voorgevel aan Plein 1945
loopt scheef om aan te sluiten bij de De Noostraat. Boven de hoofdingang treedt de
raadzaal ‘als een vuist op het
plein naar voren’, bedoeld als
symbool van de greep van het
gezag. Het stadhuis krijgt een
toren precies in de as van de
De Noostraat. De bouw duurt
3 jaar en verloopt ondanks
twee strenge winters voorspoedig. Het nieuwe stadhuis
wordt op 24 augustus 1965
geopend door prinses Margriet.
Tijdens de opening houdt Dudok een toespraak, waarin hij
onder andere uitspreekt dat
hij hoopt de raadsleden bij
binnenkomst niet de kortste
weg nemen naar hun raadszetel, maar dat zij schrijden
door de burgerzaal, de statige
trap in alle rust bestijgen en
zich langs de trouwzalen begeven, terugdenkend aan een
gelukkige dag in hun eigen
leven, om vervolgens de raadzaal in de juiste stemming te
bereiken om daar bij te dragen tot humane en verstandige besluiten…
In de negentiger jaren wordt
het stadhuis uitgebreid met
een nieuw gebouw aan de
overkant van de Raadhuisstraat. De nieuwbouw is met
een loopbrug verbonden met
het Dudok-deel. In 2012 start
een renovatie van het Dudokdeel, met aandacht voor asbestsanering, klimaatbeheersing en energieverbruik. Op
26 maart 2014 wordt het gerenoveerde stadhuis opnieuw
geopend door Prinses Margriet.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Expositie
werken
van
kunstschilder Jan Makkes
in zijn Museumboerderij,
Hofgeesterweg 22 a Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis. Expositie is te zien tot en met zondag 23 april.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

21 APRIL

Verwendag voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in het Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan
51 Santpoort-Noord. Vanaf
10.00 uur.
Expositie
werken
van
kunstschilder Jan Makkes
in zijn Museumboerderij,
Hofgeesterweg 22 a Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3
jaar. 13.00 tot 17.00 uur.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf
13.00 uur.
Kienavond bij Full Speed in
het clubgebouw, Tolsduinerlaan 6 in Velsen-Zuid. Aanvang 19.30 uur.
Muziek en verhalen over
Syrië in de Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan
SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep
Vondel presenteert ‘Plankenkoorts’. Aanvang 20.15
uur.

23 APRIL

Pim Mulierloop. Zie ook
www.pimmulierloop.nl.
Regligieuze bijeenkomst
in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Expositie
werken
van
kunstschilder Jan Makkes
in zijn Museumboerderij,
Hofgeesterweg 22 a Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf
13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00 tot 17.00 uur.
Poppenkast ‘Poep en Troep’
v.a. 3 jaar, aanvang 13.30
uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

22 APRIL

Kofferbakmarkt op Plein
1945 in IJmuiden. Van 09.00
tot 16.00 uur.
Stekken ruilen bij ATV de
Hofgeest, Spekkenwegje 2
Santpoort-Noord. Van 09.30
tot 12.00 uur.
Expositie
werken
van
kunstschilder Jan Makkes
in zijn Museumboerderij,
Hofgeesterweg 22 a Velserbroek. Van 11.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller

24 APRIL

Vergadering van Vereniging Oud-Hoogoven Medewerkers (VOHM) in het Dudok Huis in Velsen-Noord.
Aanvang 14.30 uur, zaal
open 13.30 uur.

25 APRIL

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.

Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen 13.30 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Taxatiedag van oude boeken, bijbels en kaarten door
taxateur Arie Molendijk
in het Holiday Inn IJmuiden,
Kennemerboulevard
250 IJmuiden. Van 13.00 tot
16.00 uur.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Fadozangeres Cristina Branco. Aanvang 20.15 uur.

26 APRIL

OIG tweedehandswinkel
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat 469 IJmuiden. Zie ook
www.schoes2fit.nl.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’na smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’.
3 Speurtochten. Geopend
vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen 13.30 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs. Poppenkast ‘Poep en Troep’ v.a.
3 jaar, aanvang 13.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag
voor
kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Ook
mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind.
Opgeven via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252,
dit kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Lezing over babbeltruc in
de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis.
Aanvagn 14.00 uur, zaal op
13.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Guido Weijers in ‘Masterclass Geluk’. Aanvang 20.15
uur.

27 APRIL

Koningsdag zie programma elders in deze krant.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Gesloten.

Velsen - Samen met jouw
collega’s een top prestatie neerzetten en tegelijkertijd het groepsgevoel verhogen? Doe dan met het
gehele bedrijf mee met de
ZorgSpecialist Loop op zondag 14 mei en geniet samen van een sportieve dag.
Schrijf je businessteam van
max. vijf deelnemers en één
begeleider in en ga de uitdaging aan op uniek parcours van 5 of 10 kilometer. De aparte businesscategorie van de ZorgSpecialist Loop biedt bedrijven,
instellingen en organisaties
de mogelijkheid om via een

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

aantrekkelijk pakket deel
te nemen aan het evenement. Om in het businessloop klassement opgenomen te worden, dienen minimaal 3 teamleden te finishen. De teamtijd is de som
van de tijden van de drie
snelste teamleden.
JGZ, Baker Tily Berk en
RSM staan al ingeschreven! Wil jij ook meedoen
met één team (of meer) en
deze dag samen met jou
bedrijf knallen?
Voor meer informatie en inschrijven, kunt u kijken op
www.zorgspecialistloop.nl/
bedrijvenloop/

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 26
april bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan
de Lange Nieuwstraat 469.
De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten
te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van
de Vibrionveer, een nieuwe
Zweedse uitvoering. Deze
vervangt de klassieke steunzool, die vaak hard en statisch is.
De Vibrionveer heeft een verende werking en activeert
de spieren en de bloedsomloop. Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeien-

de rugklachten zijn enthousiast over de Vibrionveer. De
stand van de voet en de holling van de voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet
wordt ondersteund en de
voet kan weer op natuurlijke
wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De Fusegold Vibrionveer heeft een handzaam
formaat en past in bijna alle
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Dit is geheel gratis,
wel graag van tevoren een
afspraak maken. Leemans is
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.

www.
www.

.nl
.nl
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Trainer Piet Bogaard
na 28 jaar gestopt

Kofferbakmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 22 april
wordt van 09.00 tot 16.00
uur een gezellige kofferbakmarkt gehouden op Plein
1945. Wie ook zijn overtollige spullen wil verkopen kan
voor informatie contact opnemen via telefoonnummer
0255-533233 of 06-1045023.
De volgende kofferbakmarkten zijn op 17 juni en 2 september.

‘t Mosterdzaadje

MirAnDa Trio en
Schubert en Beethoven

Collecte
voor Siaya
Velsen - In de week van 23
april collecteert Stichting Siaya in de gemeente Velsen.
Deze stichting stelt zich ten
doel om kwetsbare kinderen
in Kenya onderwijs te geven.
Zie ook www.siayaproject.nl.

Vergadering
VOHM
IJmond - Het bestuur
van de Vereniging OudHoogoven Medewerkers
(VOHM) nodigt geïnteresseerden uit voor het bijwonen van de 43ste Algemene Ledenvergadering. Deze wordt op maandag 24
april gehouden in het Dudok Huis in Velsen-Noord
en op dinsdag 25 april
2017 in het Event Center
Jules in Heerhugowaard).
De zaal is open vanaf 13.30
uur, aanvang vergadering
om 14.30 uur. Vóór en na
afloop van de vergadering
is er gelegenheid om oudcollega’s te ontmoeten.
Beide zalen zijn rolstoeltoegankelijk. Zie ook www.
vohm.nl.

Santpoort-Noord - Op vrijdag 21 april om 20.00 uur
neemt Het MirAnDa Trio het
publiek in ‘t Mosterdzaadje
mee in de betoverende klanken van harp, fluit en zang in
de kleurrijke sfeer van muziek gebaseerd op volksmelodieën. Harpiste Mirjam Rietberg, fluitiste Dasha
Beltiukova en zangeres Anna Azernikova weten al meer
dan tien jaar op topniveau
hun publiek te verrassen. Op
het programma staan werken
van Philippe Gaubert, Camille
Saint-Saëns, Alexander Alyabiev, Alphonse Hasselmans,
Antonin Dvorák, Maurice Ravel, Isaac Albeniz en Manuel
de Falla. De pianist Michael
Tjalka reist met zijn concert
uitvoeringen over de hele
wereld. Op zondag 23 april

om 15.00 uur neemt Micheal
Tjalka plaats achter de vleugel in ‘t Mosterdzaadje.
Hij is befaamd en veelgevraagd pianist die alle toetsenborden van heel oud tot
hedendaags weet te bespelen. Zijn masterclasses zijn
beroemd. Zijn aanwezigheid
in Nederland combineert hij
al jaren met een optreden
in Santpoort. Zo kan het publiek zich verheugen op een
grandioze uitvoering van de
laatste sonates van Beethoven (opus 111) en Schubert
(D.960).
‘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-Noord - Piet Bogaard heeft na 28 jaar feestelijk afscheid genomen als atletiektrainer. Tijdens de surpriseparty ontving Bogaard de
Gouden Spike van zijn atleten
en haalde hij herinneringen op
met oud-atleten. Vanwege zijn
jarenlange succesvolle inzet
voor de vereniging heeft het
bestuur van AV Suomi hem benoemd tot Lid van Verdienste.
De inmiddels 70 jarige Bogaard
heeft bij AV Suomi in Santpoort
aan de wieg gestaan van veel
topatleten zoals hordeloopsters Femke van der Meij en
Sharona Bakker en de huidige
nationaal junioren recordhouder 400 meter Jochem Dobber.
,,Het gaat niet om mij, maar
om de atleet”, is de lijfspreuk
van Bogaard. Ondanks dat Bogaard niet graag op de voorgrond treedt, was hij een graag
geziene gast op grote wedstrijden en altijd bereid voor een
praatje: vriendelijk, kritisch en
bescheiden.
Met een neus voor jong talent heeft hij veel atleten op
weg geholpen naar de natio-

nale top. Hordelopen en sprint
is zijn specialisme. Zijn trainingsschema’s staan bekend
om het behalen van optimale prestaties. Samen met zijn
oog voor het gezond en ‘heel
houden’ van het jonge talent
maakte hem een toptrainer. Inmiddels heeft hij zijn trainingen
met vertrouwen overgedragen
aan Tom Metselaar, die overigens ook zijn atletiekcarrière
aan Bogaard te danken heeft.

Velsen vraagt betaalbare Gratis met de klas naar
Poepgoed in PVM
huurwoningen
Velsen - Voor het nieuwe
woningbeleid vanaf 2018
vraagt de gemeente Velsen
aan de corporaties voldoende betaalbare sociale huurwoningen van voldoende
kwaliteit en voor verschillende doelgroepen. Volgens
Europese Unie-richtlijnen
is dit nodig voor driekwart
van de bevolking. Een derde
deel van de burgers woont
in een koopwoning of huurt
via een particuliere verhuurder. Uit onderzoek binnen de gemeente is gebleken dat een kwart tot een
derde deel van de huishoudens die huurtoeslag ontvangen te hoge woonlasten heeft. Dat speelt vooral voor gezinnen in eengezinswoningen in IJmuiden, Velsen-Noord en Vel-

serbroek. Daarom wil Velsen dat er meer eengezinswoningen komen onder de
aftoppingsgrens.
Daarnaast wil men verschillende
huurwoningtypen
aanbieden voor doelgroepen, zoals jongeren, mensen met een zorgbehoefte
of de zo gewenste (internationale) kenniswerkers. Velsen wil zich nadrukkelijk
opstellen als groeigemeente, waarbij de grootste groei
in IJmuiden moet plaats
vinden. In Velsen-Noord en
IJmuiden is veel behoefte aan een betere kwaliteit woningen. In de andere woonkernen wil men ook
woningen aanbieden die
beter geschikt zijn voor ouderen, zodat er een betere
doorstroming komt.

Driehuis - Er is nog plek om
met de klas van je school de
unieke tentoonstelling Poepgoed/scheid goed in het Pieter Vermeulen Museum in
Driehuis te beleven. ‘Poepgoed/scheid goed’ voor groot
en klein gaat over duurzaamheid, afval en poep in de
ruimste zin van het woord.
Duurzaamheid lijkt een lastig
begrip maar het PVM is niet
voor niets Kidsproof museum
2016 en maakt het heel tastbaar met allerlei spellen en
doe-dingen. Zo leer je over
vieze en schone energie via
experimenten in het jeugdlab met zonne-energie raceauto’s en zonne-energie dieren, een windtunnel en zelf
energie opwekken. Met het
afvalgrijpspel ga je zwerfafval
scheiden en leer je over re-

cycling. Omdat de gemeente Velsen het heel belangrijk vindt dat kinderen geïnformeerd worden over onder
andere zwerfvuil, mogen alle
klassen uit de gemeente de
tentoonstelling gratis bezoeken. Mits er plek is natuurlijk.
Juffen en meesters: reserveer
snel het tentoonstellingsbezoek voor de klas want de
tentoonstelling is erg gewild.
Na het beleven van de expositie ben je je zeker meer bewust van de keuzes die je dagelijks maakt en de gevolgen
daarvan voor onze planeet.
Het Pieter Vermeulen Museum is te vinden aan Driehuizerkerkweg 34d, 1985 EL,
Driehuis, 0255–536726, email: info@pieter-vermeulen-museum.nl, www.pietervermeulen-museum.nl.
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Restafval
op afstand

‘Zolang ik mij goed
voel, blijf ik doorgaan’
IJmuiden - Op een markante en voor velen heel bekende
plek, recht tegenover het stadhuis in IJmuiden, is al 48 jaar de
fotostudio van Ton Anderson
gevestigd.
,,Op 21 maart 1969 ben ik in dit
pandje getrokken, waar eerder een klompen- en laarzenwinkeltje in was gevestigd. Het
was erg klein, maar in de loop
van de jaren hebben we nogal
wat verbouwd en ook de studio
waar ik nu werk en waar onder
andere de pasfoto’s worden gemaakt, hebben we naderhand
aangebouwd’’, vertelt Ton Anderson.
En hij vervolgt: ,,Min of meer
toevallig ben ik in de fotografie terecht gekomen. Eerst heb
ik een opleiding gevolgd in de
elektrotechniek, maar daarna kreeg ik belangstelling voor
fotografie en ik heb toen een
5-jarige opleiding aan de fotovakschool gevolgd. Na mijn
diensttijd ben ik begonnen bij
Foto Hollywood die toen nog
aan de Lange Nieuwstraat was
gevestigd. Maar in 1965 ben ik

voor mezelf begonnen in een
pandje aan de Zeeweg. In die
tijd was het nog heel gebruikelijk dat er uitgebreide trouwreportages werden gemaakt en
dat was toen de hoofdmoot van
mijn werk.
Maar met de komst van de digitale fotografie en de mogelijkheid om tegenwoordig alles te
kunnen vastleggen met je mobiele telefoon, is hier behoorlijk
de klad in gekomen. Veel mensen hikken aan tegen de kosten
van een professionele trouwreportage want daar gaat nu eenmaal een hoop tijd inzitten. En
mede gezien mijn leeftijd, ik
hoop dit jaar 78 te worden, zit
ik al een tijdje niet meer op dit
soort werkzaamheden te wachten. We houden ons nu bezig
met het maken van pasfoto’s,
onder meer voor paspoorten,
rijbewijzen en ID-kaarten. En
ik doe veel reproductiewerk en
maak portret- en familiefoto’s.’’
Aan stoppen denkt Ton nog
niet. ,,Zolang ik me goed voel,
blijf ik hier nog wel een tijdje
mee doorgaan,’’ besluit hij.

Film ‘Zicht op water’
nog steeds te koop
Velsen - Nadat de film ‘Zicht
op water’ afgelopen najaar succesvol gedraaid heeft in het
Thalia Theater en het Witte
Theater, heeft de film ook een
rondgang gemaakt in diverse
verzorgingstehuizen.
Mocht u de film toch nog gemist hebben of cadeau willen
doen, bijvoorbeeld voor Vaderof Moederdag, dan kunt u hem
op dvd kopen bij Boekhandel
Bredero in Santpoort-Noord of
bij het Zee- en Havenmuseum
in Ijmuiden.
Zicht op water is een film over
de gevolgen van het graven van
het Noordzeekanaal voor de
mensen in de IJmond door de
jaren heen. De film is onderdeel

van het community buildingproject ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’.
Mede door de komst van kanaalgravers, vissers en industrie-arbeiders veranderde het
karakter van de IJmond enorm.
De film laat de veranderingen in
het landschap zien, de blijvende
band van de inwoners met het
gebied en hun herinneringen
aan het veranderende kanaal.
Nu, 140 jaar na de opening van
het kanaal in 1876, neemt een
aantal markante IJmonders de
kijkers mee langs zes mijlpalen
in de geschiedenis van het kanaal. De film is gemaakt door
Pauline van Vliet en Marieke
Rodenburg.

Velsen – Bewoners van laagbouwwoningen in Velsen krijgen er binnenkort een afvalcontainer bij, deze is bestemd
voor plastic-, metalen- en
drankverpakkingen (PMD).
Het is niet de enige verandering, want wie straks vier containers heeft voor het scheiden van afval, mag zijn restafval naar een ondergrondse
container brengen. Deze methode is uitgekozen na twee
pilots in Velserbroek en Santpoort-Noord. Voor het wegwerken van restafval moeten bewoners dus iets meer
moeite doen, terwijl het scheiden van glas-, papier-, groenen PMD-afval gemakkelijker wordt. Op deze manier
krijgen bewoners een stimulans om goed afval te scheiden. Want hoe minder restafval, hoe minder je hoeft te
sjouwen naar de ondergrondse container. Het nieuwe systeem wordt wijk voor wijk,
in samenspraak met de bewoners, ingevoerd. Ook voor
hoogbouw wil men kijken wat
er mogelijk is om beter afval
te scheiden. Hoewel de kosten van deze manier van afval
scheiden hoger worden, verwacht het college van Velsen
uiteindelijk toch goedkoper
uit te zijn. Grondstoffen die
kunnen worden hergebruikt
leveren geld op. En als er minder restafval komt, hoeft er
minder te worden verbrand,
dat scheelt ook weer kosten.

Al drie jaar
laag inkomen?
Velsen - De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende toeslag voor personen die minimaal 36 maanden een laag
inkomen hebben. Denkt u
hier recht op te hebben?
Voor de voorwaarden en hulp
bij het aanvragen kunt u een
afspraak maken bij de Formulierenbrigade Velsen. De
Formulierenbrigade Velsen is
een project van de gemeente Velsen en Socius Maatschappelijk Dienstverleners.
De Formulierenbrigade Velsen kan samen met u onderzoeken op welke voorzieningen u mogelijk nog meer
recht heeft en ondersteuning
bieden bij het aanvragen.
Voor een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer
088 – 8876900. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Plein
1945 nummer 10, IJmuiden.

‘Zo leer je elkaar ook
nog eens beter kennen’
Driehuis - Ab Wouters (90),
Hans Bom (88), Rina Raave
(87), Miep Soen-Barend (88),
Marijke
Hopman-Snijders
(82) en Han Miessen-Vermeulen (95) bewonen alle
zes een appartement in Serviceflat De Luchte in Driehuis. Dat de maaltijdservice
in de serviceflat lekker, makkelijk en bovendien gezellig
is, zijn ze stuk voor stuk met
elkaar eens. Wat hen betreft
een ‘must’ voor toekomstige
bewoners.
,,We hebben elke dag een
verse maaltijd, met keuze uit
meerdere gerechten. Plus de
mogelijkheid om voor een vegetarische maaltijd te kiezen, zoals ik zelf altijd doe.”
Aan het woord is Ab Wouters. Hij woont al negen jaar
in De Luchte en de maaltijdservice, die wordt verzorgd door de Maaltijdservice
van Primeurshop Bol uit Santpoort, bevalt hem uitstekend.
In het huisrestaurant doet de
sfeer huiselijk en gemoedelijk aan. Louise de Vlugt coordineert de gang van zaken
twee dagen in de week. De
andere dagen doet haar collega Antoinette Raave dat. ,,Ik
serveer alle maaltijden uit en
fungeer als aanspreekpunt
voor de bewoners. Het is gezellig, leuk en dankbaar werk
en bovendien hebben we ook

lol met elkaar.” De dames
Soen-Barend, Hopman-Snijders en Miessen-Vermeulen
geven aan dat ze altijd met
zijn drieën aan dezelfde tafel
zitten. Voor de anderen hoeft
dat niet per se. Ze schuiven
aan daar waar het uitkomt. Zo
leer je elkaar ook nog eens
beter kennen.
Niet alle bewoners van De
Luchte nuttigen de dagelijkse
maaltijd in het huisrestaurant.
Een aantal gebruikt de warme
maaltijd in het eigen appartement en dan zijn er natuurlijk nog de bewoners die zelf
koken. Jaarlijks wordt er bovendien een aantal themadiners voor de bewoners georganiseerd. ,,In overleg wordt
er een thema verzonnen en
dat wordt vervolgens uitgewerkt, denk bijvoorbeeld aan
een aspergediner of een sliptongdiner”, aldus Hans Bom.
Wanneer een bewoner jarig
is, heeft hij of zij de mogelijkheid een feestmaaltijd te
bestellen. Deze mogelijkheid
biedt De Luchte haar bewoners ook bij het vieren van jubilea, trouwdagen, et cetera. Meer weten over de serviceflat in Driehuis? Ga naar
www.deluchte.nl of ga naar
de open dag op 22 april van
11.00 tot 15.00 uur. Het adres
is Lodewijk van Deyssellaan 4
in Driehuis.

Rondrit met stoomtrein
Velsen-Noord - Op zondag 30
april is het weer mogelijk om
een rondrit met de stoomtrein
te maken over het Tata Steelterrein. Vertrek is om 10.45 uur
vanaf station Velserbosch, gelegen achter het hoofdkantoor
aan Wenckebachstraat 1 in
Velsen-Noord. Volg de blauwe
borden en ga voor de bedrijfspoort linksaf. De trein is om ongeveer 12.15 uur terug.
Volwassenen betalen 6 euro,
kinderen van 0-12 jaar betalen
4 euro. Het loket bij het station
gaat om 9.15 uur open. Kaarten

kunnen worden gereserveerd
van maandat tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 18.00 uur via 0612129068 of via www.hoogovensstoomijmuiden. De gereserveerde kaarten moeten op
de dag van de rit voor 10.15 uur
worden afgehaald. Een geldig
legitimatiebewijs is een vereiste
voor iedereen.
Na de rit is het mogelijk het
Hoogovens Museum te bezoeken, de toegang bedraagt 3 euro. Zowel de trein als het museum zijn toegankelijk voor rolstoelen.
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‘Spring maar Achterop’

IJmuidenaar
rijdt hekken
omver

Nieuw muziekevenement in Velsen

Velsen - Stichting Spring
maar Achterop presenteert
de eerste editie van het muzikale evenement Spring maar
Achterop. Op meerdere plekken in Velsen klinkt op zondagmiddag 17 september
muziek vanaf het podium van
een buurtcentrum. Diverse buurtcentra in IJmuiden,
Santpoort-Noord,
Velserbroek en Velsen-Noord doen
mee en zijn die middag gratis
toegankelijk voor het publiek.
De organisatie van dit evenement ligt in handen van
Stichting Spring maar Achterop.
Recentelijk opgericht door
enkele betrokken Velsenaren die graag de inwoners
van de verschillende kernen
van Velsen willen verbinden
met muziek. In diverse andere plaatsen is zo’n muziek
evenement al vele jaren een
succes.
Voorzitter van de Stichting
is Jeroen Bakker: ,,Wij hebben gekozen om verschillen-

de stijlen muziek door zoveel
mogelijk lokale muzikanten
aan te bieden via buurtcentra. In alle kernen van Velsen hebben wij prachtige locaties waar mensen kunnen
samenkomen en genieten
van muziek en een drankje.
Spring maar Achterop hoopt
dat het een mooie zonnige
dag wordt die 17de september, zodat veel mensen per
fiets langs de diverse podia
kunnen gaan.’’
Allerlei verschillende stijlen
muziek kunnen zich opgeven om mee te doen. Alleen
het bestuur van de stichting
heeft de uiteindelijk selectie
welke muziek waar optreedt.
Zij streeft diversiteit na om
voor een zo’n groot mogelijk publiek aantrekkelijke optredens neer te zetten.
,,We hebben geen gages beschikbaar, dus de bands die
mee willen doen moeten erg
goed hun best doen en kunnen dan aan het eind met de
pet rondgaan en zien wat ze
waard zijn voor hun publiek”,
zegt Jeroen Bakker.
Het definitieve programma met informatie over welke band/groep waar speelt,
wordt later gepubliceerd. Op
facebook is de stichting ook
te volgen: springmaarachteropvelsen.
De bedoeling is de dag af
te sluiten met een mooie
avondbijeenkomst voor alle
belangstellenden.

Heggerijders Festival
Velsen-Zuid - Op 14 mei is
alweer het vierde Heggerijders Festival in Park Velserbeek. Vanaf 10 uur kan men
hier met zijn kinderen terecht
voor tal van activiteiten met
een middeleeuws of mystiek
tintje. Zo is er een middeleeuws kampement waar je
kunt zien hoe mensen vroeger leefden. Professor Bombasticus, alchemist en magiër, geeft misschien wel wat
geheimen prijs. Er is middeleeuwse muziek, een magisch
verhaal, boogschieten, een
middeleeuwse lunch en nog
veel meer.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in kruiden en hun
toepassingen is het bijwonen van het festival dit jaar
een aanrader. De IJmuidense Yvonne Vrijhof zal deze
dag haar nieuwe boek ‘Hoofd

in de wolken & voeten in de
aarde’ presenteren en desgewenst signeren.
De prijzen voor het festival
zijn bewust laag gehouden
zodat ook de mensen uit de
doelgroep van de Stichting
het festival kunnen bezoeken
en iedereen een leuke dag
kan hebben.
Bezoekers vanaf 12 jaar betalen 4 euro entree en voor
kinderen van 4 tot en met 11
jaar oud bedraagt de entreeprijs 2 euro. Stichting Heggerijders is in het leven geroepen om een camping op
te zetten voor mensen met
een beperking, terwijl mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt hier aan
mee kunnen werken. Hiervoor wordt geld bijeen gebracht. Zie www.heggerijders.com en Facebook.

Al wandelend op zoek
naar bijzondere bomen
Santpoort-Noord - Wist
u dat een beukenbos vroeger ook wel ‘Heilige Hallen’
werd genoemd? En een eikenboom in de zomer ‘de koning van de natuur’? Door
te kijken naar blad en boom
komt u heel wat aan de weet.
Het oude landgoed Duin en
Kruidberg is bij uitstek geschikt om bomen te ontdekken. Er staan vele inheemse
bomen als eik of taxus maar
ook later aangeplante soorten zoals de witte abeel, een
populierensoort.
Zaterdag 22 april kunt u sa-

men met een gids op pad om
bomen te herkennen aan de
hand van een speciaal daarvoor ontwikkelde bomenkaart. Doordat het bos afwisselend is met open terrein met struiken als meidoorn en duindoorn, krijgt u
tijdens de wandeling bovendien de kans om de veelzijdigheid en geschiedenis van
het gebied te ervaren. Er kunnen 30 mensen mee.
Aanmelden kan via www.npzuidkennemerland.nl. Vertrek
14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Duin en Kruidberg.

Zonnepanelen op
dak Pieter Vermeulen
Driehuis - Op het dak van
het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis zijn vorige week acht zonnepanelen
geplaatst door de coöperatie Energiek Velsen. Op zaterdag 25 maart werd dit geweldige cadeau tijdens de officiële opening van de nieuwe
duurzaamheidstentoonstelling Poepgoed/Scheidgoed
door de voorzitter van de cooperatie, Joost Kok, overhandigd. Na een vertraging van
een paar dagen, omdat er
nog wat aanpassingen aan
het dak moesten plaatsvinden, kon dan vorige week
met de definitieve montage
worden begonnen.
Bij de overhandiging van de

cheque lichtte Joost Kok deze keuze voor het Pieter Vermeulen Museum nader toe:
,,In de eerste plaats vanwege het feit dat de huidige
duurzaamheidstentoonstelling naadloos aansluit bij de
doelstellingen van Energiek
Velsen en ten tweede omdat het museum dit jaar zijn
65 jarig jubileum viert. In de
ontvangstruimte van het museum wordt een paneel geplaatst waarmee uitleg kan
worden gegeven aan de vele duizenden bezoekers (vorig jaar 14.000!) over het opwekken van duurzame energie”. Zie ook www.energiekvelsen.nl en www.pietervermeulenmuseum.nl.

Beverwijk - De politie heeft
maandagavond rond 21.20 uur
een man aangehouden voor
rijden onder invloed. Dat gebeurde op een parkeerterrein
aan de Ringvaartweg in Beverwijk. De man had daar enkele
ijzeren hekken omver gereden.
Dit was gezien door parkeerwachters. Agenten hebben
de bestuurder aan een blaastest onderworpen. De 48-jarige IJmuidenaar, die amper op
zijn benen kon staan, blies 845
ug/l (bijna vier keer teveel).

Sponsorloop
Velserbroek - De verkiezing
van Miss Beauty of the Netherlands is aan een goed
doel verbonden: Stichting
Haarwensen. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die door een vorm van
alopecia (kaalhoofdigheid)
in aanmerking komen voor
een pruik. Als finalist is het
goed om je hiervoor in te
zetten en dat is precies wat
Miss Rosan gaat doen. Rosan Castien organiseert op
zondag 30 april om 12.00 uur
een sponsorloop om dit goede doel te steunen. De loop
bestaat uit drie rondes om
de Westbroekplas (totaal 6,3
km). Ook is het mogelijk om
één of twee rondes te rennen. Het startpunt is bij Villa Westend, waar na afloop
nog wat gegeten en gedronken kan worden. Rosan zorgt
zelf voor startnummers en
flesjes water voor de deelnemers én er kan zelfs een prijs
gewonnen worden die geheel gesponsord is door Cineworld Beverwijk. De deelname aan de loop kost vijf
euro en de gehele opbrengst
wordt gedoneerd aan Stichting Haarwensen. Hoe meer
deelnemers hoe meer kinderen er geholpen kunnen worden aan een nieuw haarwerk.
Aanmelden kan via sponsorloop2017@gmail.com.
Zie
ook Facebook: Sponsorloop
Stichting Haarwensen 6,3K.
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Avondvierdaagse
in IJmuiden

UNIEKE PRIMERA ACTIE

IJmuiden - De Avondvierdaagse 2017 in IJmuiden wordt
gehouden van maandag 29
mei tot en met donderdag 1 juni. Inschrijven hiervoor kan tussen 17 april en 21 mei. Iedereen kan weer meelopen met
dit wandelfestijn. De start is
weer vanaf het Smash Café bij
Sporthal Zeewijk in IJmuiden.
Voor alle afstanden kan men
starten tussen 18.00 en 19.00
uur. Het inschrijfgeld bedraagt:
5 euro euro voor leden en 6
euro voor niet leden. Inschijven kan bij mevrouw Koster,
Eenhoornstraat 95 in IJmuiden, 0255 – 530640 of bij mevrouw Kolk-Oostdam, Antillenstraat 30 in Santpoort-Noord,
06 -30334654. Inschrijven kan
op maandag 29 mei ook bij de
starttafel, houd dan wel rekening met een wachttijd.
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Velsen-Zuid - Elf leden van
de klootschieters van Full
Speed waren op 15 april aanwezig voor het Paaseiertoernooi, genaamd de Harm route.
Deze route is een aantal jaren
geleden gemaakt door Harm
en wordt traditioneel elk jaar
Bij aankoop van twee hele
gelopen vlak voor de Paasdagen. In het begin werden er op
staatsloten met XL van twee
de route eieren verstopt die de
verschillende trekkingen*
teams dan moesten zoeken en
meenemen naar de kantine.
Dit wordt nu niet meer gedaan
* Inlichtingen voorwaarden
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teams
bleven redelijk dicht bij elkaar,
maar aan het einde van de
route kwam team 1 met Nico,
Jan Granneman en Bertus als
eerste uit de bus met 58 schoten en 49 meter. Als tweede
kwam team 3 uit de bus met
61 schoten en 53 meter. Tweede werd team 3 met Sander
Gerda en Raymond met 61
schoten en 53 meter. Op de
3de plaats eindigde team 2
met Harm Jan Stiemer en Willem met 65 schoten en 22 meter. Tot slot kwam team 4 als
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Velsen - Velsenaar Yannick
Bak is met pré jeugd Oranje naar Palencia in Spanje
afgereisd om mee te spelen
aan het kwalificatietoernooi
voor de Europese kampioenschappen.
Zijn volleybalteam speelde
vrijdag 14 april een wedstrijd
tegen Denemarken, die ze
met 3-1 vrij makkelijk wonnen. De volgende dag stond
Spanje op het programma
dat al eerder van Denemarken had gewonnen. Vooral
de laatste set was heel spannend. Van 18-10 vóór kwam
het zelfs tot 23-23 gelijk. Gelukkig trokken de Nederlanders aan het langste eind

en mochten ze met de overwinning naar huis. Dat betekent dat ze zich hebben gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen onder
17 jaar die vanaf 3 juli in Turkije plaats vinden.
Yannick is gevraagd om na
de zomervakantie op Papendal te gaan wonen, intern te
gaan, zodat hij elke dag kan
trainen. Hij komt in het talentteam waar hij wordt opgeleid voor de eredivisie of
misschien wel meer. Ook
blijft hij geselecteerd voor pré
jeugd oranje. Hij zal afscheid
moeten nemen van het Mendelcollege omdat hij in Arnhem naar school zal gaan.

facebook.co
m/LijfenGez
ondheid

www.lijfe
ngezondh
eid.nl

Bewegen

i 2015
februar

nl
ndheid.
fengezo
www.lij

Bewegen

Voeding

Psyche

Medisch

| Zorg

id
Gezondhe
om/Lijfen
facebook.c

h | Zorg
Medisc

en
Beweg

g
Voedin

Voeding

t 2015
maar

Psyche

Medisch | Zorg

Uiterlijk

6 stappe gratis
n zin
e r
naa
een
juiste MI
maga
ND
heid
Gezond
/Lijfen
ok.com
facebo

id.nl
ndhe
gezo
.lijfen
www

gratis
e
magazin

Uiterlijk

jk
Uiterli

SET!

Psyche

april 2015

gratis
magazine

n
e pij
t
nisch
Chro wijnt me
verd
AVE

KW
SHOCERAPIE
TH

e
e chirurgi
Plastisch
als

e
chirurgi
oorlogs

begon

iets
zeggen
U!
over JO

Pas
denta S
worme
t N
IS fit
S LEtomaat
THU ARLO
C
met

BO TOX

gezondheid.nl

dheid.nl

Yannick Bak met Oranje
Volleybal naar Palencia
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Wijkerbaan 7 - Beverwijk
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Succesvol paastoernooi
bij Stormvogels
IJmuiden - Stormvogels organiseerde dit jaar zelf een
Paastoernooi omdat de Easter Cup niet doorging, er waren namelijk nauwelijks inschrijvingen van Engelse
teams, Brexit?
Het Paastoernooi was gericht op de jeugd onder 11
jaar, voorheen E-pupillen.
Voor een groot deel regionale ploegen zoals IJmuiden,
S.V.IJ., Schoten en VVH Velserbroek. Maar ook deelname van ‘buiten de grenzen’,
uit Hoofddorp kwam U.N.O.
en uit Amsterdam-Noord
ontvingen ze DVC Buiksloot.
Aangevuld met drie teams
van Stormvogels zelf streden
deze verenigingen in twee
afzonderlijke poules om de
hoofdprijs. Op een fris ochtendbuitje na werkte het
weer prima mee en kreeg de
dag een zonnig, gezellig en
vooral sportief karakter.
Uiteindelijk werd het erg
spannend in beide poules en
moesten de laatste wedstrijden de beslissing brengen. In
poule A werd dat DVC Buik-
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sloot die de organiserende vereniging Stormvogels 1
nipt voor wist te blijven. De
Fair Play Cup was een prooi
voor het sympathieke team
van IJmuiden.
In poule B was het nog
spannender, een nek-aannek race tussen U.N.O. en
S.V.IJ. Toen S.V.IJ. haar laatste wedstrijd van Stormvogels 2 verloor leek het pleit
beslecht en de eerste plaats
naar de gasten uit Hoofddorp te gaan. Zij moesten
nog vijf minuten spelen voordat de beslissing zou vallen.
Na deze spannende minuten
bleek dat Stormvogels 3 met
1-2 te sterk was voor U.N.O.
Gejuich bij de buren, S.V.IJ.
werd winnaar van poule B. In
deze poule kon de Fair Play
Cup uitgereikt worden aan
VVH Velserbroek.
Stormvogels kan terugkijken op een leuk en geslaagd
toernooi dat volgend jaar beslist een vervolg krijgt met
uitbreiding van andere leeftijdscategorieën. Zij hopen u
dan (weer) te zien.
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Leefbaarheidsonderzoek
Noordzeekanaalgebied
IJmond - In opdracht van
het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot
leefbaarheidsonderzoek in
het Noordzeekanaalgebied
plaatsgevonden. Wat is de
invloed van de bedrijven in
de industrie en havens op de
leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit
onderzoek zijn nu bekend.
De representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast
geeft, maar dat deze van zeer
beperkte invloed is op de
leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving
van de recreatiegebieden. De
meeste hinder die bewoners
en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.
Zo’n 78% van de bewoners
in het gebied zijn tevreden
over hun woonomgeving. Dit
is net iets minder dan gemiddeld in Nederland (82%).
Factoren zoals de kwaliteit
van de woning, veiligheid op
straat en sociale samenhang

in de buurt bepalen meer de
kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. De meeste overlast leveren wegverkeer en
vliegverkeer op.
De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het
Noordzeekanaalgebied. Over
het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd.
Als er hinder ervaren wordt,
gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en
in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen
in de kustgebieden wordt de
industrie aangeduid als bron
van overlast.
De afgelopen jaren is het gebruik van de bedrijventerreinen en de woonwijken geintensiveerd. De ambitie van
het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is om het
gebruik van de ruimte nog
verder te intensiveren. Dit alles gebeurt binnen de wettelijke milieunormen. Om te
weten of mensen nog wel
prettig wonen en recreëren
in het gebied heeft het Be-

stuursplatform dit onderzoek laten uitvoeren. Het Bestuursplatform bestaat uit: de
gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden
N.V., Tata Steel IJmuiden B.V.,
de provincie Noord-Holland,
het Ministerie van IenM en
Rijkswaterstaat.Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies. Met
een respons van 25% van de
bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek
een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied.
Het Bestuursplatform heeft
op basis van dit onderzoek
besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er
gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze
resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.
Het hele onderzoek inclusief
een samenvatting ervan is te
downloaden via www.noordzeekanaalgebied.nl.

DCIJ-nieuws

Samuel Vestering
wint Paastoernooi
IJmuiden - Altijd wordt bij
Damclub IJmuiden (DCIJ)
op Goede Vrijdag het Paastoernooi gespeeld. Het eerste uur, van zeven tot acht,
spelen de jeugdleden hun
wedstrijden. Dit jaar deden
acht kinderen mee, alle zeven kinderen die net lid geworden zijn en één die al
wat langer bij DCIJ damt,
Samuel Vestering. Jeugdleider Stijn Tuijtel maakte er een zevenrondig toernooi van. Er werd met klok
gespeeld en de jeugd kreeg
maar vijf minuten per persoon per partij. Duidelijk is
nu te merken hoeveel de
nieuwe leden al geleerd
hebben. In het begin zou
iedereen meteen een zet
doen zonder na te denken,
maar nu was het voor hen
ook oppassen om niet op de
klok te verliezen.
De eerste ronde leverde
meteen een sensatie op:
Lars van Eeken won van
Samuel Vestering. Eén moment van onoplettendheid
van Samuel kostte hem de
partij. In de tweede ronde
won Lucas Klooswijk, die
verder geen goed toernooi
had, verrassend van Lars.
Renée Bal haalde haar eerste punten in de derde ron-

de. Ole van Kambeel verspeelde een eerste plaats
door van Fico van Beek te
verliezen. Tibbe van Beek
wist van Lucas te winnen.
Moritz Woestenberg gaat
hard vooruit en maakt geen
blunders meer.
De kinderen speelden zeer
enthousiast en de partijen
gingen snel na het beëindigen van een ronde door.
Daardoor konden zes van
de zeven ronden gespeeld
worden. Ook werd er nog
een barrage gespeeld tussen Moritz en Lars voor
de 2de en 3de plaats. Lars
won.
Bij de prijsuitreiking, waarbij voor iedereen een paasprijs was, kreeg Moritz
(linksonder op foto) de derde prijs. Heel mooi, want
tot nu toe heeft hij nog niet
veel gescoord in de onderlinge competitie. Nu krijgt
hij echter de smaak te pakken. Lars, de jongste van allemaal (rechtsboven op foto), kreeg de tweede prijs.
Een knappe prestatie! Kampioen werd, niet verrassend maar toch moet hij het
maar doen, Samuel Vestering (rechtsonder op foto).
Na zijn eerste verliespartij
won hij alle andere partijen!

Hennepkwekerij
in plantsoenwoning

Schoolvoetbaltoernooi
Velsen-Zuid - In het Rabobank IJmond Stadion werd
vorige week vrijdag de finale van het schoolvoetbaltoernooi gespeeld. In de categorie groep 7/8 wonnen

de Toermalijn 2 (meisjes) en
de Pionier (jongens, foto).
Van de teams met spelers uit
groep 7/8 trokken De Vliegende Hollander 2 (meisjes)
en Het Kompas 2 (jongens)

aan het langste eind. Op de
finaleronde was veel publiek
afgekomen. Alle winnaars
hebben zich automatisch geplaatst voor de regiofinales
op 16 en 17 mei.

IJmuiden - Vorige week
donderdagochtend heeft de
politie onderzoek gedaan in
een woning aan het Pleiadenplantsoen. In de woning
werd een in werking zijnde
hennepkwekerij aangetroffen. De 35-jarige bewoner is
aangehouden.
De politie startte het onderzoek naar aanleiding van
klachten over hennepstank.
Aanvankelijk kon de kwe-

kerij niet worden gevonden. Deze bleek toegankelijk te zijn via een luik dat
onder een bed verstopt zat.
Het luik leidde via een trap
naar de kwekerij waar tweeenzeventig hennepplanten
stonden.
De politie nam de planten,
lampen en filters in beslag.
Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom.
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Strawberries-teams
winnen Paastoernooi

Driehuis - Het Paastoernooi van Strawberries zit er
weer op. Bij de dames ging
de winst naar Strawberries
Dames 1. Bij de heren pakte
Strawberries Heren 2 verras-

send de titel. De damespoule
bestond uit tien teams (één
uit Engeland, één uit België
en acht uit Nederland, waaronder HBS en Haarlem). De
finale ging tussen Strawber-

ries Dames 1 en Compartement Bah Ouais (BEL). Uitslag: 5-2. De herenpoule bestond uit negen teams (vijf
uit Engeland en vier uit Nederland). De finale ging tussen Strawberries Heren 1 en
Strawberries Heren 2. Uitslag: 1- 2.
Ieder team speelde zes wedstrijden in twee dagen. De
finales waren het aanzien
meer dan waard. De beide damesteams speelden
zeer gedreven en Strawberries Dames 1 kreeg voor het
eerst het weekend serieuze
tegenstand van de Belgische
dames. De uitslag bij de heren was een verrassing. Heren 1 kon het succes van vorig jaar dit keer niet herhalen en Heren 2 ging er met
de beker en een fustje bier
vandoor!

Kienavond
bij Full Speed
Velsen-Zuid - S.V. Full
Speed houdt op zaterdag 22
april een kienavond. Er zijn
dan drie rondes kien waarvan één ‘blinde kien’. Ook is
er een loterij met veel mooie
prijzen. De koffie en thee
staan dan klaar. Het clubgebouw is open vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom. Het
clubgebouw van Full Speed
ligt aan Tolsduinerlaan 6 te
Velsen-Zuid, naast Gymnasium Felisenum. Voor inlichtingen kunt u bellen met 0255518648.

VZOS 125 jaar
Santpoort-Noord - Nu het
jubileumjaar van VZOS halverwege is, wordt het tijd om herinneringen op te halen. Daarom wordt er op zaterdag 17 juni een reünie georganiseerd
voor leden en oud-leden. Onder het genot van een hapje
en een drankje kan er gezellig
worden bijgekletst. Aanmelden
kan via secretaris@hbsvzos.nl.
Wie niet in de gelegenheid is te
komen, maar wel leuke foto’s
of herinneringen heeft wordt
verzocht deze te mailen naar
hetzelfde e-mailadres.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Pa(a)s de Deux en
Quadrillewedstrijd
Santpoort-Zuid - Tweede Paasdag vond op Manege Kennemergaarde de jaarlijks Pas de Deux en Quadrillewedstrijd plaats.
Deelnemers rijden met zijn
tweeën of vieren verkleed
een zelfgeschreven dressuurproef op muziek. In totaal deden er maar liefst 22
deelnemers mee, verkleed
als Ghostbusters, Rapunzel
en de prins, duiveltjes, engeltjes, cowgirls, en zelfs een
sneeuwpop!
Aan het eind van de dag
werd in de foyer de uitslag

bekend gemaakt: de eerste
prijs werd gewonnen door
Tessa Enthoven en Julia Kievits met 289 punten, op de
tweede plaats eindigde de
Quadrille groep met Ton
Hoenderdos, Rob Vogel, Elaine Zonderman en Nel Koppenol met 284 punten, en
derde werden Noa van Keulen en Iris van der Velde met
283,5 punt.
Tot slot was er nog een originaliteitsprijs. Deze werd gewonnen door het duo Black
and White: Selma Brouwer
en Patricia Goderie.

PvdA Velsen betrekt
inwoners bij programma

Project Waalstraat 29
en het Tender College
IJmuiden - Eind maart is een
aantal leerlingen van het Tender College in samenwerking
met het Woningbedrijf Velsen
en de firma Menger Bouw begonnen met het verbouwen
van een woning in de Waalstraat. Het gehele project
staat onder leiding van de firma Menger Bouw. De leerlingen, die de richting bouw volgen, krijgen ondersteuning
van docent Simon de Hoog.
Zij krijgen bij dit project verder hulp van Schildersbedrijf
Burger en Co en Van der Ven
Stigter, Stucadoorsbedrijf Richard Dekker en Fred Dekker, Metselbedrijf Johansen,
Electrobedrijf J. de Waard en
Zn, Loodgietersbedrijf Tol en
uiteraard Menger Bouw zelf.

Deze bedrijven hebben allemaal hun eigen specialisatie
en nemen een leerling onder
hun hoede om op dat vlak ervaring op te doen.
Het huis is door Woningbedrijf Velsen helemaal gestript
en de bedoeling is dat de woning weer helemaal klaar gemaakt wordt voor bewoning.
Er is door de leerlingen al gewerkt aan de elektriciteit, het
sanitair, het stellen van de kozijnen, het aanbrengen van
tussenmuren en de plafonds.
Ook de tuin zal te zijner tijd
opgeknapt worden. Dit wordt
gedaan door leerlingen die
de richting Groen volgen.
Het gereedschap is gesponsord door de firma H. van den
Boogaard.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen - Wonen in Velsen
is een van de belangrijkste
thema’s voor veel burgers,
en daarom voor PvdA Velsen. Reden waarom PvdA
Velsen recent een eerste
dialoogtafel heeft georganiseerd waar prominente
PvdA-ers met lokale deskundigen in gesprek zijn
gegaan over het woonbeleid in Velsen.
Aanvullend zal PvdA Velsen instellingen aanschrijven om bij hen navraag te
doen over de behoeften die
zij ervaren vanuit hun werkveld. De uitkomsten van deze dialoogtafel verwerkt
PvdA Velsen in het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen
2018.
Betaalbaar wonen voor alle burgers is een belangrijke wens, bleek uit de eerste dialoogtafel. Creatieve
woonvormen zoals studio’s
met
gemeenschappelijke
ruimten houden het wonen
betaalbaar. PvdA Velsen wil
de komende tijd gebruiken
om wonen in het havengebied aantrekkelijk te maken voor jongeren en kunstenaars. Het gebied tussen
de Strandweg en de Ampèrestraat biedt volop kansen.
PvdA Velsen wil die kansen
benutten.
Er is onverminderd veel

vraag naar goedkope huurwoningen. Reden waarom de corporaties moeten blijven investeren in de
kernvoorraad sociale huur.
Daarnaast is een aanbod
nodig in de vrije sector met
huren tussen de 700 en 900
euro, duurdere woningen,
voor mensen met inkomens
boven de sociale huurgrens.
Dit type woningen ontbreekt vrijwel geheel in Velsen en vraagt daarom aandacht van PvdA Velsen.
Tot slot wil PvdA Velsen dat
over de hele linie gewerkt
wordt aan het verduurzamen van woningen. Duurzaamheid betekent investeren in de toekomst van
de jongere generaties. PvdA
Velsen zal een bijdrage leveren aan het praktisch vertalen van deze aanbevelingen, nu en in de komende
raadsperiode.
PvdA Velsen organiseert
dialoogtafels om te inventariseren welke wensen er
leven onder de inwoners.
Onlangs heeft PvdA Velsen
deskundigen gevraagd om
mee te denken over het thema ‘Wonen’. De conclusies
worden verwerkt in het verkiezingsprogram dat in december door de leden wordt
vastgesteld. In mei en juni
volgen de dialoogtafels over
Werken en Leven in Velsen.
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Bibliotheek Velsen
maatschappelijk centrum

Karin Bloemen
in ‘Volle Bloei’
Velsen - Op vrijdag 12 mei
(20.15 uur) komt onze meest
extravagante theaterdiva Karin Bloemen naar de Stadsschouwburg Velsen voor haar
nieuwste one woman show
‘Volle Bloei’. Zoals we van haar
gewend zijn pakt La Bloemen
uit waar ze maar kan: haar
loepzuivere songs, haar hilarische conferences en komische typetjes, haar prachtige
kostuums en natuurlijk haar
live band. Bloemen is barstensvol energie en inspiratie, want
zij staat in ‘Volle Bloei’ en het
publiek kan zich helemaal opladen, want zij geeft alles. Om
ook talent in de knop tot volle
bloei te laten komen, geeft Karin Bloemen elke voorstelling
een lokaal talent de mogelijkheid om een nummer te komen
zingen. In Velsen is dat Wouter Wensink. Wanneer ben je
in de bloei van je leven? Sommige mensen bloeien al volop in hun jonge jaren, voor anderen begint het leven na hun
veertigste en bepaalde mensen
bloeien pas echt op als ze met
pensioen zijn. Voor al die mensen en alle anderen brengt Karin Bloemen dit programma, zodat u na afloop voelt: de bloei
van mijn leven is nu! Met ‘Volle Bloei’ zet Bloemen wederom een topshow neer die lekker klinkt en er fantastisch uit
ziet. De rode draad vormt haar
avontuur bij het televisieprogramma ‘Maestro’, waarin Bekende Nederlanders een symfonieorkest mogen dirigeren.
Een intense ervaring zo blijkt.
Bekende tekstschrijvers als
Jan Beuving en Jan Boerstoel
schreven wonderschone liedjes, maar ook hits als ‘Radar
Love’ van Golden Earring en
‘Dreamer’ van Supertramp komen langs. Een show kortom,
zoals alleen La Bloemen hem
kan maken. Prijs: 35 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.m
(foto: Rob Becker)

Stadsschouwburg Velsen

Nieuw toneelstuk met
Vera Mann en Victor Löw
Velsen - Alles draait om
macht en geld in het nieuwe
toneelstuk ‘Nieuw Geld’, geschreven door de succesvolle thrillerschrijver Charles den Tex en de geroemde
regisseur Peter de Baan. Op
zaterdag 13 mei (20.15 uur)
is dit zinderende stuk, met
in de hoofdrollen niemand
minder dan Victor Löw en
Vera Mann, te zien in Stadsschouwburg Velsen. Het is
een avond toptoneel, dat
luchtig en vol humor begint,
maar allengs spannender

en wranger wordt. U zit op
het puntje van de stoel als
durfkapitalist Jan geconfronteerd wordt met een ingrijpende gebeurtenis, want
dan kantelt zijn wereldbeeld
en moet zijn vrouw Karin
keuzes maken die ze liever
niet had gemaakt.
Prijs: 29,50 euro, incl. pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789.
(foto: Raymond
van Olphen)

IJmuiden - Naast uitleenpunt
voor leden, wil Bibliotheek Velsen een stimulerende plek voor
educatie en maatschappelijke
dienstverlening zijn voor alle inwoners. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt deze koersverandering,
die bij bibliotheken elders in het
land al succesvol is gebleken.
Het versterken van de taalvaardigheid en het vergroten van het
leesplezier blijft een centrale rol
spelen, maar Bibliotheek Velsen
zal ook veel sterker een verbindende en faciliterende rol in de
Velsense samenleving oppakken. Volgens Tjeerd de Kort, directeur bestuurder van de bibliotheek, wordt een bezoek aan
de bieb daarmee alleen maar interessanter en prettiger. ,,Behalve voor het lenen van boeken,
kunnen alle inwoners van de
gemeente hier ook terecht voor
educatieve projecten en informatie met betrekking tot het sociaal domein.’’
Samenwerking met partners
is essentieel om de inwoners
goed van dienst te zijn. Stichting Vluchtelingenwerk heeft
haar intrek al genomen bij Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
Andere partners op het maatschappelijke vlak zijn bijvoorbeeld Stichting Socius Maatschappelijke
Dienstverleners
en Stichting Welzijn. De bibliotheek stelt cursussen en faciliteiten beschikbaar om inwoners

te helpen bij zaken die overheden, de belastingdienst en andere instanties bij voorkeur digitaal verwerken. Met het project
‘Taalhuis’ worden laaggeletterden in onze maatschappij met
verschillende onderwerpen en
partners op weg geholpen. Op
scholen wordt vooral aandacht
besteed aan technisch goed lezen. De bibliotheek stimuleert
het plezier in lezen, faciliteert bibliotheekfuncties op scholen en
helpt bij de realisatie van ouderparticipatie.
Met de activiteiten die op stapel
staan, voldoet Bibliotheek Velsen aan de wet Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) die sinds 2015 van
kracht is en van openbare bibliotheken vraagt maatschappelijk
relevante diensten voor informatie en cultuur aan het algemene
publiek te bieden. Het is de bedoeling dat de openbare bibliotheek een algemene, publieke voorziening is die bezocht
en gebruikt wordt (lid of geen
lid van de bieb) door alle bevolkingsgroepen, ongeacht leeftijd,
inkomen en opleiding. Zo kan
de openbare bibliotheek bijdragen aan sociale cohesie en gelijke kansen. De Kort: ,,Wij willen
het maatschappelijke hart zijn
van de gemeente Velsen. Een
educatieve bibliotheek, die ondersteunt bij een leven lang leren en die stimuleert om maatschappelijk actief te blijven.’’

Open dag in Bosje van Broekens
Driehuis - Jarenlang hebben
Lieneke Broekens-Verwer en
haar broer Maarten Verwer
het bosje achter hun huis aan
de Driehuizerkerkweg 27 in
Driehuis gekoesterd. Om de
toekomst van dit bosje veilig
te stellen hebben zij in 2005
het eigendom overgedragen
aan Landschap Noord-Holland.
Het is een bosje met veel natuur. Er groeien vooral veel
stinsenplanten zoals daslook en boshyacint. Rondom het gebied is een takkenril gemaakt waarin allerlei vogels broeden. Helaas is
het terreintje niet toegankelijk voor wandelaars. Het is
daar te klein en te kwetsbaar
voor. Om deze mooie plek
toch te kunnen bezichtigen
is er op zondag 30 april 2017
een open dag. Het Bosje van
Broekens is dan open van
10.00 tot 16.00 uur. De boswachter en enkele vaste vrijwilligers kunnen u van alles
vertellen over dit mooie plek-

je. De toegang is gratis voor
Beschermers. Van bezoekers
die geen Beschermer zijn
vragen wij een kleine vrijwillige gift. Met deze giften kunnen wij het Bosje in de toe-

komst net zo goed beheren
als nu.
De ingang is te vinden aan
de Waterlandweg in Driehuis,
vlak voordat de weg overgaat
in een fietspad. De ingang

is aangegeven met welkomvlaggen. Er is hier geen parkeermogelijkheid voor auto’s.
Deze kunt u elders in de wijk
parkeren. (foto: Henk van
Bruggen)
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Mon Amour Band brengt
ode aan palingsound
Velsen - Hele generaties
groeiden op met muziek van
Volendamse bodem. Denk
aan The Cats, BZN, George
Baker, Maribelle, Jan Smit,
de 3JS en Nick & Simon. Met
een decor in volledig Volendamse stijl waant het publiek
zich op vrijdag 5 mei (20.15
uur) in de Stadsschouwburg
Velsen in dit prachtige vissersdorp. Volendam, de geboorteplek van vele geliefde
artiesten, (on)gezouten hits
en gezelligheid. Zingt u mee
met The Mon Amour Band?
In 2007 stopte BZN, een van
de meest succesvolle Nederlandse bands allertijden. Voor
vele fans betekende dit het
einde van een tijdperk. Drummer Jack Veerman was echter nog niet klaar om ermee
op te houden, dus richtte hij
The Mon Amour Band op om
de BZN-sound te laten voortleven. Met een groep rasmuzikanten speelt hij bekende
en minder bekender nummers uit de rijke muziekhistorie van Volendam. Inmiddels
heeft The Mon Amour Band
ook drie cd’s uitgebracht met

eigen liedjes – allemaal zeer
lovend ontvangen – en een
best of-album. In het theater is ook ruimte voor interessante achtergrondinformatie. Niet alleen van de band
zelf, maar ook van de hoofdrolspelers uit 50 jaar Palingsound die via video het publiek verrassen met leuke
anekdotes.
Prijs: 27,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

Frank Boeijen al
35 jaar aan de top
Velsen - Op dinsdag 2 mei
(20.15 uur) kan het publiek
in de Stadsschouwburg Velsen zich warmen aan de
krachtige stem van zanger
Frank Boeijen. Het wordt een
avond vol bekende hits en
nieuw materiaal. Van hits als
‘Zwart wit’, ‘Kronenburg Park’
en ‘Zeg me dat het niet zo is’,
waarmee hij in de jaren tachtig bekendheid verwierf, tot
de moderne klassieker ‘Vaderland’ en songs van zijn
27e(!) album ‘Land van Belofte’. Zijn poëtische en persoonlijke teksten en meeslepende melodieën hebben
van Boeijen een icoon in de
Nederlands popmuziek gemaakt.
Frank Boeijen, de Nijmeegse zanger en liedjesschrijver,
mag zich rekenen tot medegrondlegger van de Nederlandstalige liedgeschiedenis. Dit theaterseizoen maakt
Boeijen het theater wederom
tot zijn thuis voor een avondvullende muzikale reis, de
hij onderneemt met zijn onafscheidelijke band. Een reis
van 35 jaar in woorden en
muziek. Hij begon in de ja-

ren zeventig en scoorde hits
in de jaren tachtig. Sinds de
jaren negentig is Frank Boeijen op pad langs de theaters
waarbij hij zijn publiek steevast verrast met een greep uit
zijn rijke oeuvre.
Prijs: 28,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Corbino)

Stadsschouwburg Velsen

Laatste kans om het
‘omdenken’ te leren

Orkater/De
Nieuwkomers
met rockopera
‘Rumspringa’
IJmuiden - Iona Daniel, Rineke Roosenboom en hun
muzikale compagnons van
Shaking Godspeed hebben
elkaar gevonden in hun fascinatie voor geheime genootschappen. In de rockopera ‘Rumspringa’ – te zien op
donderdag 11 mei (20.30 uur)
in het Witte Theater – vertellen zij het opzienbarende verhaal over het opgroeien in de
Kring van Welsch. Een sektarische leefgemeenschap
die veel wegheeft van Scientology, de Amish en andere omstreden genootschappen. Leefwerelden die met
hun heel eigen wetten en regels altijd een grote aantrekkingskracht hebben op mensen. ‘Rumspringa’ is een persoonlijke voorstelling over de
verleiding maar ook de verstikking van zo’n gemeenschap. Waar je zowel binnen- als buitengesloten kunt
raken. Wie ben je nog als je
verleden op losse schroeven
komt te staan?
‘Rumspringa’ is het debuut
van theatermaaksters Iona Daniel en Rineke Roosenboom bij theatergezelschap Orkater. Hun stijl laat
zich omschrijven als ‘verzonnen autobiografisch’ is altijd even spannend als realistisch. De eigenzinnige rockband Shaking Godspeed
maakt met veel energie gitaarrock en speelde op o.a.
Sziget en de Zwarte Cross.
Ook stonden ze in het voorprogramma van Deep Purple.
Een gemeenschappelijk verleden brengt hen op het toneel, want dit verhaal kunnen
ze alleen maar samen vertellen. Prijs: 20,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Op dinsdag 9 mei
(20.15 uur) krijgt het publiek
zich nog één keer de kans
om het roer om te gooien en
het beroemde omdenken aan
te leren. In de Stadsschouwburg Velsen maken Berthold
Gunster, samen met acteur
Tim Winkel, op vermakelijke wijze het verschil duidelijk tussen ja-maar-gedragen ja-en-gedrag. Kern van
de ‘Omdenken Theatershow’
is dat je een probleem leert
omdraaien naar een mogelijkheid. Bijvoorbeeld in Groningen, waar het op het platteland erg kan waaien, hebben ze de ‘wind-mee-fietstocht’ bedacht. Dus niet tegen de wind in fietsen, nee,
de wind van die dag bepaalt
hoe de route gaat, je laat je
naar het eindpunt ‘waaien’ en

daarna word je met fiets en
al met een bus weer teruggebracht naar het begin.
Bestsellerauteur
Berthold
Gunster, bekend van onder
andere ‘Huh?! De techniek
van het omdenken’ en ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk!’ ontwikkelde een theaterprogramma gebaseerd op
zijn boeken.
De ‘Omdenken Theatershow’
is al drie seizoenen een absolute hit. Wat het precies
is, lezing, theater, cabaret of
een workshop? Wie de show
eenmaal heeft meegemaakt,
weet dat het antwoord eenvoudig is: alles. Het is én een
avondje uit én een goed verhaal. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel
0255-515789 voor meer informatie.

Roodkapje de musical
in Stadsschouwburg
Velsen - Na de betoverende
sprookjesmusical ‘Rapunzel’
die vele harten veroverde, is
op zaterdag 6 mei (15.00 uur)
de beurt aan een ander beroemd sprookje: ‘Roodkapje de Musical’ (4+). In de
Stadsschouwburg
Velsen
kan iedereen genieten van
het eeuwenoude verhaal over
een lief meisje dat koekjes
gaat brengen naar haar zieke
oma. De prachtige kostuums,
swingende meezingliedjes
en de hilarische scènes maken deze musical tot een familiebelevenis die je niet mag
missen. Kom verkleed en doe
mee met de sprookjesmodeshow. Na afloop is er een
meet & greet met de hoofdrolspelers én een afterparty!
De mooie Roodkapje vertrekt
op een dag richting het bos
om een mandje met koekjes naar haar zieke oma te
brengen. Dat weet iedereen.
Maar in deze versie loopt
het allemaal een beetje an-

ders… Want Gerrit de Wolf
is nu vegetarisch en de oma
van Roodkapje was vroeger
operazangeres. Daarom kan
Roodkapje natuurlijk zo mooi
zingen!
Gerrit de Wolf weet een plek
waar de prachtigste bloemen
groeien en raadt het meisje
aan een mooie bos voor haar
oma te plukken. Wat Roodkapje niet weet, is dat Gerrits gemene vrouw Tina iets
heel anders van plan is. Wat
zal er gebeuren als Roodkapje straks bij oma’s huisje aankomt? En zou de knappe jager Benjamin op tijd zijn om
haar te redden? De rol van
Roodkapje wordt gespeeld
door de bekende zangeres
Maud Mulder.
Prijs: 19 euro, korting t/m 12
jaar 2 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Wim Lanser)

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

2de Kans weer fris geopend
De Stek - Tweedehands kledingwinkeltje en koffiehuisje de 2de
Kans heeft haar deuren weer geopend na een grondige verbouwing. Vorig jaar is het winkeltje
gaan samenwerken met Ouderenontmoetingsproject de Schulpenstroom, waarna Zorgbalans
heeft besloten dat de ruimte wel
een opfrisbeurt kon gebruiken.
Op maandag- en donderdagochtend is De Schulpenstroom
geopend, op dinsdag tot en met
vrijdag van 10 tot 2 uur is de 2de
Kans geopend. Iedereen is van
harte welkom om een kopje koffie te komen drinken, het nieuwe
interieur te bewonderen en iets
leuks uit te zoeken. Kleding wordt
zeer voordelig aangeboden: dames en herenkleding voor 1 euro en kinderkleding voor 50 cent
(met uitzondering van jassen, tassen en schoenen). Kleding kan
ook worden afgegeven tijdens de
openingstijden.
Voor de openstelling van de 2de
Kans, op donderdag en vrijdag,
worden nog enkele vrijwilligers
gezocht. Voor het uitzoeken en
verkopen van de kleding en het
netjes houden van de winkel.
De 2de Kans en De Schulpenstroom vindt u aan de achterzijde van De Schulpen, ingang via
de parkeerplaats aan de Van Diepenstraat. Meer weten? Bel 0251226445, vragen naar Judith.

De Brulboei - Buurthuis de
Brulboei sluit met USNS GRASP,
de avonden IJmuiden wat voor
dit seizoen af, op donderdag 20
april. U ziet hoe het bergingsschip van de Amerikaanse marine een poging waagt om het
wrak van de Bonhomme Richard
te lokaliseren. Na de pauze volgt
een film over de berging van de

in aanbouw zijnde chemicaliëntanker Alicudi M, die tijdens een
tyfoon is losgeslagen van zijn
werf en gestrand. Aan Wijsmuller de taak om de tanker weer
vlot te trekken.De eerste film begint om 20.00 uur en kaarten à
3,00 euro zijn verkrijgbaar aan
de zaal. Meer weten? Bel 0255510652.

Skate-evenement
Velserbroek - Op maandag 24
april in de Meivakantie vindt van
13.00 tot 17.00 uur op de skatebaan
van ’t Asfalt (Zwanenbloemplantsoen) in Velserbroek voor de 6e
keer een skate-evenement plaats.
Niet alleen skaters en skateboarders uit Velserbroek doen mee aan
dit event, ook deelnemers uit Haarlem, Santpoort en IJmuiden strijden mee om de prijzen. Ook aan de
jongere deelnemers is gedacht: zij
kunnen hun kunsten vertonen op
step of BMX. Het publiek kan genieten van de allermooiste grinds

en grabs en ondertussen naar de
muziek luisteren van rockband ‘The
Compound’. Deelnemers én publiek
kunnen een gratis pannenkoek
scoren bij één van de drie buurtjongeren-koks. De organisatie van het
evenement is weer in handen van
Buurtsport Velsen en het Ambulant
Jongerenwerk Velserbroek, beide
onderdeel van de Stichting Welzijn
Velsen. Opgave vooraf is niet nodig
en er zijn aan deelname geen kosten verbonden. Nadere informatie
bij Brigit Dubbeldam of Ad Otten,
06-11883720.

Vrijwilligers
gezocht

Wol gevraagd
voor Breicafé

Het Terras - De dames van het
creatief breicafé op donderdagmiddag in Dorpshuis het Terras
breien en lustig op los.
Stapels truien liggen weer klaar
voor het goede doel (daklozen
en arme gezinnen in Oost Europa). Met veel energie en creativiteit worden van restjes wol
de mooiste producten gemaakt.
Nu is het zo dat we door de wol
voorraad heen zijn en de ijverige

‘IJmuiden wat vertel
je me nou...’

handen bijna stil liggen. Heeft u
bij u op zolder nog restanten liggen dan krijgen deze in Dorpshuis het Terras een goede bestemming. U kunt daar de wol
overdag altijd afleveren (behalve
in het weekend), of als het voor
u niet mogelijk is om langs te komen, kunnen wij de wol ook bij
u ophalen. Adres: Dinkgrevelaan 17, Santpoort Noord tel: 0233031228.

De Hofstede – In Wijkcentrum
de Hofstede in Velserbroek zijn
we op zoek naar vrijwilligers. We
zoeken een begeleider voor het
Koersbal op woensdagochtend
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Ook
zoeken we een schrijver voor het
project ‘Levensboek’. Bij dit project gaan we het levensverhaal
opschrijven van een oudere. Verder zijn we ook op zoek naar een
activiteitenbegeleider voor het
organiseren van activiteiten zoals Bingo, Filmavonden e.d. Wilt
u meer weten? Bel Thea Verbrugh, tel: 06-23755202.

High Tea
De Brulboei - Buurthuis de Brulboei organiseert op zondag 7 mei
van 14.00 tot 16.00 uur een High
Tea voor senioren. De kosten bedragen slechts 4,75 euro per persoon. Inschrijven en meteen afrekenen kan t/m vrijdag 28 april.
Meer weten? Bel 0255-510652.

VACATURE TOP 5 mei
Coördinator activiteiten voor de Zonnebloem
vac.nr: 1502
Het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor mensen met een fysieke beperking.
Vrijwilliger die PR verzorgt voor Wonen Plus
vac.nr: 1508
Het schrijven van artikelen voor huis aan huisbladen, maken
van een periodieke nieuwsbrief voor abonnees.
Consulent(e) Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
vac.nr: 1493
Als consulent bemiddelt u mensen die zich als vrijwilliger
aanmelden, naar organisaties die vrijwilligers zoeken.
Verzorging konijnen in verpleeghuis Velserduin
vac.nr: 1286
Wij zoeken een vrijwilliger, die samen met cliënten, de 2 konijnen wil verzorgen en het hok schoon wil maken.
Muziek maken met Aldert en Gerard in De Waerden
vac.nr: 1480
Maak je muziek? Wij hebben 2 cliënten die graag iets zouden
doen met muziek. Zij houden ervan.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Infopagina

20 april 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Veilig en gezellig

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en
volwassenen spontaan hun spulletjes aan. De gemeente stelt wel
een aantal voorwaarden aan dit
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

College op werkbezoek
Op dinsdag 18 april jl. ﬁetsten burgemeester en wethouders door Santpoort. Tijdens de ﬁetstocht ging speciale aandacht uit naar jongeren,
verkeer en ondernemen in Santpoort. Ook bezocht het college de
openbare fruittuinen van de Vrienden van Kennemergaarde in het ge-

lijknamige park. Het college eindigde in dorpshuis Het Terras, waar bewoners uit Santpoort hartelijke welkom waren. Op de foto (gemeente Velsen) het college onder meer in
gesprek met Caroline van den Bemt
van de Vrienden van het park Kennemergaarde.

Fietsexamen voor
basisschoolleerlingen
In vier ochtenden deden ruim 700
kinderen van alle basisscholen
mee aan de fietsexamens in Velsen. Want veilig meedoen in het
verkeer: dat leer je buiten!

Kinderen moeten leren omgaan met
verkeerssituaties, die zij dagelijks
tegenkomen op weg naar hun school
of sportclub. Vandaar de jaarlijkse ﬁetsexamens op de Velsense basisscholen. Velsen heeft twee routes gemaakt van ongeveer 6,5 km.
Op 10 en 11 april vonden de ﬁetsexamens plaats op de route door IJmui-

Velsen wil hiermee voorkomen dat
er brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. Maar bovenal is
het van belang, dat de hulpdiensten
goed hun werk kunnen doen. Verder
dienen de voorwaarden de belangen
van de ondernemers die hun winkel
willen openen.

en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal op
www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze krant.
Speciale aandacht voor de tape, die
voor markering van de verkooplocaties wordt gebruikt. Dringend
verzoek om dat tape na aﬂoop van
de vrijmarkt weer weg te halen, net
als het restant van de niet verkochte spullen.

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is
ervoor iedereen, maar niet bedoeld
voor commerciële doeleinden. Op
deze manier blijft de Velsense vrijmarkt een veilig en gezellig trefpunt
van aanbieders en kooplustigen

Uit het college

den, Driehuis en Velsen-Zuid. Op
dinsdag 18 en woensdag 19 april liep
de route door Santpoort en Velserbroek.
Tientallen hulpkrachten, waaronder
veel ouders, hielpen mee. Zij stonden op de controleposten en hielden
goed in de gaten of de kinderen de
regels snapten en deze juist toepasten. Ter voorbereiding konden alle
kinderen ook meedoen aan het dode hoekproject ‘Veilig op Weg’ en het
ﬁetsvaardigheidsproject ‘Fiets Seef ’.
(foto: Gemeente Velsen)

• Velsen verhuurt veel ‘snippergroen’ aan Velsenaren. Vaak zijn
het voortuintjes of stukjes grond
die grenzen aan een woning. Dat
groen wil Velsen verkopen. Huidige huurders krijgen een brief en
er komt een informatieavond. Alle
inwoners van Velsen mogen reageren.
• Wanneer krijgt iemand uit een bepaalde groep een urgentie voor een
sociale huurwoning, en wanneer
raakt hij/zij die weer kwijt? Daar
heeft Velsen regels voor gemaakt.
Het zijn de zogenaamde Beleidsre-

gels van de Huisvestingsverordening. In Beverwijk en Heemskerk
gelden dezelfde regels.
• We werken regionaal samen aan
cultuur: er komt een regionale visie op cultuur van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bestuursopdracht daarvoor is in de drie colleges vastgesteld, dus de gemeenten
kunnen aan de slag met de invulling.
Meer informatie op www.raad.velsen.nl.
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Gewijzigde openingstijden stadhuis Velsen
Rond Koningsdag heeft het gemeentehuis gewijzigde openingstijden.

Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april

Koningsdag
Verplichte vrije dag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 27
april (Koningsdag) en 25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de donderdagavond op 4 mei (Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht
op de dinsdagen 25 april, 2 mei en 23 mei.
Extra openstelling Burgerzaken en Klantcontact Centrum
In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten zijn de werkeenheden Burgerzaken en Klantcontact Centrum
extra open op dinsdagavond 18 april en woensdagavond 26 april. U kunt op
deze avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen alleen
telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255567200.

Afvalinzameling 27 april
Op Koningsdag (donderdag 27
april) zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer
uw inzameldag op Koningsdag valt,

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

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen
en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel
te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
de vlag halfstok uit te hangen als
een eerbetoon aan hen, die hun
leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur: Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost.
Burgemeester Dales legt samen
met wethouder Verkaik en het Comité 4 en 5 mei Velsen een krans bij
het herdenkingsmonument en een
bloemstuk bij het Indië-monument

uur in het gemeentehuis worden
afgegeven.
19.00 uur: Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats
Westerveld in Driehuis.
19.30 uur: Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld.
19.35 uur: Muzikale bijdrage door
de IJmuider Harmonie en het vrouwenkoor Sparkle.
20.00 uur: Twee minuten stilte,
aangekondigd door de Taptoe.

17.45 uur: Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het
Plein 1945.

20.02 uur: Zang; alle aanwezigen
zingen het eerste en zesde couplet
van het ‘Wilhelmus’.

18.00 uur: Herdenking in het gemeentehuis met toespraken en muzikale intermezzo’s.

20.05 uur: Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging
en aanvang deﬁlé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid
tot individuele bloemlegging.

18.40 uur: Kranslegging Monument Plein 1945. Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00

20.20 uur: Einde programma.

Expeditie Juttersgeluk

Samen voor schoon strand
Wel 35 kilo afval – dat was de
oogst van de Expeditie Juttersgeluk op het strand bij IJmuiden aan
Zee! De expeditie was op woensdag 12 april bij Paviljoen Noordzee. Wethouder Robert te Beest
heette de deelnemers hartelijk
welkom.

Mensen die (tijdelijk) minder goed
mee kunnen komen in de maatschappij door een licht verstandelijke of
psychische beperking helpen mee
om de stranden schoon te maken, van
Sluis tot en met Delfzijl. Dat doet de
Stichting Juttersgeluk. “Deze zinvolle duurzame dagbesteding geeft juiste deze mensen zelfvertrouwen en
meer eigenwaarde”, aldus Suzanne
Klaassen van Juttersgeluk.
Op 1 april ging de derde Expeditie
Juttersgeluk van start in Sluis op het
strand van Breskens. De hele maand

april zullen mensen voor wie een ‘gewone’ baan (nog) niet zo heel gewoon
is, de Noordzeestranden schoon maken. Stichting Juttersgeluk biedt
hiermee in samenwerking met KIMO Nederland/België en VNG International een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te
zijn.
Derde Expeditie groter dan ooit
Expeditie Juttersgeluk is in 3 jaar tijd
een jaarlijks terugkerend evenement
geworden; in 2015 startte Juttersgeluk met 6 gemeenten, in 2016 deden
al 17 gemeenten mee. In 2017 doen
27 van de totaal 32 kustgemeenten
mee en er helpen meer dan 700 deelnemers uit het hele kustgebied mee
om het strand afvalvrij te maken. Op
de foto (Reinder Weidijk) wethouder Robert te Beest, tevens voorzitter KIIMO Nederland/België, samen
aan het werk voor een schoon strand.

Kijkje in de keuken van HVC
HVC organiseert zaterdag
april een kijkje in de keuken.

22

Etensresten?
In dE
In Middenmeer staat de vergisgft-bak.
tingsinstallatie. Hier worden al uw

gft en etensresten omgezet naar
groen gas en compost. U kunt met
eigen ogen zien wat er gebeurt als
je etensresten, schillen, tuinafval,
maar ook bijvoorbeeld oude Dit
macawordt
roni of brood bij elkaar doet.compost!
Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijft u zich
snel in op www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen. Minimumleeftijd is 12
jaar en de rondleidingen zijn alleen
geschikt voor mensen die goed ter

been zijn. Voor zaterdag 22 april
zijn nog 9 plaatsen beschikbaar
voor een rondleiding. Er vinden ook
nog rondleidingen plaats op zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni.
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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-

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
8 april 2017 tot en met 14 april
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.

IJmuiden
Tasmanstraat 6, plaatsen dakopbouw
(12/04/2017) 9778-2017;
Snippenbos ong. Kavel 07, oprichten
woning (13/04/2017) 9868-2017.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 3, plaatsen dakopbouw
(12/04/2017)9809-2017
Wulverderlaan 3, renoveren entree

school en gebruiksvergunning brandveilig gebruik (14/04/2017) 99752017.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie
vlaggenmasten. (12/04/2017) 97612017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 21, vergroten wo-

ning (10/04/2017) 9506-2017.
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.

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 Noord-Holland, 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.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak
(18/04/2017) 5736-2017.

IJmuiden
Braderie Fashion en Fresh op de
Lange Nieuwstraat en Plein 1945,

Santpoort-Noord
Boerenmarkt Spekkenwegje 8, op
20-05-2017 van 10.00 tot 17.00 uur
en op 21-05-2017 van 11.00 tot 16.00
uur, (12/04/2017) 6011-2017.
Velsen-Zuid
Heggerijdersfestival Park Velserbeek ter hoogte van muziekkoepel, op 14-05-2017 van 10.00 uur tot
7.00,uur. (12/04/2017) 801-2017.

op 29 april 2017 van 10.00-17.00uur.
(13/04/2017) 2097-2017.
APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Filmopname ‘Aeon’ : op 29 april
2017, locatie: Steigerweg, 6:0015:00 uur: Kanaalstraat / De Wetstraat, 12:30-19:00 uur: Willem Barendszstraat / Jacob van Heemskerkstraat, 12:30-19:00 uur, op 30
april 2017, locatie: Middenhavenstraat / 4e Havenstraat , 07:00-14:00
uur. (12/04/2017) 8197-2017,.
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Vrijmarkt Koningsdag 2017
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Deelname aan een vrijmarkt is
toegestaan onder de volgende
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de
ingang van winkels, horecazaken
en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen
kunnen deze poster verkrijgen in
het stadhuis bij de receptiebalie
van het Klant Contact Centrum,
Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet
toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij
van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid
mogen geen goederen, dozen e.d.
tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de
weg worden opgehangen, dienen
op een hoogte van minimaal 4,2

rduin

IJmuiden (aangegeven op kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op
Plein 1945 is niet toegestaan. De
inrit van de Noostraat naar Plein
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot
27 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot
aan hoek Marktplein). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat en
Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf
06.30 uur tot 19.00 uur.
• Marktplein
Velserbroek



Velse

In IJmuiden en Velserbroek is de
vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:

• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek

tplein
Mark

Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen
vrijmarkten worden gehouden.
Gelet op de brandveiligheid en
de belangen van ondernemers die
hun winkels willen openen, heeft
het college van Burgemeester en
Wethouders voor de vrijmarkten
in IJmuiden en Velserbroek een
aantal voorwaarden opgesteld. In
andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht genomen
worden. Op deze manier hoopt de
gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier
beleven aan de vrijmarkten.

g
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meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen
verkoop van gebruikte artikelen
door particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende
dranken ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en
gebraden door middel van open
vuur.
10.Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
11.Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s
of fakkels worden gebruikt.
12.Er mogen geen kansspelen wor-

den gespeeld.
13.Iedere deelnemer dient na aﬂoop
de overgebleven spullen mee te
nemen of in de daarvoor bestemde containers (in IJmuiden) weg
te werpen en de ingenomen plaats
weer schoon achter te laten.
14.Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond gemeente Velsen 2017 vastgesteld
De raad van Velsen heeft in haar
vergadering van 6 april 2017 besloten:

- de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond gemeente
Velsen 2017 vast te stellen;

- de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond gemeente
Velsen 2017 in werking te laten treden op 15 april 2017;
- per gelijke datum Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond gemeente Velsen 2015 in

te trekken;
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 15 april 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd
19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. 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.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe via
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
• Verkeersstructuur centrum IJmuiden. Dit raadsvoorstel is van de agenda
en schuift door naar de volgende raadsvergadering, zodat dit onderwerp
eerst nog verder besproken kan worden in de Carrouselsessie van 18 mei.
De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)

len 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.
•Aanwijzing accountant. De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant aan
voor de controle van de jaarstukken.
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• 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.
• 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.

• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.

De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks
uit via RTVseaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo.

• 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.

• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen. De
nota en kaart zijn vastgesteld en inmiddels in werking getreden.

• 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 opstel-

Genomen besluiten in de raadsvergadering 6 april 2017
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling. De Velser Omroep Stichting (RTV
Seaport) is aangewezen als lokale publieke media-instelling

• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen
2017. De nota is vastgesteld en treedt in werking op 15 april 2017.
• Bestemmingsplan Binnenhaven. De nota ‘Behandeling Zienswijzen ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven’ en het bestemmingsplan Binnenhaven zijn vastgesteld.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
De werkgevercommissie voor de
griffie van de gemeente Velsen
maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd voor de griffier en de griffiemedewerkers.

De wijzigingen zijn conform de door
het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals aan-

gekondigd in de circulaires van 29
juni 2016 (ECWGO/U201600995),
10 november 2016 (ECWGO/
U201601310) en 24 november 2016
(ECWGO/U201601499). Het betreft
de invoering van het Individueel keuzebudget wat per 1 januari 2017 voor
alle gemeenteambtenaren geldt. De
integrale CAR/VAR en de toelichting
zijn hierop aangepast. Deze wijziging
heeft ook consequenties voor de lokale regelingen: de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR – Vel-

sen 2016 is gewijzigd onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Vakbondscontributie Gemeente Velsen
van 1 januari 2006, de Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente
Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer 2011 en de
Fietsregeling gemeente Velsen 2015.
Verder hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ, IZA en Menzis. Hiervoor zijn ook een aantal artikelen in
de CAR/VAR aangepast.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling
is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in
te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening
worden ook gepubliceerd op www.
overheid.nl. Het besluit tot wijziging
treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het
park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het Appelboompad in IJmuiden.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag
nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

Santpoortse Passion

De liedjes, sfeervol en harmonieus gezongen door de
koorleden en een aantal solisten, werden afgewisseld
met gesproken teksten. Samen vertelden zij het verdrietige verhaal van Goede Vrijdag, de kruisiging
van Jezus. Twee dagen later
volgt dan het feest van Pasen, waarop de christenen
vieren dat Jezus verrezen is.
(Gertjan Huijbens)

Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na aﬂoop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Cheque van Odd
Fellows voor OIG-IHD
Velsen - Onlangs werd door
de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de
IJmond- en Duinroosloge
een symbolische cheque ter
waarde van 1334.22 euro
overhandigd aan de bekende
Velsense stichting OIG-IHD.
Deze stichting heeft als doelstelling het bieden van ontspanning en vervoer voor
mensen met een beperking in de gemeente Velsen
en omgeving. Afgevaardigden van beide loges en van
voornoemde stichting waren
voor deze feestelijke overhandiging bijeengekomen in
het gebouw van Odd Fellows
aan Stationsweg 95 te Velsen-Zuid.
Niet eerder mocht deze
stichting, volgens eigen zeggen, een donatie van een
vereniging als de Odd Fellows ontvangen. Zij waren
hiermee dan ook erg in hun
nopjes en zegden toe dat deze gift vanzelfsprekend goed
besteed zou worden.

Beide vermelde loges hadden dit bedrag bijeen gebracht door de verkoop van
kerstbroden. De extra opslag
op de verkoopprijs is daarbij bestemd voor het goede
doel. De leden van beide loges worden elk jaar aangemoedigd om niet alleen hun
familie, vrienden en kennissen, maar ook hun werkgevers en bedrijven te benaderen.
Bedrijven kunnen zodoende een kerstbrood toevoegen aan het te verstrekken
kerstpakket. Er was zelfs een
bedrijf dat een zeer gulle gift
deed, waarvoor grote erkentelijkheid viel te horen.
Gezien hun doelstelling en
sociale opdracht voelen Odd
Fellows zich altijd zeer betrokken bij de hulpbehoevende medemens.
Deze Odd Fellows zijn momenteel al weer bezig aan
een nieuw sociaal project.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

Santpoortse Passion

Velsen - Onlangs werd door
de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de
IJmond- en Duinroosloge
een symbolische cheque ter
waarde van 1334.22 euro
overhandigd aan de bekende
Velsense stichting OIG-IHD.
Deze stichting heeft als doelstelling het bieden van ontspanning en vervoer voor
mensen met een beperking in de gemeente Velsen
en omgeving. Afgevaardigden van beide loges en van
voornoemde stichting waren
voor deze feestelijke overhandiging bijeengekomen in
het gebouw van Odd Fellows
aan Stationsweg 95 te Velsen-Zuid.
Niet eerder mocht deze
stichting, volgens eigen zeggen, een donatie van een
vereniging als de Odd Fellows ontvangen. Zij waren
hiermee dan ook erg in hun
nopjes en zegden toe dat deze gift vanzelfsprekend goed
besteed zou worden.

van uiteenlopende artiesten
als Nick en Simon (Pak maar
m’n hand en Kijk omhoog),
Ramses Shaffy (Zing, vecht,
huil, bid), Claudia de Breij
(Mag ik dan bij jou), Van Dik
Hout (Stil in mij) en André
Hazes (Geef mij je angst).
Daarnaast zong het gecombineerde koor ook een paar
liederen van ‘kerkcomponist’ Huub Oosterhuis, de
vader van Trijntje en Tjeerd.

De liedjes, sfeervol en harmonieus gezongen door de
koorleden en een aantal solisten, werden afgewisseld
met gesproken teksten. Samen vertelden zij het verdrietige verhaal van Goede Vrijdag, de kruisiging
van Jezus. Twee dagen later
volgt dan het feest van Pasen, waarop de christenen
vieren dat Jezus verrezen is.
(Gertjan Huijbens)

Beide vermelde loges hadden dit bedrag bijeen gebracht door de verkoop van
kerstbroden. De extra opslag
op de verkoopprijs is daarbij bestemd voor het goede
doel. De leden van beide loges worden elk jaar aangemoedigd om niet alleen hun
familie, vrienden en kennissen, maar ook hun werkgevers en bedrijven te benaderen.
Bedrijven kunnen zodoende een kerstbrood toevoegen aan het te verstrekken
kerstpakket. Er was zelfs een
bedrijf dat een zeer gulle gift
deed, waarvoor grote erkentelijkheid viel te horen.
Gezien hun doelstelling en
sociale opdracht voelen Odd
Fellows zich altijd zeer betrokken bij de hulpbehoevende medemens.
Deze Odd Fellows zijn momenteel al weer bezig aan
een nieuw sociaal project.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.
Santpoort-Noord - ,,Vrienden en vriendinnen, normaal
is het hier alleen zo druk met
kerstmis!’’ Op voor hem kenmerkende wijze verzorgde
voorganger Fons Captijn de
inleiding van de Santpoortse versie van The Passion,
de eigentijdse muzikale vertelling van het lijdensverhaal
van Jezus Christus aan de
hand van bekende Nederlandstalige popnummers.
Het publiek was op Goede Vrijdag massaal afgekomen op het bijzondere evenement in de Rooms-Katholieke Naaldkerk in Santpoort-Noord. Initiatiefnemer
was dirigent Titia Mijnen, die
voor deze gelegenheid het
Naaldkoor liet samenwerken
met haar andere koor Sound
of Live uit Uitgeest. Net als
bij de nationale Passion had
de dirigente gekozen voor
een aantal bekende Nederlandse popliedjes met toepasselijke teksten. Dit leverde een interessante en geslaagde mix met nummers

Hiervoor is een griﬃerecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage.

pelboomstraat te vervangen door 50
7 20 april 2017
grondgebonden woningen. Om dit

Zienswijzen
In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 5 zienswijzen ingediend. De
reacties gaan met name over de ontsluiting van het binnenterrein en de
realisatie van voldoende parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot
wijzigingen van het bestemmingplan
geleid. Het college stelt de raad voor
het bestemmingsplan vast te stellen.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) voor
een ieder met ingang van 21 april
2017 gedurende zes weken ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden, de Centrale bibliotheek,
Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

van uiteenlopende artiesten
als Nick en Simon (Pak maar
m’n hand en Kijk omhoog),
Ramses Shaffy (Zing, vecht,
huil, bid), Claudia de Breij
(Mag ik dan bij jou), Van Dik
Hout (Stil in mij) en André
Hazes (Geef mij je angst).
Daarnaast zong het gecombineerde koor ook een paar
liederen van ‘kerkcomponist’ Huub Oosterhuis, de
vader van Trijntje en Tjeerd.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor
was de ontwikkeling van het project
‘De Binnenhaven’ mogelijk. In 2012 is
het laatste deel van de eerste fase opgeleverd en sindsdien ligt de ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen van
het oorspronkelijk programma sterk
veranderd. De eigenaar van de grond
heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar is
en stelt voor om de beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50
7 20 april 2017
grondgebonden woningen. Om dit

aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Santpoort-Noord - ,,Vrienden en vriendinnen, normaal
is het hier alleen zo druk met
kerstmis!’’ Op voor hem kenmerkende wijze verzorgde
voorganger Fons Captijn de
inleiding van de Santpoortse versie van The Passion,
de eigentijdse muzikale vertelling van het lijdensverhaal
van Jezus Christus aan de
hand van bekende Nederlandstalige popnummers.
Het publiek was op Goede Vrijdag massaal afgekomen op het bijzondere evenement in de Rooms-Katholieke Naaldkerk in Santpoort-Noord. Initiatiefnemer
was dirigent Titia Mijnen, die
voor deze gelegenheid het
Naaldkoor liet samenwerken
met haar andere koor Sound
of Live uit Uitgeest. Net als
bij de nationale Passion had
de dirigente gekozen voor
een aantal bekende Nederlandse popliedjes met toepasselijke teksten. Dit leverde een interessante en geslaagde mix met nummers

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) heeft vastgesteld.
Het
ontwerpbestemmingsplan
“Binnenhaven” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober
2016, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen
ingediend.

Cheque van Odd
Fellows voor OIG-IHD

eens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

