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Stralende Koningsdag
IJmuiden - Het werd onver-
wachts een stralende Konings-
dag. De weersvoorspellingen wa-
ren aanvankelijk somber: koud 
en nat weer bleken echter voor 
andere oorden te kiezen, want 
in heel Velsen was het stralend 
weer. Duizenden mensen geno-

ten van een stralende Konings-
dag.
Voor drie dames op Plein 1945 
was het weer maandagochtend 
een kleine tegenvaller. Ria had 
namelijk een kleine 100 paraplu’s 
te koop. ,,Achtergelaten bij een 
autoverhuurbedrijf’’, zegt ze. ,,We 

hadden gehoopt op wat drei-
gender weer!’’ Maar samen met 
vriendinnen Karin en Ans weet 
ze toch heel wat plu’s te verko-
pen. Ook aan Jack die eigen-
lijk op zoek was naar platen voor 
zijn jukebox, maar bij deze dames 
een mooie paraplu scoorde. 

IJmuiden - Zaterdag 2 mei is 
het weer de Nationale red-
dingbootdag. Alle 45 red-
dingstations van de Konink-
lijke Nederlandse redding 
Maatschappij(KNrM) zijn 
dan geopend. Zo ook Station 
IJmuiden, naast het landelijk 
hoofdkantoor aan de Haring-
kade in IJmuiden.

De dag is bedoeld om bekend-
heid te geven aan het levensred-
dende werk van de vele vrijwilli-
gers en vooral voor de donateurs 
die met hun jaarlijkse bijdragen 
dit werk ondersteunen. Deze do-
nateurs kunnen meevaren met 
een van de drie aanwezige red-
dingboten: de Koos van Messel, 
de huidige reddingboot van Sta-
tion IJmuiden, de historische red-
dingboot Johanna Louisa die in 
het verleden in IJmuiden dienst 
heeft gedaan en de Nh1816, de 
nieuwste reddingboot die vori-
ge jaar door Koningin Maxima is 
gedoopt. Wie geen donateur is, 
maar toch graag wil meevaren 

kan dat doen door ter plekke do-
nateur te worden.
Reddingsdemonstraties op zee 
worden niet gedaan. In plaats 
daarvan wordt er voor gekozen 
zo veel mogelijk mensen te la-
ten meevaren. Wel spectaculair is 
het bezoek van een reddingsheli-
kopter die zaterdag om 14:30 uur 
wordt verwacht. Deze zal op korte 
afstand van het publiek een korte 
demonstratie geven. Op het ter-

rein en in het hoofdkantoor is van 
alles te doen. Er worden de he-
le dag door lezingen gehouden. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen en de uitreiking van de 
kleurwedstrijd. De KNRM-Life-
guards tonen hun materiaal en 
men kan ervaren wat het is om te 
zwemmen in een overlevingspak 
zoals te zien op de foto’s. In de 
gang van het hoofdkantoor zijn 
een aantal mooie scheepsmodel-
len van reddingboten te zien en 
een groot display vertoond spec-
taculaire beelden.
Ook andere hulpverleners zijn 
aanwezig. Van de zijde van de po-
litie is dat de forensische dienst 
en de ambulance dienst komt 
met de Mobiele Intensive Care 
Unit voor mensen die verzorging 
nodig hebben tijdens vervoer 
naar een ziekenhuis. Luchtfoto-
graaf Herman IJsseling, die zelf 
een keer gered is door de KNRM, 
laat aan aantal luchtfoto’s van 
reddingboten zien. Zie ook www.
reddingbootdag.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

IJmuiden - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld in verband 
met een plofkraak die vorige week 
donderdag omstreeks 4.30 uur 
plaats vond op de Planetenweg. 
Ondanks een uitgebreide zoek-
tocht werden de daders niet meer 
aangetroffen. De drie daders wa-
ren in het donker gekleed en gin-
gen er, zonder buit, vandoor op 
een scooter. Omdat er een gas-

lucht werd geroken, waren de bo-
ven de pinautomaat gelegen wo-
ningen korte tijd ontruimd. De po-
litie is op zoek naar getuigen die 
in de nacht van woensdag op don-
derdag iets verdachts gezien heb-
ben gezien in de omgeving van de 
Planetenweg/Saturnusstraat. De 
politie in IJmuiden is bereikbaar 
via tel 0900 8844. Liever anoniem? 
Dat kan ook via 0800-7000.

Getuigenoproep plofkraak

KOZIJNEN 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

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

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Wat hebben een leugenaar en 
de kop van de haven met el-
kaar te maken? Als sinds men-
senheugenis is de kop van de 
haven een trekpleister. Voor de 
één biedt het een rustplaats om 
bootjes of een zonsondergang te 
bekijken en voor de ander is het 
een ontmoetingsplek. Vooral een 
groep mannen, zeg maar hang-
IJmuienaren, bezoekt regelmatig 
de kop om verhalen en nieuw-
tjes uit te wisselen. Een beet-
je kou, woei of vocht deert ze 
niet. De overdekte zijgalerij van 
het restaurant biedt een welko-
me schuilplaats met zicht op het 
havengebeuren en een zitplaats 
in de vorm van een bank.
Op verzoek van het restaurant 
ontwierp, maakte en plaatste 
meubelmaker Jaap van der Plas 
(‘Japie’ voor vrienden) zo’n zes 

jaar geleden een meterslange 
bank. Als IJmuidenaar en vanuit 
zijn verleden in de vis kent Jaap 
zelf ook genoeg verhalen. De 
bank kreeg van Jaap de naam 
‘Leugenaar’. Dit met een knipoog 
naar het waarheidsgehalte van 
sommige sterke verhalen uit de 
visserij en het IJmuiden van wel-
eer. Een ‘leugenaarsbank’ stond 
vroeger vaak bij een ontmoe-
tingsplaats, zoals een haven of 
een dorpsplein, waar “dorpsoud-
sten” hun verhalen uitwisselden.
In het kader van de opening van 
het Festival Industrie Cultuur is 
op zaterdag 18 april j.l. op de kop 
een korte versie van de Leuge-
naar onthuld, die gaat dienen als 
mobiele verhalenbank in de re-
gio. Deze korte bank is gemaakt 
door vrijwilligers van het Zee- en 
Havenmuseum.
Maar er is maar één echte ‘Leu-
genaar’: die op de kop. Naast de 
plaatjes met de tekst “Japie’s de-
sign” is er nog geen naambord 
‘Leugenaar’. Misschien komt dat 
bij de komende opknapbeurt, al-
dus Japie. Want jaren van weer, 
wind, viseters en sterke verhalen 
eisen wel hun tol.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Dodenherdenking
Velsen - In samenwerking met 
de Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap en Comité 4 en 5 mei 
Velsen wordt 4 mei een herden-
kingsbijeenkomst gehouden. 
Deze start om 18.00 uur in de bur-
gerzaal van het stadhuis met het 
klarinetensemble onder leiding 
van Irene Molenaar van Kunsten-
centrum Velsen; dans onder lei-
ding van Charo Bocaranda van 
Kunstencentrum Velsen; beelden-
de kunst van leerlingen van het 
Vellesan College en toespraken 
van burgemeester Franc Weer-
wind en van Frits Vermeulen van 
Comité 4 en 5 mei. Het thema van 
4 mei is ‘Onvoltooid bevrijd’, dat 
verwijst naar het besef dat vrijheid 

niet gratis is maar bevochten moet 
worden.
Vanaf half 7 wordt de stoet van 
kransleggers opgesteld. Om 18.40 
uur speelt beiaardier W. Ruiten-
beek op het carillon. De kransleg-
ging is om 18.45 uur. Daarna gaat 
de stoet naar begraafplaats Wes-
terveld, waar tot 20.00 uur een 
passend programma is. Onder-
weg wordt tweemaal gestopt voor 
kranslegging bij eregraven van 
geallieerden en verzetsstrijders. 
Zanggroep Voices en Soli zorgen 
voor het muzikale programma. Na 
de twee minuten stilte om 20.00 
uur worden ook nog kransen ge-
legd bij het herdenkingsmonu-
ment.

Nieuw aan de Kennemerlaan
Mari-Elle’s Brocante 
en BB Style samen

IJmuiden – Sinds vorige week 
dinsdag huizen de winkels Ma-
ri-Elle’s Brocante en damesmo-
dezaak BB Style samen aan Ken-
nemerlaan 73. Allebei hebben ze 
een jaar goed gedraaid in Op ‘t 
Plein en vonden zij het tijd worden 
om zelfstandig verder te gaan. De 
twee zaken vullen elkaar prachtig 
aan: beiden zijn sfeervol en trek-
ken veel aandacht. Zaterdag 2 mei 
is de feestelijke opening.
Eigenaressen Mariëlle en Ange-
lique genieten zichtbaar van het 
feit dat zij nu een eigen etalage 
hebben en een voordeur die met 
mooi weer wijd open staat. Tal van 
voorbijgangers blijven staan om 
te kijken naar de leuke etalage en 
stappen vervolgens naar binnen. 
,,Dat hadden we bij Op ‘t Plein na-
tuurlijk niet zo’’, vertelt Mariëlle. 
,,Nu zie je dat ons sfeertje de da-
mes echt naar binnen trekt. Ge-
weldig.’’
Het is niet zo maar een sfeertje bij 
Mari-Elle’s Brocante en BB Style. 
De brocante, bestaande uit oude 
en antieke meubeltjes, lampjes, 
fotolijstjes, kussens, plaids en nog 
veel meer staan prachtig bij de da-
mesmode van BB Style. BB Style 
staat voor Big Beautiful Dames-

mode, maar al vanaf maatje 40/42 
en tot en met maat 60 is er volop 
keuze. Met de merken Mat. Sybel, 
Zizzi, x-two, Magna en Head over 
Heels vind je er veel aantrekkelijks. 
Angelique zorgt voor veel afwisse-
ling en steeds nieuwe uitdagen-
de combinaties, die zij regelmatig 
post op de Facebooksite van BB 
Style. Heel populair zijn de heer-
lijke jeans van Zizzi die zo lekker 
zitten dat je ze haast niet meer uit 
wilt trekken. BB Style heeft zowel 
feestelijke kleding als mooie kle-
ding voor elke dag, die altijd lek-
ker valt en draagt. ,,De mode hier 
is altijd hip en vlot, ik bewijs dat dit 
kan, ook met een maatje meer’’, al-
dus Angelique. ,,Eigenlijk koop ik 
gewoon in wat ik zelf mooi vind en 
dat werkt!’’
Nieuwsgierig geworden? Ga dan 
zeker eens langs. Zaterdag 2 mei 
is het de hele dag feest met een 
hapje en een drankje, 10 procent 
korting op alles en van twee tot 
drie uur treedt zanger Cock Zwa-
nenburg op om de feestvreugde te 
verhogen. BB Style en Mari-Elle’s 
Brocante zijn open van dinsdag 
tot en vrijdag, van 10.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Bevrijdingsdag groots 
gevierd op Plein 1945
IJmuiden - Dinsdag 5 mei wordt 
een spectaculaire dag op Plein 
1945. Het plein zal bol staan van 
activiteiten, spelen en attracties 
voor jong en oud. Pagode tenten 
met diverse leuke en spannende 
spellen, een stormbaan en spring-
kussen voor kinderen, op de foto 
met een legerjeep, drank en hap-
jes, fanfareoptreden van het Vrij-
willig Fanfare Korps der Genie, 
openings- en bevrijdingsdans, 
ontsteken van het bevrijdingsvuur, 
aankomst van Suomi met fakkel 
uit Wageningen, bekende groepen 
als Popfactory en Full Count, kort-
om, een enerverend festijn. In de 
burgerzaal van het stadhuis is er 
een expositie van leerlingen van 
het Velllesan College, draait non-

stop film en is er een bevrijdings-
rok.Het programma op Plein 1945 
start om 12.30 uur met de show-
band van de IJmuider Harmonie. 
Om 13.30 uur is er een openings-
dans door Dance Works Velsen, 
waarbij burgemeester Weerwind 
het bevrijdingsvuur zal ontsteken, 
waarmee de Suomi-lopers uit Wa-
geningen komen. Om 14.15 uur is 
het poppodium en de aankomst 
van het fanfarekorps. Van 15.00 tot 
15.15 uur is er taptoe op het Plein, 
vervolgens gaat het fanfarekorps 
terug naar de Petrakerk waar ook 
een programma is. Van 15.15 tot 
18.00 uur treden de bands Full-
count en Popfactory op. In de Pe-
trakerk treedt het fanfarekorps op 
van 16.00 tot 17.15 uur.





3 mei   - Koopzondag (Moederdag)
29 mei   - Moonlight Shopping
13 juni   - Vismarkt en braderie
27 september  - Jaarmarkt
25 oktober  - Herfstmarkt
29 november  - Koopzondag (Sinterklaas)
20 december  - Koopzondag (Kerst)
22 december  - Extra koopavond (Kerst)
23 december  - Extra koopavond (Kerst)

Lange Nieuw
Het centrum van IJmuiden (Lange Nieuwstraat 
en omgeving) is het grootste winkelgebied in 
de gemeente. Naast een gevarieerd winkelaan-
bod, voldoende gratis parkeergelegenheid en 
ondernemers die kwaliteit en persoonlijke aan-
dacht hoog in het vaandel houden. Shoppen 
in IJmuiden is zo gek nog niet! De leden van 
winkeliersvereniging Local Shopping IJmuiden 
(voorheen Stadscentrum IJmuiden) heten u van 
harte welkom in hun winkels op het Markplein, 
de Lange Nieuwstraat of Plein 1945. Door in 
IJmuiden uw aankopen te doen, stimuleert u de 
lokale economie.
Het grote voordeel van winkelen in IJmuiden is 
dat het zo goed bereikbaar is. Komt u niet te 
voet of op de fiets of met het openbaar vervoer, 
ook dan is IJmuiden aantrekkelijk, want op het 
Velserduinplein is parkeren altijd mogelijk en 
bovendien gratis.

Gezellig winkelen in IJmuiden!

Weekmarkten 
Elke week zijn er drie gezellige weekmarkten 
in Velsen. Hier vindt u de leukste koopjes op 
allerlei gebied. Van verse etenswaren tot mode 
en woonaccessoires, bloemen en planten, maar 
ook artikelen die je ergens anders niet meer 
vindt, zoals knoopjes en stoffen voor zelfmaak-
mode. Ook voor de gezelligheid moet je op de 
markt zijn, je ontmoet er altijd wel bekenden, 
maar ook kun je er terecht voor een lekker visje, 
stroopwafels of verse nootjes. En de marktlieden 
doen er alles aan om de markt aantrekkelijk en 
gezellig te maken.

De weekmarkten zijn dinsdag van 9.00 tot 
16.00 uur in het centrum van Velserbroek 
(Aurora Bastion); op donderdag van 9.00 tot 
16.00 is er een markt op het Velserduinplein 
in het centrum van IJmuiden en op vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur is er een markt in Santpoort 
Noord (Hagelingerweg-Broekbergenplein).
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Donderdag 
30 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 

Vrijdag 
1 mei

Gehele maand mei expositie 
Adriaan Koopmans in Bartje 
Bloemendaal, Brederodelaan 
80 in Bloemendaal. Dagelijks 
geopend vanaf 10.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. 
Russisch Vocaal Ensem-
ble Soedarynja in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gebroeders 
Harteveld en Fretz. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
2 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 

Zondag
3 mei

Fietsexcursie door Spaarn-
woude. Vertrek Stand-
beeld Hansje Brinkers op de 
Spaarndammerdijk in Spaarn-
dam. Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Rede en Rijk-
dom’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-, kinde-
ren gratis. 
Openstelling Forteiland 
IJmuiden. Vertrek 10.45, 12.45 
en 15.10 uur Koningin Emma 
vanaf de Kop van de Haven.
Koopzondag winkelcentrum 

IJmuiden. Van 12.00 tot 17.00 
uur.
Schapen scheren op kinder-
boerderij Velserbeek, Park-
weg Velsen-Zuid. Vanaf 12.00 
uur.
Koffieconcert  met optre-
dens van Popkoor MultiVo-
caal en het IJHmusementsor-
kest in De Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Zomerconcert Het Tuschin-
ski Trio in kerkje Stompe To-
ren, Kerkweg 26 Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis, collecte na af-
loop.
Verhaallezing ‘Druk, druk, 
altijd onder druk, omgaan 
met een jachtige wereld’ door 
Carmen de Haan, St. Raphaël-
kerkje, Popellaan 1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Italiaanse opera door Arte-
Misses in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

Maandag
4 mei

Dodenherdenking
Dodenherdenking bij Ta-
ta Steel bij het oorlogsmonu-
ment aan de Wenckebach-
straat in Velsen-Noord. De 
herdenking begint om 09.45 
uur en eindigt om 10.30 uur.
Ruilbeurs voor legpuzzels 
in wijksteunpunt Zeewijk in 
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 
uur.
In samenwerking met Cul-
turele Stichting Velser Ge-
meenschap en Comité 4 en 5 
mei wordt een herdenkings-
bijeenkomst gehouden in de 
burgerzaal van het stadhuis. 
De start is om 18.00 uur.
Herdenkingsavond vol be-
zieling in het Burgemeester 
Rijkenspark, Wüstelaan 75, 
Santpoort-Zuid. Het kamp-
vuur brandt vanaf 19.30 uur.
Herdenking verzetsheld 
Jan Bonekamp. Om 20.30 uur 
bij het graf van Jan Bone-
kamp op de Westerbegraaf-
plaats in IJmuiden.

Dinsdag
5 mei

Bevrijdingsdag

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Grootse Bevrijdingsdag op 
Plein 1945. Het programma 
start om 12.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. Van 13.30 
tot 15.30 uur Vakantie knut-
selen: nestje, vogelhuisje, mol 
en muis in holletje of insec-
tenhotelletje maken. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs. 
Groot insectenhotel 5,-.

Woensdag
6 mei

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal en expositie 
‘Redders van boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. Van 13.30 
tot 15.30 uur Vakantie knut-
selen: nestje, vogelhuisje, mol 
en muis in holletje of insec-
tenhotelletje maken. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs. 
Groot insectenhotel 5,-.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenverha-
len voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via carla_schut@hotmail.nl.

Donderdag 
7 mei

Spreekuur in de rouwhuiska-
mer Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur: doe- en ont-
dektentoonstelling ‘Woning 
gezocht!’ Over de verrassende 
en slimme woonvormen van 
dieren in ons land. Van 13.30 
tot 15.30 uur Vakantie knut-
selen: nestje, vogelhuisje, mol 
en muis in holletje of insec-
tenhotelletje maken. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs. 
Groot insectenhotel 5,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Danny de Munk. Aanvang 
20.15 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Geels Meubelen 
Al 25 jaar een begrip in 
IJmuiden en omstreken

IJmuiden – Geels Meubelen is al 
25 jaar een begrip in IJmuiden en 
omstreken. Eigenaar Paul Geels 
en zijn team zijn dagelijks druk 
bezig met deskundig adviseren 
op meubelgebied. 
Paul Geels volgde 25 jaar ge-
leden de meubelopleiding van 
Stichting Houten Meubelen.  
Paul Geels: ,,Maar de echte ken-
nis doe je natuurlijk op bij fabri-
kanten en leveranciers over de 
hele wereld.’’
Inmiddels heeft Geels Meube-
len twee winkels in IJmuiden. 
Aan de Lange Nieuwstraat 182 
en aan de Willemsbeekweg waar 
Geels ooit begon. Geels: ,,Het Ur-
ban Sofa concept met mooie ro-
mantische banken, wat wij al 4 
jaar verkopen, ging uitbreiden 
dus wilden wij hier een aparte lo-
catie voor creëren en dat paste 
precies in de Willemsbeekweg. 
Daardoor kregen we ook meer 
ruimte op de Lange Nieuwstraat 
om daar weer een andere nieu-
we collectie neer te zetten. Urban 
Sofa was al één van onze speer-
punten. Maar sinds het nu com-
pleet en bij elkaar staat werkt 
het prettiger en de klanten vin-
den het fantastisch. Dus we zijn 
er heel blij mee.’’
En toch is er nu een showroom-
verkoop met grote korting? ,,Op 
de afgelopen beurzen van febru-
ari hebben we weer veel nieuwe 
collecties gekocht’’, aldus Paul 
Geels. ,,Daar moeten we toch 
ruimte voor maken en we mer-
ken dat onze klanten het leuk 
vinden als we regelmatig de win-
kel veranderen. We willen na-
tuurlijk nog niet alles verklappen, 
maar een topje van de ijsberg 
kan ik wel onthullen. We wach-
ten op een prachtig relaxfauteuil-
concept van modern tot roman-
tisch voor zowel jong als oud. 

Echt hele mooie  fauteuils met 
fantastisch zitcomfort en nog te-
gen hele vriendelijke prijzen. Ver-
der komen er twee mooie, nieu-
we romantische collecties meu-
belen bij en verder zijn we nog 
bezig met een mooi bankstellen-
concept voor de 50-plussers. De-
ze week verwachten we al het 
nieuwe Urban Sofa Outdoor con-
cept. Mooi banken van specia-
le stof die het gehele jaar buiten 
kunnen blijven staan.
Of we in de toekomst verder 
gaan investeren? Beverwijk vol-
deed niet aan de verwachtingen. 
Maar dat neemt niet weg dat we 
het toch geprobeerd hebben. Ik 
denk niet dat we in de nabije toe-
komst nog een uitstapje buiten 
IJmuiden maken. Maar je weet 
het nooit. Lopen we ergens tegen 
aan, zou het zomaar kunnen. Het 
bloed kruipt soms toch waar het 
niet gaan kan.’’
Er wordt veel gesproken over in-
ternet kopen. Hoe denkt Paul 
hierover? Paul Geels: ,,Internet is 
een grote concurrent geworden 
voor alle winkeliers. Ik ben van 
mening dat mensen toch naar 
meubelwinkels blijven komen. 
Je wilt toch in een bank proefzit-
ten, de stof voelen en in het echt 
bekijken. Wij hebben regelmatig 
klanten die terugkomen op hun 
internet aankopen. De service 
van internetbedrijven is vaak ver 
te zoeken. Ik denk dat onze ser-
vice één van onze grote krach-
ten is.’’
Pauls eigen meubel is de San-
remo bank van Urban Sofa echt 
een topper. Zoveel keuze van op-
stelling, kleuren, stoffen en op-
ties is echt geweldig. Men kan 
echt een eigen, originele bank 
samenstellen met al deze moge-
lijkheden. En heel belangrijk, hij 
zit fantastisch!’’

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Windturbines langs 
het Noordzeekanaal
IJmuiden - Gaat het uitzicht van-
af de IJmuiderstraatweg verande-
ren? Met die vraag worstelen de 
bewoners van de IJmuiderstraat-
weg nu het tot hen begint door te 
dringen dat de noordelijke land-
tong van het sluizencomplex defi-
nitief door de Provincie Noord Hol-
land is aangewezen als potentiële 
locatie voor een windturbinepark 
met zes tot acht turbines. 
Sommigen willen nog een actie-
groep op touw zetten maar het 
stadium van protesteren is inmid-
dels gepasseerd. Berkhout en Bo-
beldijk hadden echter wel succes 
met hun protest. Nadat een amen-
dement was ingediend om de stil-
tegebieden op het platteland beter 
te beschermen werd door de Pro-
vincie Noord Holland de minimum 
grens van een windturbine tot aan 
een woning van 500 naar 600 me-
ter bovenwettelijk opgetrokken.
Wat zijn nu de vervolgstappen?  
Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied en de provincie gaan 
in gesprek met gegadigden die 
een bouwaanvraag voor een turbi-
ne hebben gedaan. Er wordt dan 
bekeken in hoeverre de aanvraag 
voldoet aan de vereisten en waar 
verder onderzoek nodig is. Wan-
neer de aanvraag voldoende con-
creet  en haalbaar lijkt, kan de 
aanvraag naar de gemeente. Tus-
sen mei en oktober 2015 wordt via 
een zogenaamd gebiedsatelier ge-
sproken met omwonenden. Daar-
naast staat het een initiatiefnemer 

vrij om de omwonenden zelf te be-
naderen. 
In de aanvraag van Eneco waren 
acht posities weergegeven: 1 tot 
en met 6 op de landtong ten noor-
den van het Binnenspuikanaal, 
positie 7 op de Velserkom en po-
sitie 8 nabij papierfabriek Crown 
van Gelder en de pont in Velsen 
Noord. Door de wijziging van de 
afstand tot woonbestemmingen 
van 500 naar 600 meter is positie 
8 vervallen. Hier is geen ruimte om 
deze positie te verschuiven. Positie 
7 op de Velserkom staat nu op zo’n 
570 meter afstand van IJmuiden 
Noord gepositioneerd en zal dus 
moeten opschuiven. Eneco doet 
nu onderzoek naar de mogelijkhe-
den om te blijven voldoen aan de 
6-op-1-rij eis. Zij heeft op aanra-
den van RWS een back-up loca-
tie geprikt ten oosten van de Ave-
rijhaven. De provincie plaatst ver-
slagen van de tot nu toe gehou-
den gesprekken met initiatiefne-
mers op de website www.noord-
holland.nl/windopland.
Wijkplatform IJmuiden-Noord 
doet een oproep aan alle bewo-
ners die binnen de 1500 meter 
van het sluizencomplex wonen en 
geïnteresseerd zijn in het verde-
re verloop, en het te houden ge-
biedsatelier in mei willen bezoe-
ken, zich via de website van het 
Wijkplatform te melden. Zie http://
www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmui-
den-noord/2014/11/23/windturbi-
nes-langs-het-noordzeekanaal.

Van Es weer open
na metamorfose

IJmuiden - Na een verbouwing 
van twee weken is Van Es Cate-
ring & Partyservice dinsdag weer 
open gegaan. 
De cafetaria aan de Zeeweg 
heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Bezoekers kunnen 
hier zes dagen per week terecht 

voor een warme snack, een vers 
broodje of lekkere cappucci-
no. Nieuw is de mogelijkheid om 
koffie mee te nemen. 
Met uitzondering van zondag is 
Van Es elke dag vanaf 11.00 uur 
geopend. Zie ook www.vanesca-
tering.nl.

IJmuiden - Met het einde van 
de onderlinge competitie in zicht 
lijkt het erop dat Martin van 
Dijk de clubtitel zal prolonge-
ren. Zonder zelf te spelen zag hij 
zijn nog enige concurrent, Cas-
per Remeijer, falen. Willem Win-
ter  blijft een uiterst gevaarlijke 
opponent die op de meest on-
verwachte momenten kan toe-
slaan. Hij heeft al belangrij-
ke overwinningen tegen ster-
ker geachte tegenstanders ge-
realiseerd. Geheel tegen zijn ge-
woonte in maakte Remeijer een 
ernstige misrekening die hem 
op  schijfverlies kwam te staan. 
Met het afspel had Winter geen 
moeite en hij bezorgde Remeijer 
op overtuigende wijze zijn eerste 
nederlaag. Jan Apeldoorn kreeg 
damles van een ontketende 
Cees van der Vlis. Met subliem 
spel nam hij het initiatief en be-
loonde zichzelf met een mooie 
winstpartij. Berrie Bottelier toont 
de laatste maanden een goede 
vorm. Na een spannend damge-
vecht bereikte hij een goede re-
mise tegen Jacqueline Schouten. 
Stijn Tuijtel stuitte aanvankelijk 
op een sterk spelend Jan Maar-
ten Koorn. Eerst in het gevorder-
de middenspel forceerde Koorn 
een dubieuze doorbraak die tot 
verlies leidde. Door een nuttige 
overwinning op Rick Hartman 
stelde Bram van Bakel zijn kan-
didatuur voor een plaats in het 
eerste tiental voor het komen-
de seizoen. Zijn spelopvattingen 
gepaard aan een goede concen-
tratie bezorgen hem de nodige 
overwinningen. Hartman moest 
dat ervaren.

DCIJ-nieuws

Velsen-Zuid - In de meivakan-
tie zijn er diverse activiteiten op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Kinderen kun-
nen van papier een leuke bijen-
zoemer maken. Rond de boer-
derij zijn diverse interessante en 
leerzame speurtochten door de 
natuur. Bij de balie zijn rugtas-
sen met benodigdheden voor de 
speurtocht te huur. Op vrijdag 8 
mei komt de pottenbakster naar 
Zorgvrij. Iedereen kan dan tus-
sen 12.00 uur en 16.00 uur een 
potje op de draaitafel maken. Ie-
dere middag worden de koei-
en gemolken, de verse melk is 
te koop in de melkdrive. Als de 
boer aan het melken is vertelt hij 
graag over de boerderij maar je 
kunt ook vragen stellen. Bij de 
boerderij kunnen kinderen heer-
lijk binnen en buiten spelen. Trek 
gekregen van de boerenomge-
ving? Dan kunt u terecht bij het 
naastgelegen restaurant On-
der de Platanen. De toegang van 
Zorgvrij is gratis en voor de ac-
tiviteiten wordt een vergoeding 
gevraagd. De boerderij is in de 
meivakantie (3 mei t/m 10 mei) 
alle dagen open van 10.00 tot 
17.00 uur.

In Meivakantie 
naar Zorgvrij

Velserbroek - Vorige week heb-
ben wethouder Robert te Beest en 
Loes Blom de opening verricht van 
dagbesteding BuitenGewoon. On-
der luid applaus heeft Blom, de 
eerste vrijwilligster van de stich-
ting, het lintje bij de ingang door-
geknipt. Te Beest steunt de nieu-
we stichting omdat zij het initia-
tief hebben genomen om in Vel-
serbroek te starten met dagbe-
steding voor mensen met een be-
perking. Het bijzondere van de-
ze stichting is dat zij mensen met 
een beperking in een veilige om-
geving de mogelijkheid bieden om 
ongedwongen deel te nemen aan 

een groot scala aan activiteiten, 
zoals het werken met hout en het 
repareren van fietsen tegen kost-
prijs. Doordat er een koffiecorner 
en een winkeltje, met zeldzame en 
zelfgemaakte spulletjes in Buiten-
Gewoon zijn, ontmoeten cliënten 
en de maatschappij elkaar in het 
centrum. Mensen met een han-
dicap kunnen, buiten hun eigen 
woonomgeving, zo gewoon mo-
gelijk deelnemen aan de samen-
leving. Dagbesteding BuitenGe-
woon is vanaf heden officieel ge-
opend op dinsdag, woensdag en 
donderdag en te vinden op de Gal-
le Promenade 70.

Expo Adriaan Koopmans 
bij Bartje Bloemendaal
Bloemendaal - De gehe-
le maand mei is het werk van 
Adriaan te bezichtigen bij Bartje 
Bloemendaal aan de Brederode-
laan 80 in Bloemendaal.
Adriaan Koopmans is kunstschil-
der. Veel van zijn werk doet den-
ken aan organische landschap-
pen. Hij schildert ook meer ab-
stract. De schilderijen nodigen je 
uit om je eigen verhaal te maken.
Koopmans stelt van 1 mei tot 1 
juni een selectie van zijn werk 
ten toon bij Bartje Bloemendaal 
aan de Brederolaan 80 in Bloe-
mendaal (dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur).

Ingmar Visser winnaar 
bekercompetitie Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
werd de finale gespeeld van de 
bekercompetitie van schaakclub 
Kijk Uit. De strijd ging tussen va-
der en zoon. Wie dacht, ach een 
familie aangelegenheidje kwam 
bedrogen uit. Het werd een hero-
ische strijd. Al in aanvang kreeg 
Andries Visser het initiatief, en 
moest Ingmar alle zeilen bijzetten. 
Maar naargelang de partij vorder-
de kwam Ingmar steeds beter in 
zijn spel. En met nog twee minu-
ten op de klok met nog zes zetten 
voor beide spelers, raakte Andries 
het spoor bijster en kon Ingmar de 
overwinning vieren.
Verder werd er nog competitie ge-
speeld, Jan Jansen liet dure pun-
ten liggen om de koppositie in 
groep 2, Gregory van den Ende 
zag een mat in drie, wat Jan in al 
zijn ijver over het hoofd had ge-

zien. Quan bleek niet opgewassen 
tegen Paul Koper. Ondanks de vele 
quanbieten (gambieten)  die Quan 
op zijn repertoire heeft staan, was 
Paul een maatje te groot. Er was 
nog een familiestrijd, Dirk tegen 
Wim Geels, Het leek een over-
winning voor Dirk te worden met 
drie verbonden pionnen, maar 
Wim heeft Dirk toch gefopt. Louw 
Post ging al snel de fout in tegen 
Halil Gul. Egbert Mulder had het 
moeilijk tegen Peter Stekelenburg, 
maar kwam toch ongeschonden 
de strijd uit. Rene Koens behaal-
de een regelmatige overwinning 
op Johan van Veldhuizen.
Een speciale vermelding is nog 
dat Andries- en Ingmar de dag er-
na voor het eerste team beide ver-
loren. De rest van het team won, 
of had remise.  Misschien leeg ge-
speeld?
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Beweegpleinen en wandelnetwerk
Velsen – De gemeente Velsen 
is een groot voorstander van 
sport voor iedereen. Sporten 
is gezond en daarom zijn een 
aantal speerpunten opgesteld 
in de sportagenda tot en met 
2016. Er is inmiddels begon-
nen met de aanleg van een be-
weegplein bij de nieuwe school 
De Zefier en Zoef! (voorheen 
de Zandloper en peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie) op loca-
tie De Ring in IJmuiden. Ook 
de brede school De Triangel 
in Velsen-Noord krijgt een be-
weegplein. Beide scholen heb-
ben een sportprofiel, wat wil 
zeggen dat het sporten en bui-
tenspelen wordt gestimuleerd. 
De pleinen hebben ook een 
functie voor de wijk. Met scho-
len voor voortgezet onderwijs 
in Velsen wordt gepraat over 
een sportoriëntatieprogramma 

waarbij leerlingen kennis kun-
nen maken met diverse sport-
mogelijkheden. Om dit te kun-
nen betalen heeft Velsen bij 
het ministerie extra budget ge-
vraagd voor buurtsportcoa-
ches die ook op scholen kun-
nen worden ingezet. Ook voor 
ouderen en mensen met een 
beperking is er vraag naar ex-
tra inzet. Nog dit jaar wordt be-
paald waar de sportcoach extra 
kan worden ingezet. In 2015 zal 
samen met andere gemeen-
ten extra geld worden besteed 
aan aangepast sporten. Ook is 
er op 30 augustus in dit kader 
een gezamenlijke verenigings-
markt in het Pim Muliersport-
park. Ook kan genoemd wor-
den het gezamenlijk te orga-
niseren Special Olympics 2015 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking, op zaterdag 

26 september in Hoofddorp.
Sportverenigingen zijn in ja-
nuari tijdens een mini-con-
gres geïnformeerd over manie-
ren om zich verder te ontwik-
kelen en verbreden. Daarbij is 
gesproken over de ‘open club-
gedachte’ en de maatschappe-
lijke functie voor de wijk. Ook 
waren er workshops over vei-
ligheid, sponsoring en crowd-
funding. In juni wordt een ver-
volgworkshop crowdfunding 
gehouden.
Wandelen is een prachtige ma-
nier van sporten. Om wande-
len te stimuleren is in april een 
wandelnetwerk uitgerold. Het 
netwerk bestaat uit stickers 
(pijlen), verdere bewegwijze-
ring en startpunten (die zijn er 
nu nog niet). Maar straks kan 
men vrijwel vanuit het eigen 
huis de rondwandeling starten. 

Aanleg HOV Santpoort 
deze zomer al van start
Santpoort-Noord - Dinsdag-
avond organiseerde de provincie 
Noord-Holland in samenwerking 
met de gemeente Velsen en Heij-
mans Wegen B.V. een informatie-
bijeenkomst over deelproject 1. 
Dit gedeelte van het HOV-traject 
ligt tussen het kruispunt Hoofd-
straat/afrit N208 en de Broek-
bergenlaan ter hoogte van het 
benzinestation. Zo’n tachtig om-
wonenden en belangstellenden 
hadden die avond de weg naar 
Café-Brasserie De Wildeman ge-
vonden om bijgepraat te worden 
over de plannen en de voorlopi-
ge planning.
Tino van der Giesen, HOV-
projectleider van de provin-
cie Noord-Holland en Philip 
van Wijk, omgevingsmanager 
van bouwbedrijf Heijmans, had-
den een makkelijke avond na 
twee eerdere inspraakrondes. 
De plannen voor dit HOV-tra-
ject staan inmiddels grotendeels 
vast en vóór de zomervakantie 
wordt  begonnen met een aan-
tal voorbereidende werkzaamhe-
den zoals nieuwe sloten aanleg-
gen, fietspaden verwijderen, bo-
men rooien en het omleggen van 
kabels en leidingen.
Slecht een enkele vraag wisten 
de aanwezigen op te hoesten 
bijvoorbeeld of er ‘fluisterasfalt’ 

komt en of er, tijdens de broed-
periode, bomen gerooid mogen 
worden.
,,Mag dat zomaar, of staat Heij-
mans boven de wet’’ ,was een 
publieksvraag. ,,Nee’’, antwoord-
de Van Wijk. ,,Natuurlijk staan wij 
niet boven de wet en we hou-
den ons strikt aan de gelden-
de voorschriften. Voor het rooien 
van een aantal bomen is een ver-
gunning bij de gemeente aange-
vraagd en die beslissing wach-
ten wij af’’. En Bas Kuntz, voorzit-
ter van het bestuur van de Hard-
draverij Santpoort en Omstre-
ken maakte zich zorgen over de 
bereikbaarheid van de feestter-
reinen tijden Dorpsfeest Sant-
poort: ,,Geen probleem’’ ,aldus 
Van Wijk. ,,Wij zorgen ervoor dat 
de terreinen tijdens de voorbe-
reidende werkzaamheden toe-
gankelijk zijn’’.
Tijdens de zomervakantie zullen 
er geen werkzaamheden plaats-
vinden. Die worden medio au-
gustus weer opgestart waarna 
dit deelproject eind van het jaar 
2015 zal worden opgeleverd.
Veel meer informatie over het 
HOV-project is te vinden op de 
website: www.hovvelsen.nl. Maar 
een bezoek aan het kantoor van 
de projectorganisatie aan de 
Zeeweg 1 kan natuurlijk ook.

IJmuiden - Leen van IJmond 
(93) werd in 1944 tewerkge-
steld in Duitsland. In tegen-
stelling tot veel regiogenoten 
overleefde hij de oorlog. 

,,Min of meer toevallig woonden 
mijn broer en ik tijdens de oor-
log tijdelijk in Beverwijk omdat 
mijn vader ernstig ziek was. Dit 
had tevens als voordeel dat we 
snel bij onze werkgever Hoog-
ovens konden zijn. Op zondag-
ochtend 16 april 1944 werd er om 
half zeven bij ons, in de Rijvoordt-
laan in Beverwijk, op de voordeur 
gebonsd. Er stonden zwaar be-
wapende Duitse soldaten voor de 
deur die mij bevolen om me aan 
te kleden en mee te gaan. Ik was 
niet de enige, want aan het einde 
van deze dag  waren er 486 jonge 
mannen opgepakt tijdens de be-
ruchte razzia van Beverwijk. Het 
was een represaille vanwege het 
feit dat er in Beverwijk en omstre-
ken door het verzet veel aansla-
gen en moorden waren gepleegd. 
We werden ’s avonds in de trein 
gezet en naar Kamp Amersfoort 
vervoerd. Dit kamp was tijdens 
de oorlog een gewelddadig door-
gangs- en strafkamp van de Duit-
se bezetter.’’
,,We kregen die nacht soep met 
koolbladeren, niet te eten. Maar 
na een paar dagen honger lijden 
ga je uiteindelijk toch overstag en 
ga je het ook nog lekker vinden. 
We moesten een aantal weken in 
Kamp Amersfoort blijven, met als 
enige kleding hetgeen waarmee 
we van huis waren vertrokken, 
bijvoorbeeld één hemd en één 
onderbroek. Met een klein stukje 
zeep moesten we al die tijd pro-
beren om onze spullen een beet-
je schoon te houden en de luizen 
te weren. Vóór we uit dit kamp 

vertrokken mochten we één keer 
naar huis schrijven en vragen om 
meer kleding te sturen.’’
,,Met die koffer met extra kleren 
werden we weer op de trein gezet 
en na wat omzwervingen kwam ik 
uiteindelijk terecht in het plaatsje 
Böhlen, bij Leipzig. Hier werd ik 
te werk gesteld bij de AG Sächsi-
sche Werke, waar we onder meer 
onderhoudswerkzaamheden aan 
het spoor moesten doen. Uitein-
delijk werden we op 16 april 1945 
bevrijd en zijn na een paar da-
gen lopen in Jena terecht geko-
men. Daarna nog een paar we-
ken in Kassel waarna we met de 
trein naar Metz, in Luxemburg, 
zijn vervoerd. Hier wilden ze ons 
weer interneren, maar dat heb-
ben we geweigerd. 
Uiteindelijk kwamen de acht 
overgebleven oud-gevangenen 
terecht in Eindhoven waar de mi-
litaire autoriteit ons weer naar 
Kamp Amersfoort wilde sturen. 
Dat hebben we pertinent gewei-

gerd en tot onze verbazing wer-
den we toen met z’n achten naar 
Beverwijk gebracht waar een 
grote volksoploop ons stond op 
te wachten.’’ Hoewel 65 jongens 
en mannen deze deportatie niet 
hebben overleefd koestert hij 
geen wrok jegens de Duitse be-
zetter:  ,,Het verschil in de oorlog 
werd gemaakt door het feit aan 
welke kant van de grens je gebo-
ren was.’’
Ondanks hun hoge leeftijd wo-
nen Leen van IJmond en zijn één 
jaar jongere vrouw Coba, inmid-
dels 69 jaar getrouwd, nog steeds 
zelfstandig in IJmuiden. ,,De kin-
deren adviseerden ons om een 
huishoudelijke hulp te nemen, 
maar toen zaten wij in de stoel 
te kijken of het wel goed schoon 
werd gemaakt. Daarmee zijn we 
dus gestopt en nu doen we het 
gewoon weer zelf’’, zegt Leen die 
ondanks gezondheidsproblemen 
nog redelijk uit de voeten kan. 
(Joop Waijenberg)

Oorlogservaringen
van Leen van IJmond 

SVIJ Voetbalschool
in Telstar Stadion

Velsen - Afgelopen zondag had 
de SVIJ Voetbalschool toestem-
ming gekregen om één keer de 
training af te werken in het Tel-
star Stadion. Maar liefst 32 ta-
lenten van de Voetbalschool 
mochten zich een beetje prof-
voetballer voelen. De jongens 
en de meisjes van SVIJ maar 

ook van andere clubs uit de om-
geving werden ruim anderhalf 
uur onderworpen aan een pitti-
ge training op het heilige gras 
van SC Telstar.

Het was voor velen de eerste 
kennismaking met een training 
in een echt voetbalstadion.
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Veel kampioenen 
bij RKVV Velsen

Driehuis - Er moeten nog wed-
strijden voor de competitie wor-
den gespeeld, maar Velsen F2 
(foto boven) is inmiddels niet 
meer in te halen. Tijdens de wed-
strijd tegen Odin, vorige week 
zaterdag in Heemskerk, was het 
bloedstollend spannend na een 
achterstand van 1-2, maar dat 
wisten de jongens van de F2 nog 
om te buiten naar een gelijk-
stand. Pas in de laatste minuut 
maakte Velsen daar 3-2 van en 
was het kampioenschap een feit.
Afgelopen zaterdag zijn de mei-
den van D1 (foto onder), on-
der leiding van coach en trainer 
Theo Tervoort en leidster Maris-
ka Paulussen, kampioen gewor-
den. Voor de winterstop waren 
de meiden al succesvol en pro-
moveerden ze van de tweede 
naar de eerste klasse. Dat leek 

even spannend maar Theo hield 
ze scherp en de meiden gin-
gen alleen maar beter voetbal-
len. Woensdag was er nog een 
clinic van de Witte Leeuwinnen 
en zaterdag sloten ze hun tijd als 
D-junior af met 0 verliespunten 
en een 7-1 overwinning op Vo-
lendam. Trots gaan de meiden, 
trainer en leidster door naar de 
C en zijn dan van plan net zo te 
knallen. 
Afgelopen zaterdag werd ook 
team F4 (foto rechts) van Velsen 
kampioen. Met een ruime over-
winning op Schoten sloot dit en-
thousiaste team het seizoen af. 
Trots ontkurkte coach Pim Smit 
met een harde knal de kinder-
champagne in de kleedkamer. 
Met de hulp van de bevlogen 
trainers Ray Selhorst en Mar-
cel Looy, met extra trainingen op 

maandag, hebben de spelers de 
laatste weken de ene na de an-
dere overwinning behaald.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Paul van der Veen 
bestuursvoorzitter LGV
Velsen - Paul van der Veen is 
onlangs aangetreden als op-
volger van de helaas te vroeg 
overleden oprichter, raadslid en 
LGV-voorzitter Gerard Vosse. 
Dat dit geen gemakkelijke taak 
is zal menigeen die Gerard Vos-
se heeft gekend beamen. ,,Ik ben 
zeer vereerd met de benoeming 
van bestuursvoorzitter van Le-
vendig Gezond Velsen, de loka-
le politieke partij van onze mooie 
gemeente Velsen. Ik zie de be-
noeming die, in deze tijden van 
grote verandering zowel maat-
schappelijk, gemeentelijk en po-
litiek, als een functie, die een 
enorme verantwoording met zich 
meebrengt.’’
De  kersverse voorzitter is zich 
zeer van deze veranderingen be-
wust en ziet zijn voorzitterschap 
dan ook als een enorme uitda-
ging. Hij denkt dat LGV zich nog 
meer naar de inwoners van Vel-
sen zal kunnen profileren met 
haar lokale gerichtheid. De in-
middels uitgekristalliseerde LGV 
waarden reflecteren de sociale 
betrokkenheid van de lokale po-
litieke groep. 
Het LGV bestuur wil toewer-
ken naar een breder draag-
vlak bij de inwoners van Velsen 
met een continu karakter, zo-
dat in de toekomst het vertrou-
wen van de burger in de lokale 
politiek verder kan gaan groeien. 
Paul noemt dit: LGV 2.0. Paul van 
der Veen erkent dit niet alleen te 
kunnen, de inwoners staan cen-

traal , hun mening en betrokken-
heid is onontbeerlijk.
LGV is te volgen op internet, on-
der andere, op de website, maar 
de jongere LGV’ers gebruiken 
vooral de sociale media, zodat 
elke Velsenaar LGV kan volgen, 
liken en interactief met hen de-
len wat er in onze omgeving ge-
beurt. 
,,Het fundament van LGV ligt 
verankerd in onze gemeente. Sa-
men met de kiezer dit fundament 
van LGV verstevigen is mijn op-
dracht. Een fundament dat door 
Gerard Vosse is ontworpen en 
dat in de toekomst een grotere 
bepalende rol in onze gemeente 
gaat spelen.”

Vijftien TVIJ-ers naar 
NK trampolinespringen
Velsen - Het weekend van 25 
en 26 april was door de tram-
polinespringers van TVIJ een 
spannend weekend. 
Op de zaterdag werd de laatste 
landelijke plaatsingswedstrijd 
van de A en B gesprongen in 
Alkmaar en op zondag was het 
de beurt aan de C-, D- en E-
springers voor hun laatste regi-
onale plaatsingswedstrijd
Bij de A-jeugd meisjes is An-
nick Houthuizen als zesde door 
naar het NK. Bij de A-junior 
meisjes is Selina van Maren als 
vierde door. 
Bij de A-jeugd/junior jongens 
mag Mel van der Kolk door als 
tweede. Bij de A-senior dames 
mag Bente Geleijn als 12de 
door. Bij de B-jeugd jongens is 
Siebe Wielenga als vijfde door. 
Bij de C-jeugd meisjes mag Ella 
Edwards als tweede door. 
Bij de D-jeugd jongens is Stijn 
Nissink als vijfde door. Bij de E-
pupil II gemengd is Dewi Sod-
demann als tweede door. Bij 

het synchroonspringen mogen 
bij de A-jeugd/junior meisjes 
Annick en Selina als tweede 
door naar het NK. 
Bij de A-jeugd/junior jongens 
mag Mel met zijn synchroon-
partner Daan Bergsma uit Hee-
renveen als eerste door. Bij de 
A-senior dames mag Bente 
met haar synchroonpartner La-
ra Schut uit Alkmaar als vierde 
door. Bij de B-jeugd jongens 
mogen Daan Overbeek en Sie-
be als tweede door. 
Bij de C-junior meisjes mo-
gen Mara Smelt en Merel Wol-
zak als eerste door. Bij de E pu-
pil gemengd zijn Bridget Thijs-
sen en Valerie Woestenburg als 
tweede door. Bij de E-jeugd ge-
mengd zijn Leanne Timmerman 
en Nova Houthuyzen als twee-
de door. Alle andere wedstrijd-
springers van TVIJ hebben ook 
drie goede wedstrijden ge-
sprongen maar zijn helaas niet 
door naar het NK op 20 en 21 
juni in Ahoy Rotterdam.
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Velsen – ‘Kleinschalig opdracht-
geverschap’ noemt de gemeen-
te Velsen de mogelijkheid om zelf 
of samen met anderen je nieuwe 
huis te laten bouwen. Het geeft 
de mogelijkheid, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, zelf te bepa-
len hoe je nieuwe huis eruit gaat 
zien. Inmiddels zijn drie locaties 
aangewezen om verder te ont-
wikkelen. Het gaat om grond aan 
het Snippenbos in IJmuiden en 
grond aan de Van den Vondellaan 
in Driehuis. Ook het Jan Ligthart-
gebouw is aangewezen om verder 
te ontwikkelen voor woningbouw, 
daar gaat het om een zogenaamd 
klusobject, waar de muren al van 
staan. De gemeenteraad gaat nu 
eerst kijken naar de aangeleverde 
haalbaarheidsanalyses. Voor de 
locatie Snippenbos wordt voorge-
steld om bouwontwerpen niet te 
toetsen door de Welstandscom-
missie, dat betekent nog meer 
vrijheid van bouwen. Het colle-
ge van B&W verwacht dat uiter-
lijk maart 2016 40 tot 50 bouwka-
vels kunnen worden vrijgegeven 
voor verkoop. 

Velsen zet 
bouwkavels 
op de markt

Regio – Samen met andere ge-
meenten, de IJmondgemeenten 
en gemeenten in Zuid- en Mid-
den-Kennemerland zijn maatre-
gelen getroffen op het gebied van 
schoolverzuim en voortijdig school 
verlaten onder de naam Aanval 
op schooluitval. Ook landelijk zijn 
er nieuwe regels, zoals Passend 
Onderwijs, waarbij ook leerlingen 
met een beperking of chronische 
ziekte een reguliere school moe-
ten kunnen bezoeken. De regio-
nale visie richt zich op jongeren 
van 5 tot en met 27 jaar. Iedereen 
dient een passend schoolaanbod 
te krijgen en een diploma te beha-
len, minimaal een Havo-diploma of 
een afgesloten MBO-2 niveau. Er 
wordt gezamenlijk zoveel mogelijk 
preventief gewerkt. Er is dan ook 
een nauwe samenwerking met 
scholen en ketenpartners. 

Aanval op 
schooluitval

Velsen-Noord - Woensdag 15 
april hebben de stagiaires van 
Buurtsport Velsen-Noord een 
groot voetbal evenement geor-
ganiseerd. De jeugd uit Velsen-
Noord kon ruim twee uur lang 
allerlei voetbalskills showen. Zo 
konden zij panna’s maken in de 
pannakooi, gatendoel schieten, 
hooghouden, latje schieten en 
voetbal golfen. Uiteindelijk zijn er 
zo’n 80 deelnemers geweest. Het 
was dan ook een groot succes.

Voetbalskills

Verkoop laatste fase 
Roos & Beek van start

Santpoort-Noord - Vorige 
week is onder grote belangstel-
ling gestart met de verkoop van 
de tweede én tevens laatste fa-
se van nieuwbouwproject Roos 
& Beek in Santpoort-Noord. Bij 
een voorspoedige verkoop kan 
de bouw, bestaande uit 46 ap-
partementen voor 55-plussers, 
al komende zomer starten. Vol-
gens ontwikkelaar en aannemer 
Smit’s Bouwbedrijf kunnen naar 
verwachting de appartementen 
in het najaar van 2016 al wor-
den opgeleverd.
In tegenstelling tot fase 1 zijn 
in fase 2 zijn met name appar-
tementen van het ruimere type 
beschikbaar. De appartemen-
ten zijn op het zuiden of wes-
ten georiënteerd en hebben 
een oppervlakte van ruim 90 
vierkante meter. De gemiddel-

de prijs van deze appartemen-
ten ligt rond de 245.500 euro vrij 
op naam.
De bouw van de 65 apparte-
menten uit fase 1 is afgelo-
pen januari gestart en verloopt 
voorspoedig. Deze apparte-
menten worden naar verwach-
ting in het tweede kwartaal van 
2016 opgeleverd. In fase 1 zijn 
nog enkele appartementen be-
schikbaar met een afmeting van 
rond de 76 vierkante meter en 
een prijs van circa 170.000 euro 
vrij op naam. 
Geïnteresseerden voor fase 2 
kunnen tot en met woensdag 
6 mei 17.00 uur inschrijven voor 
de appartementen. Een ma-
quette is te bezichtigen bij Van 
Waalwijk van Doorn Makelaars 
in Santpoort-Noord. Zie ook 
www.woneninroosbeek.nl.

Herdenking 4 mei in het bos
Indrukwekkende vertelling 

van Nancy Wiltink
Regio - Stel je voor: een open 
plek in het bos. Het kampvuur 
brandt. De warme, melancho-
lische klanken van een accor-
deon doordringen de stilte. Om 
het kampvuur zitten mensen, 
ingetogen, de aandacht naar 
binnen gekeerd. De accordeon 
zwijgt, het is 4 mei, 20.00 uur 
en er zijn 2 minuten stilte.
Een vrouw richt het woord tot 
de aanwezigen en vertelt het 
indrukwekkende verhaal over 
een oude vrouw. ,,Het is oorlog. 
In de verte bulderen de kanon-
nen, dorp na dorp wordt inge-
nomen of platgebrand. De be-
volking vlucht weg als de sol-
daten komen. Gruwelverha-
len doen de ronde over hoe ze 
zich gedragen.  Alleen de ou-
de vrouw in het bos blijft. De 
ene na de andere vluchteling 
klopt bij haar aan, ieder met 

een eigen verhaal, ieder met 
een eigen verlangen naar vre-
de. Waar en wanneer speelt dit 
verhaal? Nu, gisteren, een paar 
eeuwen geleden? Het kan im-
mers iedereen treffen, op een 
dag staat jouw land in vuur en 
vlam. En wat doe je dan?”
Woont u deze vertelling bij, dan 
kunt u daarna gezamenlijk een 
fakkel ontsteken en in stilte 
een rondje door het park lopen. 
Deze bijzondere herdenking 
vindt plaats op zondagavond 
4 mei in het Burg. Rijkenspark, 
Wüstelaan 75, Santpoort-Zuid. 
Het kampvuur brandt vanaf 
19.30 uur. Bijdrage is 8 euro. 
Reserveren is wel gewenst via 
info@carmendehaan.nl of 023-
5261144. Na afloop is de bar 
van het nabij gelegen Restau-
rant Boschbeek open voor een 
nagesprek en drankje.

Oud-Velsenaar schrijft 
boek over Berlijn
Velsen - Marjolein van der Kolk 
is geboren in IJmuiden en opge-
groeid in Velserbroek. In 2006 
besloot ze een jaar in het buiten-
land te gaan studeren en verruil-
de Velserbroek voor Berlijn. Een 
half jaar als uitwisselingsstuden-
te en een half jaar voor een sta-
ge, beide deel van haar studie in 
Nederland.
Hoe langer ze in de stad woon-
de, hoe meer ze zich eraan ging 
hechten. Dat je kon gaan hou-
den van een stad? Dat had ze 
voorheen niet voor mogelijk ge-
houden!
Het waren de vele verschillende 
wijken, relaxte sfeer en ruimte 
die grote indruk maakten. Van-
uit een liefde en nieuwsgierig-
heid voor Berlijn is BerlijnBlog.nl 
in 2007 geboren waar ze bijzon-
dere weetjes over de stad, tips 
voor je bezoek in Berlijn en foto-
series plaatst. 
Inmiddels is BerlijnBlog.nl het 
meest bezochte blog over Ber-

lijn in Nederland en België. 
Maandelijks bezoeken meer dan 
60.000 mensen dit blog. Haar 
schrijverstalent ontwikkelde zich 
steeds meer en vrijdag 24 april, 
was de lancering van haar boek 
Mijn Berlijn.
Geniet van scherpe observaties 
en sfeerimpressies. Laat de voor 
de hand liggende tips links lig-
gen en ga buiten de gebaande 
paden met Mijn Berlijn. Marjo-
lein neemt je mee door haar fa-
voriete wijken, je komt te weten 
wat Berlijn zo interessant maakt 
en natuurlijk staan ook al haar 
favoriete restaurants en cafés 
in deze persoonlijke Berlijngids. 
En daarmee is Mijn Berlijn geen 
klassieke reisgids maar een per-
soonlijke reisgids vol persoonlij-
ke tips.
Mijn Berlijn is verkrijgbaar via 
BerlijnBlog.nl/mijn-berlijn en in 
de plaats waar ze opgroeide, in 
Velserboek bij boekhandel Bruna  
aan de Galle Promenade.

De Romeinen komen 
naar Telstar Stadion

Velsen - 2015 is in Velsen uit-
geroepen tot het jaar van de Ro-
meinen, omdat het 2000 jaar ge-
leden is dat hier Romeinen bi-
vakkeerden. Daarom zul je dit 
jaar bij verschillende gelegen-
heden Romeinen tegenkomen. 
Speciaal voor kinderen van 7 
tot 12 jaar wordt op 15 mei in 
het Telstar Stadion een Romein-
se exercitie-oefening gehouden, 
waar de jeugd aan kan mee-
doen. Dat is voorafgaand aan de 
voetbalwedstrijd Telstar tegen 
Romeinen. Deze wedstrijd zal 
zeker komische elementen heb-
ben. Het belangrijkste van het 
jaar van de Romeinen is dat Vel-
senaren worden herinnerd aan 
een stukje puur Velsense histo-
rie. Ooit was hier een Romeins 
fort, Castellum, gevestigd. Een 
Romeinse soldaat is hier ver-
dronken. Maar hoe sterk de Ro-
meinen ook waren, zij verloren 
later van de Friezen.
Deelname aan de kinderactivi-
teit is ook een selectie voor het 
Romeinse legioen, dat je straks 
overal tegen zult komen. Bijvoor-
beeld bij het Dorpsfeest in Drie-
huis of Santpoort of tijdens Pre 
Sail. Wie mee wil doen dient zelf 
een schild en zwaard te maken. 
Zie hiervoor de foto. Het schild 
(in het Romeins heet dat scu-
tum) kan je bijvoorbeeld maken 
van dik karton. Maak een ste-
vig handvat aan de achterkant. 
Een zwaard maak je van een lat-
je, maximaal 50 cm lang, en het 
mag niet scherp zijn, want dat 
wordt te gevaarlijk. 

Aanmelden voor 15 mei kan bij 
het Telstar Stadion, de biblio-
theek, het Pieter Vermeulen Mu-
seum of het Zee- en Haven-
museum. Of je kunt je 15 mei 
om 15.30 uur met je zwaard en 
schild melden bij het Telstar Sta-
dion. Je mag je eigen supporters 
meenemen. 
Tijdens de exercitie leer je mar-
cheren onder leiding van een 
Centurion. Wie dat goed doet 
krijgt een T-shirt waardoor je er-
uit zult zien als een echte Ro-
meinse soldaat, of een legionair. 
Een voorbeeld van het marche-
ren zie je op YouTube: https://
youtu.be/tmKDQ4TWPC8. Zie 
ook www. 2000jrromeineninvel-
sen.nl of bel voor vragen 0255-
518690 of 06-30974608.
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Dames 4 Smashing 
Velsen promoveert

Velsen - Dames 4 van volley-
balvereniging Smashing Vel-
sen is een team bestaande uit 
veel ervaren speelsters, die voor 
een groot deel  in dames 1 ge-
speeld hebben.  Het team draai-
de een goede eerste seizoens-
helft en werd zelfs winterkampi-
oen. Echter, tegen de uiteindelij-
ke nummer 1 uit de poule luk-
te het ze niet te winnen en ook 
tegen andere teams werden er 
kostbare punten verspeeld. Met 
nog 2 wedstrijden te gaan ston-
den ze derde. Deze plek gaf 
geen recht op promotie naar de 

tweede klasse. De enige manier 
om nog wel een kans te hebben 
was door te winnen van VCH, de 
nummer 2. In een enerverend 
duel, werd  er met 4-0 gewon-
nen. De tweede plek was bin-
nen. Afgelopen woensdag moest 
het beslissende promotieduel te-
gen de nummer 2 uit een ande-
re poule plaatsvinden. De num-
mer 2 had echter aangegeven 
niet te willen promoveren, waar-
door dit recht naar de nummer 3 
ging. Echter, zij kwamen niet op-
dagen, waardoor er automatisch 
met 3-0 werd gewonnen.

Bridgeweekend met 
spannende ontknoping!
Velserbroek - Bridgevereniging 
Velserbroek is weer een week-
endje weggeweest, ditmaal naar 
Driebergen.
Op vrijdagmiddag werden ze ont-
vangen op een zonovergoten ter-
ras van het hotel. Met een drank-
je en een praatje konden zij zich 
richten op een spannend twee-
daags toernooi. Tijdens het toer-
nooi zijn twee prijzen te winnen. 
Natuurlijk de prijs voor het bes-
te bridgepaar in zowel de A- als 
de B-lijn. Maar heel belangrijk is 
ook de strijd om de Toppertjesbo-
kaal. Deze wordt uitgereikt aan 
het paar dat tijdens het week-
end de meeste Toppen heeft ge-
speeld. Dat wil zeggen dat je het 
enige paar bent dat gedurende 
het toernooi een bepaald spel het 
beste heeft gescoord. Een gelijke 
score in het spel levert dus geen 

top op. 
Na een lekker diner begon op 
vrijdagavond de strijd. Aan het 
einde van de avond werd de 
voorlopige stand op gemaakt. 
Bijna elk paar had minstens één 
Top behaald en twee paren had-
den zelfs zes Toppen! 
Zaterdagavond heeft de definitie-
ve strijd plaatsgevonden. Ieder-
een is erop gebrand zoveel mo-
gelijk Toppen te spelen. Kunde en 
een beetje lef zijn hiervoor goe-
de ingrediënten. Aan het einde 
van de competitie bleken twee 
paren dezelfde score te hebben 
behaald. Lieneke en Nico maar 
ook Roel en Aad hadden de bes-
te eindscore. In de B-lijn vormden 
Ria Duijn en Jo Braam het beste 
paar. De Toppertjesbokaal werd 
gewonnen door Roel en Aad met 
12 Toppen! Allen gefeliciteerd.

Controle 
Havengebied

IJmuiden - De politie heeft don-
derdagmiddag een 42-jarige man 
aangehouden op verdenking van 
het bezit van verdovende midde-
len. De politie controleerde don-
derdagmiddag samen met de 
Douane voertuigen in- en van-
uit het Havengebied, onder an-
dere met behulp van de ANPR. 
Met ANPR (Automatic Number-
Plate Recognition) scant een ca-
mera kentekens van voorbijrijden-
de voertuigen. De gelezen kente-
kens worden vergeleken met een 
referentiebestand in een com-
putersysteem. Een referentiebe-
stand is een lijst met kentekens 
die op naam staan van personen 
die worden gezocht, boetes open 
hebben staan of om andere rede-
nen bij de politie bekend zijn. Bij 
een van de gecontroleerde voer-
tuigen gaf de ANPR een zgn. ‘hit’. 
Dit voertuig werd bestuurd door 
een 42-jarige man uit Valkens-
waard. Hij werd aan de kant ge-
zet en gecontroleerd. Tijdens de 
controle in de auto van de man, 
bleek een aantal dozen te liggen 
met een grote hoeveelheid hen-
nepstekken. Hierop werd de man 
aangehouden in verband met 
overtreding van de Opiumwet. De 
hennepstekken werden in beslag 
genomen en de politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar de her-
komst van de hennep. De 42-ja-
rige verdachte werd donderdag-
avond ingesloten voor nader on-
derzoek. De politie controleert re-
gelmatig in en rondom het haven-
gebied van IJmuiden, in samen-
werking met overige overheidsin-
stelling in het kader van project 
Fabricius. Deze controles worden 
o.a. uitgevoerd door gemeente 
Velsen, Douane, Belastingdienst, 
het Openbaar Ministerie en de 
Koninklijke Marrechaussee. Door 
de hoge opbrengsten van hen-
nep bestaat het gevaar van ver-
menging van onder- en bovenwe-
reld van de Nederlandse samenle-
ving. Dit heet ondermijning. Illega-
le activiteiten zoals hennep kwe-
ken, zijn niet uitvoerbaar zonder 
gebruik te maken van legale dien-
sten zoals transport, opslag, finan-
ciën, vergunningen en huisves-
ting. Mede hierdoor is het optre-
den van de politie gericht op het 
‘afpakken’ van (al dan niet finan-
ciële) middelen verkregen uit dit 
soort criminele activiteiten.

Velsen - Na een verkeersconflict 
op de A208 in Velsen heeft de po-
litie vorige week donderdagmid-
dag een 39-jarige man uit Alkmaar 
aangehouden. Bij het conflict was 
de man uitgestapt en sloeg een 
autoruit van de tegenpartij kapot. 
Daarna was de Alkmaarder door-
gereden. Agenten konden de man 
op zijn woonadres in Alkmaar aan-
houden. Getuigen kunnen contact 
opnemen met 0900-8844.

Man slaat 
autoruit kapot

Fascinatie voor kleur en mysterie
Joanna Paree exposeert 

in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Joanna Pa-
ree (1947) exposeert in de maan-
den mei en juni haar schilderijen 
in ‘t Mosterdzaadje.
Thema in haar schilderen is de 
tweedeling licht en duister die 
de mens altijd omringt en haar 
fascinatie voor de kleuren van de 
regenboog. 
Paree’s schilderen is een zo puur 
mogelijk kleuronderzoek naar 
wat kleuren met de mens doet. 
Haar leidmotief is een uitspraak 
van Einstein. ‘Het mooiste wat 
we kunnen hebben is het mys-
terie, dat is de emotie die aan 
de wieg staat van de ware kunst 

en wetenschap’. Over haar schil-
deren praat ze niet veel en haar 
schilderijen hebben geen na-
men. “Het niet onder woorden 
kunnen brengen van een cre-
atief proces is juist de sleutel 
tot het mystieke. Met een naam 
blokkeer je wellicht de beleving 
die het schilderij oproept. Iedere 
beleving is subjectief en anders. 
Voor mij gaat het om de voldoe-
ning als ik werk. En ik hoop dat 
de kijker die net zo kan beleven”.
www.joannaparee.nl 
‘t  Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl 

Stadsschouwburg Velsen
Eric van Sauers terug 

van weggeweest
Velsen - Eric van Sauers is te-
rug van weggeweest! De cabare-
tier nam een rustpauze qua eigen 
programma’s maar nu is hij te-
rug met ‘Ontroert’ en daarin is de 
stand up comedian op zijn grap-
pigst. Op donderdag 21 mei (20.15 
uur) is Van Sauers  te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen met zijn 
nieuwste solo. Daarin vertelt hij 
op hilarische wijze dat hij vijftig 
is geworden en dat hij vreest dat 
zijn ‘stopmoment’ hem op de hie-
len zit. Het moment dat je denkt: 
ik doe niet meer mee met deze 
trend of ontwikkeling. Hij is een 
ouwe lul geworden, constateert 
hij zelf, te oud voor alle hippe shit. 
Maar ‘Ontroert’ is meer, het is ook 
een melancholische tijdreis door 
verschillende levensfasen. Geen 
klaagverhaal, maar bijzondere 
verhalen die grappig én ontroe-
rend zijn. Zoals hij beloofd had. 
Wie Eric van Sauers eerder gezien 
heeft, weet wat hij kan verwach-
ten: een tikkie gevaarlijke mees-
ter-verteller met hilarische grap-
pen. Hij kan bijzonder smakelijk 
vertellen over zijn belevenissen 
die hij zo uitvergroot dat zij on-

gelooflijk komisch worden. Tege-
lijkertijd daagt hij uit, laat hij het 
schuren en laat hij misschien wel 
meer van zichzelf zien dan goed 
voor hem is. De recensenten wa-
ren enorm blij met rentree van 
Van Sauers en gaven de voorstel-
ling overwegend vier sterren. 
Toegang vanaf 24 euro. Kaarten 
voor ‘Ontroert’ van Eric van Sau-
ers zijn online te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(foto: William Rutten)
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Velsen-Zuid – In onze krant van 
9 april stond per abuis vermeld 
dat het Heggerijdersfestival in 
Park Velserbeek zou worden ge-
houden op zaterdag 10 mei. Dat 
moet zijn zondag 10 mei. Van 
10.00 tot 18.00 uur zijn jong tot 
oud  welkom bij het festival. Het 
wordt een dag vol fantasy met fi-
guren als Kelten, Germanen, rid-
ders, heksen en donderelfen. Er 
zijn riddershows, volksdansde-
monstraties en nog veel meer. 
Ook zijn er kramen vol fantasy 
en bestaat de mogelijkheid (te-
gen betaling) mee te doen met 
workshops. Deelname aan oud-
Hollandse spellen is gratis. De 
entree voor het Heggerijders-
festival bedraagt 5 euro per per-
soon. Zie ook de Heggerijders-
actie op Facebook.

Heggerijders-
festival zondag 

10 mei

IJmuiden - Maandag 4 mei is 
er weer een ruilbeurs van leg-
puzzels. Iedereen is tussen 10.00 
en 11.00 uur welkom in het wijk-
steunpunt Zeewijk.

Ruilbeurs 
legpuzzels

‘t Mosterdzaadje
Russische Romantiek 
en Italiaanse opera 

Santpoort-Noord - Op vrijdag 1 
mei om 20.00 uur brengt Vocaal 
Ensemble Soedarynja in ‘t Mos-
terdzaadje een programma dat 
bruist van de Russische roman-
tiek. Onder leiding van Svetlana 
Tsariova klinken meerstemmig 
nostalgische Russische roman-
ces, dromerige volksliedjes en 
pittige pop- en filmsongs. 
Op zondag 3 mei om 15.00 pre-
senteert  ArteMisses  in ‘t Mos-
terdzaadje een nieuw Italiaans 
programma dat zindert van 

prachtige solo’s en duetten uit 
het opera en piano repertoire. 
Sopraan Hester Hentzepeter, 
mezzo-sopraan Karen Langen-
donk en pianiste Arwen Christi-
aanse voeren werk uit van: Scar-
latti, Rossini, Bellini, Mozart, Puc-
cini, Händel en Mendelssohn.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Schapen scheren
op Velserbeek

Velsen-Zuid - Op zondag 3 mei  
gaan vanaf 12.00 uur de scha-
pen weer met de billen bloot. Er 
worden ongeveer 40 schapen 
geschoren  die niet alleen af-
komstig zijn van de kinderboer-
derij, maar ook van een hob-
by schaaphouder. Er zullen ver-
schillende schapenrassen te zien 
zijn zoals onder andere Zwart-
bles, Swifters, Coburger Fuchs, 
Hampshire Down en Ouessant.
Leerlingen van verschillende 
scholen die stagelopen of heb-
ben gelopen op de kinderboer-
derij komen deze dag meehel-

pen de schapen te scheren, de 
hoefjes te bekappen of kinder-
activiteiten te organiseren.
Er worden ook demonstraties 
schapendrijven met Border Col-
lies gehouden in de weide vlak-
bij de kinderboerderij. Border 
Collies worden al sinds mensen-
heugenis gebruikt voor het scha-
pendrijven. Vooral Britse en Ier-
se boeren en herders gebruiken 
deze honden tijdens hun werk 
met schapen. De border collies 
hebben door hun instinct, intelli-
gentie, snelheid en uithoudings-
vermogen overwicht op schapen 
en zijn een onmisbare hulp in het 
dagelijkse werk. Voor de kinde-
ren zijn er verschillende activitei-
ten deze dag. Ook is er in de stal 
een aparte ruimte, waar de kin-
deren onder begeleiding een ko-
nijntje of cavia kunnen aaien of 
een kuikentje mogen vasthou-
den. Natuurlijk mag een bezoek 
aan onze lieve minivarkentjes 
Lola en Bella en de ezels Dora 
en Diego niet worden vergeten.
Dus: kom naar de kinderboerde-
rij, want we hebben ook nog het 
speeltuintje en het kinderbadje, 
dat bij zonnig weer en minimaal 
20 graden wordt gevuld met wa-
ter! Het Park Velserbeek is te vin-
den aan de Parkweg in Velsen-
Zuid.

Strawberries kiest 
voor continuïteit

Driehuis - Hockeyclub Strawber-
ries heeft de begeleidingsteams 
voor volgend seizoen rond. Wilmer 
van Dijk wordt eindverantwoor-
delijk voor Dames 1 en Axel Wes-
sels gaat door als trainer/coach 
van Heren 1. Simon de Hoog, die 
na negen seizoenen afzwaait bij 
Dames 1, wordt de eerste tech-
nisch manager in de historie van 
de club. Hiermee kiest Strawber-
ries voor continuïteit. Door de sa-
menwerking met Hockey Acade-
my wordt tevens geïnvesteerd in 
de kwaliteit van het hockeytech-
nisch kader. 
Wilmer van Dijk (26) was dit sei-
zoen samen met Simon de Hoog 
trainer/coach van Dames 1. De 
club ziet in hem de ideale per-
soon om in de 2e klasse te bou-
wen aan een jong, talentvol team 
dat mee gaat doen om de prijzen 
en daarnaast kennis over te bren-
gen op een groot aantal jeugd-
teams. Saskia Grimmelikhuyse (nu 
Meisjes B1) wordt assistent-trai-
ner/coach van Dames 1. Voor het 
andere selectieteam, Dames 2, is 
Strawberies momenteel in gesprek 
met een geschikte kandidaat. Si-
mon de Hoog (57) gaat samen met 
beoogd bestuurslid jeugd Anne-
ke van den Berg-Hendriks en be-
stuurslid senioren Kasper Schou-
ten aan de slag met het technisch 
beleid van Strawberries. Zij wor-
den daarbij ondersteund door de 
technische commissie senioren, 
de elftalcommissie jeugd en de 
jongste jeugdcommissie. De Hoog 
wordt naast technisch manager 

ook assistent-trainer van Heren 1, 
krijgt het nieuwe opleidingsteam 
Heren 2 onder zijn hoede en blijft 
de jongste jeugd trainen.
Het contract met Axel Wessels 
wordt ook verlengd. Hij begint 
in augustus aan zijn tweede sei-
zoen als trainer/coach van Heren 
1, maar zal zich ook bezig gaan 
houden met het beleid in de jon-
gens- en herenlijn. Hierbij vormt 
Simon de Hoog een belangrijke 
schakel. Oud-tophockeyer Wes-
sels (39) is met zijn team verwik-
keld in een spannende strijd om 
promotie naar de 2e klasse. Zon-
dag 3 mei wacht de topper tegen 
koploper Purmerend.
De trainers en coaches van Straw-
berries krijgen vanaf dit voorjaar 
ondersteuning van Hockey Acade-
my, een online omgeving gericht 
op de ontwikkeling van het tech-
nisch kader. Het systeem biedt oe-
fenstof voor alle leeftijden, uitge-
werkte trainingen, video’s en ani-
maties. Er is een communica-
tieplatform voor trainers en een 
coachmodule, alles met als doel 
de kwaliteit van trainen en spe-
len te verbeteren. Mede hierdoor 
hebben de meeste trainers aange-
geven graag bij de club uit Drie-
huis te willen blijven. Meer weten 
over hockeyen bij Strawberries? 
Kijk dan op www.khc-strawber-
ries.nl. De club heeft momenteel 
geen wachtlijsten en meetrainen 
is tot het einde van het seizoen 
gratis. Strawberries is een middel-
grote hockeyvereniging met circa 
850 leden.

Driehuis - In de meivakantie staan 
er van 5 tot en met 17 mei weer 
gezellige knutseltafels klaar in het 
Pieter Vermeulen Museum. Er kun-
nen allerlei soorten woningen ge-
maakt en getimmerd worden zoals, 
een insectenhotelletje, vogelhuis-
je, vogelnestje, een molshoopje en 
een muizen.  De activiteiten slui-
ten prima aan bij de tentoonstel-
ling ‘Woning gezocht’. De knutsels 
zijn zeer geschikt voor kinderen 
van alle leeftijden. Speciaal voor de 
wat oudere kinderen en volwasse-
nen is er de mogelijkheid om een 

groter insectenhotel te maken van 
5 euro. Het knutselen is tussen 
13.30 en 15.30 uur. Er is een vrij-
willigster om de knutselaars te be-
geleiden. Aanmelden is niet nodig 
want het geheel heeft een inloop-
karakter. Wie komt kan meteen 
aan de slag. Voor of na het knutse-
len kan de tentoonstelling ‘Woning 
gezocht’ bezocht worden over de 
verrassende en slimme woonvor-
men van dieren. Het museum is in 
de meivakantie geopend van dins-
dag tot en met vrijdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Meivakantie in PVM

Koningsspelen 
op 

De Vuurtoren
IJmuiden - De leerlingen van 
basisschool De Vuurtoren heb-
ben afgelopen vrijdag genoten 
van fantastische Koningsspelen!
Op Sportpark Schoonenberg 
konden de leerlingen van bei-
de locaties genieten van een gi-
gantisch evenement, dat het ge-
volg was van een unieke samen-
werking! Onder leiding van de 
sportcommissie van De Vuurto-
ren en mede-organisator Simon 
de Hoog genoten alle leerlingen 
van vier sportieve clinics. Vrijwil-
ligers van VV IJmuiden, korfbal-
vereniging DKV en Strawber-
ries hebben, samen met leerlin-
gen van het Tender College, ge-
zorgd voor een sportieve erva-
ring waar je ú tegen zegt! Spor-
ten die anders niet snel uitge-
probeerd zouden worden, wer-
den door de leerlingen van De 
Vuurtoren enthousiast ontvan-
gen. Korfbal, hockey, peanut-
bal en natuurlijk ook hockey 
werden onder een zalig zonne-
tje gespeeld. De ouders van de 
OR van beide Vuurtorens ver-
zorgden een heerlijk Konings-
ontbijt, vervolgens werd de dag 
geopend met de Koningdans op 
het nummer ‘Energie’ en daar-
na ging iedereen sportief aan de 
slag. De samenwerking is aan 
alle kanten zeer goed bevallen, 
dus wie weet is hier een nieuwe 
traditie geboren...
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Velsen - Het eerste herenteam 
van hockeyclub Strawberries 
heeft zondag met 4-1 verloren 
van koploper Purmerend. De uit-
slag was weliswaar terecht, maar 
enigszins geflatteerd. De wed-
strijd zou één van de belangrijk-
ste duels van het seizoen zijn. 
Purmerend stond voor de wed-
strijd namelijk vier punten voor 
op Strawberries en kon met een 
overwinning een voorschot ne-
men op het naderende kampi-
oenschap. Mede daardoor start-
te de koploper furieus en scoor-
de het al na tien seconden. Niet 
veel later lag de bal er weer in, 
ditmaal via een volgens Straw-
berries door de scheidsrechters 
onterecht gegeven strafbal. Dat 
was het sein voor de aardbeien 
om de aanval op te zoeken om er 
nog wat van te maken. Pas enke-
le minuten voor de rust scoorde 
de nummer twee van de compe-
titie de aansluitingstreffer. Rou-
tinier Benno Steensma rondde 
een individuele actie doeltref-
fend af en maakte het zo weer 
spannend. Na rust ging het team 
van trainer Axel Wessels op zoek 
naar de gelijkmaker, maar deze 
zou er niet komen. Purmerend 
scoorde via een strafcorner en 
een velddoelpunt nog wel twee 
keer. Het lukte ondanks verwoe-
de pogingen de Driehuizena-
ren niet meer om te scoren. De 
irritatie werd groter en groter 
en het warrige fluiten van bei-
de scheidsrechters hielp voor 
Strawberries niet mee. Verdedi-
ger Finn van Leeuwen werd bo-
vendien nog met een gele kaart 
van het veld gestuurd. Ook Pur-
merend kwam even met tien 
man te staan, maar Strawberries 
kon dit numerieke overwicht niet 
in doelpunten uitdrukken. Voor 
Strawberries was er na afloop 
nog wel positief nieuws, want 
nummer drie FIT verloor ook 
waardoor de voorsprong op de 
ploeg uit Amsterdam-Noord nog 
altijd zes punten is. De komen-
de wedstrijd is pas over twee we-
ken in Driehuis, waar laagvlieger 
Hisalis uit Lisse op bezoek komt. 
(Finn van Leeuwen)

Strawberries 
verliest van 
Purmerend

Santpoort-Noord - Zondag 
3 mei kunnen muziekliefheb-
bers om 12.00 uur in de Naald-
kerk genieten van optredens 
van Popkoor MultiVocaal en 
het IJHmusementsorkest. Pop-
koor MultiVocaal bestaat pas 
twee jaar, maar de zang van 
de 20 enthousiaste leden on-
der leiding van Corrie Uijten-
daal, doet u versteld staan. 
Het IJHmusementsorkest, on-
der leiding van Theo Bleeker, 
is de grootste afdeling van de 
IJmuider Harmonie en bestaat 
uit ruim veertig spelende leden. 
De entree is gratis.

Koffieconcert

Mooi geldbedrag voor 
Kerbert Dierentehuis

IJmuiden - Het Kerbert Die-
rentehuis heeft vorige week de 
tweede prijs van het initiatief 
‘Steuntje in de rug’ van Univé 
Noord-Kennemerland ontvan-
gen.
Het Kerbert Dierentehuis vangt 
jaarlijks vele zwerf- en afstands-
dieren uit de regio op. Met de 
hulp van vele vrijwilligers worden 
de dieren liefdevol verzorgd en 
zoekt het dierenopvangcentrum 
voor ieder dier een nieuw thuis. 
Vrijwilliger Joke Thöne heeft het 
Kerbert Dierentehuis aangemeld 
voor het ‘Steuntje in de rug’ van 

Univé. Het dierenopvangcentrum 
werd de gelukkige winnaar van 
de tweede prijs. 
Op donderdag 23 april 2015 
heeft Michel Zonneveld, Re-
giomanager van Univé Noord-
Kennemerland, de cheque aan 
de vrijwilligers van het Kerbert 
Dierentehuis uitgereikt. Deze 
cheque heeft een waarde van 
2.000 euro. Het Kerbert Dieren-
tehuis gaat dit bedrag gebrui-
ken voor nieuwe dierenverblij-
ven. Bovendien is er altijd be-
hoefte aan het verbeteren van de 
bestaande verblijven.

Presentatie nieuw 
Verzetsstratenboekje 

Velserbroek - Donderdag 23 april 
ontving burgemeester Weerwind 
uit handen van auteur Guus Har-
tendorf in bibliotheek Velsen het 
eerste exemplaar van de herdruk 
van het Verzetsstratenboekje van 
Comité 4 en 5 mei Velsen. De eer-
ste druk verscheen in 2005 ter ge-
legenheid van de viering van 60 
jaar bevrijding en het weer aan-
brengen van de onderschriften 
op de straatnaambordjes. De ver-
nieuwde tweede druk is uitge-
breid met veel meer illustraties en 
in kleur en beleeft ter ere van 70 
jaar bevrijding de tweede druk. De 
burgemeester nam het boekje in 
ontvangst onder dankzegging aan 
de auteur voor de belangrijke in-
formatie, die zeker waard is door-
gegeven te worden aan de vol-
gende generaties. Alle leerlingen 
van Klas 2 van het Vellesan kre-
gen daarom van voorzitter Frits 
Vermeulen van het Comité 4 en 
5 mei Velsen ook een boekje uit-
gereikt.  Het vernieuwde Verzets-
straatnamenboekje is voor 5 eu-
ro verkrijgbaar in Bibliotheek Vel-
sen, the Read Shop, de IJmuider 
Courant en boekhandel Erasmus 
in Santpoort. Burgemeester Weer-
wind maakte van de gelegenheid 
gebruik bekend te maken welke 
leerling het meest aansprekende 
gedicht maakte. Klas 2B VMBO-K 
van het Vellesan College was na-
melijk aanwezig in de bibliotheek 
voor het project: In gesprek met… 
Kübra Sevik herkende het door de 
burgemeester voorgelezen win-
nende gedicht als het hare en mag 
dus dit gedicht voordragen tijdens 
de herdenkingsplechtigheid op 4 
mei om 18.00 uur in de burgerzaal 

van het gemeentehuis.
Er waren weer emotionele mo-
menten te over in de gesprekken, 
die de leerlingen in de bibliotheek 
konden voeren met mensen, die 
de oorlog hebben meegemaakt. 
Ademloos hingen de meeste leer-
lingen aan de lippen van de ‘ou-
dere getuigen’. Deze hadden vaak 
authentiek materiaal meegebracht 
zoals illegale krantjes, distributie-
bonnen en dagboeken.
Na afloop kregen ook de 40 leer-
lingen van groep 8 van de Sint 
Franciscusschool het Verzets-
straatnamenboekje uitgereikt. Het 
was de eerste keer dat leerlingen 
van groep 8 de gesprekken met de 
‘oudere getuigen’ voerden. Het al 
voor de negende keer door de bi-
bliotheek in nauwe samenwerking 
met het Comité 4 en 5 mei Vel-
sen georganiseerde project bleek 
ook bij deze leeftijdsgroep aan te 
slaan.

Voedselbank Velsen 
in gezamenlijkheid

IJmuiden - Op 21 april werd de 
ruimte van de Voedselbank niet 
ingenomen door allerlei actie-
ve medewerkers die het voedsel 
verdeelden over de pakketten. 
Dit keer kwamen alle medewer-
kers bijeen om met elkaar ken-
nis te maken en aan de hand van 
een presentatie met elkaar in ge-
sprek te gaan. 
Binnen Voedselbank Velsen zijn 
nu vier sectoren actief. Er is een  
sector voedselverwerving, een 
sector vervoer, een sector voed-
selbeheer en een sector voed-
selverdeling. Voor iedere sector 
is een coördinator benoemd en 
de rol van de bedrijfsleider wordt 
ingevuld door Frank Barnhoorn. 
Voor het uitdeelpunt Fidelishof 
wordt ook gebruik gemaakt van 
medewerkers van de kerk. Bo-

vendien zijn er vier medewer-
kers actief die ondersteuning ge-
ven bij administratieve proces-
sen, zoals het verwerken van de  
lijsten, het bijhouden van de fi-
nanciën, het actualiseren van de 
website en het meehelpen aan 
het verkrijgen van het certificaat 
voor voedselveiligheid. Op de fo-
to ontbreken zeven medewer-
kers. De complete groep die zich 
inzet voor de Voedselbank Vel-
sen komt daarmee nu op 25 per-
sonen. Uiteraard betekent dit ook 
dat er nogal wat zaken op elkaar 
moeten worden afgestemd. Dat 
kost tijd en dat gaat stap voor 
stap. Als we echter de wekelijks 
goed gevulde kratten voorbij zien 
gaan, mogen we verwachten dat 
de basis van de Voedselbank Vel-
sen ruimschoots aanwezig is.

Winst voor Lars Bottelier
IJmuiden - De 10 kilometer van 
Zwaag is dit jaar gewonnen door 
Lars Bottelier. Na vorig jaar een 
tweede plaats heeft hij deze keer 
met een mooie gelijkmatige wed-
strijd zijn PR met maar liefst 8 mi-
nuten verbeterd naar 2.02.48. Voor 
Bottelier was dit een mooie test en 
hij kwam met een goed gevoel uit 
het water. 
In gezamenlijk overleg  met zijn 
coach Hans van Vastenhoven was 
hij weggegaan op een schema van 
2 uur en 5 minuten. ,,Het ging lek-

ker en ik kon goed in mijn ritme 
blijven. Ik ben hier heel tevreden 
over, vooral omdat het een vlakke 
race was. Nu gaan we alleen maar 
opbouwen naar de twee belang-
rijkste wedstrijden voor de kwalifi-
catie van het EJK in Medemblik 7,5 
km en Stadskanaal 5 kilometer.’’
Op 24 én 25 mei reist Botte-
lier naar Frankrijk en Duitsland 
om daar wedstrijden van 5 km te 
zwemmen om wedstrijdritme op 
te doen. (foto: Elke Stroet Photo-
graphing)
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05 mei  Bevrijdingsvuur lopers AV Suomi 
 Plein 1945 IJmuiden
08 mei  Sport en spelmiddag Velsen-Noord
08 mei  Discozwemmen zwembad 
 De Heerenduinen
09 mei  Gerard van Es Businesscup 
 Telstar stadion
10 mei  Moederdag zwembad 
 De Heerenduinen
13 mei  Haarlem Night Skate in Velsen
17 mei  ZorgSpecialistloop Telstar stadion
18 mei  Schoolpeanutbal Terrasvogels 
 Santpoort-Zuid
20 mei  3e voorronde Telstar Streetleague 
 (Homburgplantsoen, IJmuiden)
27 mei  4e voorronde Telstar Streetleague 
 (Santpoort?)
29 mei  Beachparty zwembad 
 De Heerenduinen
30 mei  Van Delden straatvoetbal, 
 Plein 1945 IJmuiden
31 mei  Vissenloop, IJmuiden( wandelen)
31 mei  Pim Mulierloop, AV Suomi 
 Santpoort-Noord (hardlopen)

Evenementenkalender 

Moederdagactie

Beachparty

Op zondag 10 mei is het Moederdag en heeft moeder 
indien begeleidt door een betalend kind gratis toe-
gang tot het zwembad

Vrijdag 29 mei wordt het discoseizoen van Zwembad 
De Heerenduinen traditiegetrouw afgesloten met de 
Beachparty.
Tijdens de Beachparty is zowel het recreatiebad als het 
buitenbad tussen 18.00-21.00 uur open en verzorgt de 
DJ zowel binnen als buiten de muziek.

Het resultaat van onze like-actie welk opblaas-
� guur in de meivakantie in het wedstrijdbad moet 
komen te liggen is overduidelijk  gewonnen door 
Nemo. 

Zomerseizoen 2015
Het zomerseizoen 2015 loopt dit jaar van 14 mei t/m 23 augustus.

Dagelijks is het buitenbad open van 10.00-17.00 uur en is er een zomerabonnement (€ 85,-) waarmee je de 
gehele periode kunt zwemmen, zowel binnen als buiten.

De openingstijden in het Zomerseizoen zijn:
Buitenbad 14 mei t/m 23 augustus 10.00 - 17.00 uur
Recreatiebad t/m 28 juni  volgens regulier openstellingsrooster
 1 juni t/m 28 juni 10.00 - 15.30 uur
 29 juni t/m 23 augustus 10.00 - 17.00 uur
Wedstrijdbad t/m 28 juni  volgens regulier openstellingsrooster
 29 juni t/m 23 augustus 10.00 - 11.00 uur banen zwemmen
 29 juni t/m 23 augustus 11.00 - 17.00 uur recreatief
Doelgroepenbad   t/m 31 mei  volgens regulier openstellingsrooster
 1 juni t/m 23 augustus 
 Maandag Aquagym 10.00 - 11.00 uur
 Dinsdag Therapeutisch zw. 10.00 - 11.00 uur
 Donderdag Therapeutisch zw. 10.00 - 11.00 uur
 Vrijdag Ouder en Kind 10.00 - 11.00 uur
                         Zondag  Gezinszwemmen           10.00 - 11.30 uur

Meivakantie
De nieuwbouw in Velsen-Noord zal vanaf medio 
augustus 2015 (het nieuwe schooljaar/seizoen) het 
domein zijn van de gymzaal ‘Wijckeroogzaal’, de 
Brede School Velsen-noord en Stichting Welzijn 
Velsen. De drie partijen zullen gezamenlijk gebruik 
maken van dit markante gebouw, dat vanwege de 
aparte gevelbekleding een unieke uitstraling heeft. 
Het schoolplein en buitenruimte zal een frisse groene 
uitstraling krijgen die naadloos overgaat in het aan-
grenzende Wijkeroogpark.
 

Na een aantal jaar in Beverwijk het bewegingsonder-
wijs gevolgd te hebben kunnen de leerlingen uit Vel-
sen-Noord weer in het eigen dorp gebruik maken van 
een prachtige ruime gymzaal. De � rma Nijha heeft de in-
richting verzorgd met een dynamisch systeem dat vele 
mogelijkheden met zich meebrengt. Ook kunnen de 
verenigingen weer gebruik maken van deze zaal. In de 
programmering is nog voldoende ruimte beschikbaar. 
Voor vragen en reserveringen kunt u hiervoor terecht bij 
www.sportloketvelsen.nl of 0255-567666.

Gymzaal Wijckeroog in Velsen-Noord

Tennispark Velserbeek 

Het tennispark  in Velsen-Zuid beschikt over 2 schitterend 
gelegen gravelbanen inclusief kleedruimte met douche. 

De banen zijn van 1 april t/m 1 oktober 2015 te huur. 
Voor €13,00 per uur kunt u al gezellig met z’n tweeën of vieren 
tennissen. Huren voor het hele seizoen €194,00. 

Informatie:
Sportzaken tel. 0255-567666 of sportzaken@velsen.nl
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Scapino Ballet brengt 
ode aan Andy Warhol
Velsen - Op dinsdag 12 mei 
(20.15 uur) wordt in de Stads-
schouwburg Velsen met muziek 
en dans het leven geschetst van 
Pop Art-kunstenaar Andy War-
hol.  Zijn atelier ‘The Factory’ 
was het epicentrum van de New 
Yorkse avant-garde in de jaren 
zestig. Hier maakte Warhol bij-
voorbeeld zijn bekende zeef-
drukken van onder meer Ma-
rilyn Monroe. ‘Songs for Drel-
la’ van het Scapino Ballet is ge-
maakt door twee topchoreogra-
fen:  Ed Wubbe en Marco Goec-
ke. Zij hebben zich qua muziek 
voor hun choreografieën laten 
inspireren door de lp en het le-
gendarische afscheidsconcert 
‘Songs for Drella’ van Lou Reed 
en John Cale, waarin dat duo 
een ode bracht aan Warhol. 
Vanwege zijn wispelturige ka-
rakter kreeg Andy Warhol de bij-

naam ‘Drella’, een samentrek-
king van ‘Dracula’ en ‘Cinderel-
la’. Ook choreografen Ed Wub-
be en Marco Goecke zijn in dans 
elkaars tegenpolen, waardoor, 
net als de uitersten in Warhols 
karakter, de totaal verschillen-
de dansstijlen door elkaar heen 
lopen. De vloeiende bewegin-
gen van Wubbe en de provoce-
rende, staccato dans van Goec-
ke maken de voorstelling span-
nend en onvoorspelbaar. Daar-
naast komt de muziek van Cale 
en Reed meer dan ooit tot leven, 
de ruige rockliedjes en ontroe-
rende ballads worden afgewis-
seld met New Yorkse jazz. Prijs: 
vanaf 26,50 euro. Kaarten voor 
‘Songs for Drella’ zijn online te 
bestellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71 in IJmui-
den. (foto: Joris-Jan Bos)

Stadsschouwburg Velsen
Nationale Toneel brengt 

‘Polleke’ tot leven
Velsen - Op woensdag 13 mei 
(19.00 uur) speelt het Nationa-
le Toneel de grappige en ontroe-
rende familievoorstelling ‘Polle-
ke’ voor iedereen vanaf 9 jaar in 
de Stadsschouwburg Velsen. Met 
veel succes werd de kinderboe-
kenhit  van Guus Kuijer bewerkt. 
‘Polleke’ gaat over  een meis-
je met een vader, een moeder en 
een heel druk leven. Ondertussen 
schrijft ze gedichten, want Polleke 
is ook nog dichter. Niets bijzon-
ders dus, behalve dat er altijd van 
alles aan de hand is en iedereen 
Polleke nodig heeft. Waar zouden 
de grote mensen zijn zonder Pol-
leke?
Het Nationale Toneel en NTjong 
maken met ‘Polleke’ hun eerste 
familievoorstelling. Het humorvol-
le en ontwapenende stuk is ge-
baseerd op de boekenserie van 
Guus Kuijer, die werd bekroond 
met onder meer de Gouden Grif-
fel en de Woutertje Pieterseprijs. 

Nadat Guus Kuijer een keer was 
blijven zitten op een basisschool, 
en een keer op het lyceum, werd 
hij naar een internaat in Zutphen 
gestuurd, de ergste tijd van zijn 
leven. Daarna volgde hij in Doe-
tinchem een opleiding tot onder-
wijzer. Vanaf 1973 richtte Kuij-
er zich helemaal op het schrijven 
van boeken. In eerste instantie 
schreef hij boeken voor volwas-
senen. In 1975 kwam zijn eerste 
kinderboek uit, ‘Madelief’. Kuij-
ers boeken slaan, evenals die van 
Annie M.G. Schmidt destijds, een 
nieuwe richting in. Ze zijn min-
der ‘braaf’ dan kinderboeken die 
verschenen. Kuijer schuwde een 
aantal zaken die tot dan toe in de 
kinderliteratuur als taboe werden 
beschouwd niet, zoals brutaliteit 
tegenover volwassenen.
Prijs: vanaf 21- (kinderen t/m 12 
jaar 2,50 korting). Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: 
Martijn Beekman)

Frank Boeijen in Velsen
Velsen - Nederland leerde hem 
in de jaren tachtig kennen met 
klassiekers als ‘Zwart wit’, ‘Kro-
nenburg Park’ en ‘Zeg me dat 
het niet zo is’. Frank Boeijen was 
daarna één van de eerste mu-
zikanten die met Nederlands-
talig repertoire de poppodia en 
het clubcircuit verruilde voor de 
theaters. En hij had gelijk, want 
zijn muziek komt nergens beter 
tot zijn recht. Op vrijdag 15 mei 
(20.15 uur) komt de Nijmeegse 
zanger met zijn poëtische, per-
soonlijke teksten, meeslepen-
de, wondermooie melodieën, 
zijn warme, krachtige stem én 

een fantastische band naar de 
Stadsschouwburg Velsen voor 
een spetterend concert.
Frank Boeijen schept op de büh-
ne een zinnenprikkelende we-
reld waarin het als toeschouwer 
heerlijk toeven is, en waarin de 
liedjes tempo, stijl en emotie dic-
teren. En daarvoor heeft de zan-
ger getalenteerde wapenbroe-
ders om zich heen verzameld die 
duidelijk op dezelfde golfleng-
te zitten. 
Toegang vanaf 26,50 euro. Kaar-
ten voor Frank Boeijen zijn onli-
ne te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Nijntje komt feest vieren 
in Stadsschouwburg
Velsen - Nijntje, de beroemde 
creatie van illustrator Dick Bru-
na, viert haar zestigste verjaar-
dag. Wat?! Zo oud?! Daar zie je 
niks van als zij over het toneel 
huppelt met haar vriendinnen 
Nina en Willemijn! Nijntje viert 
haar verjaardag  op zaterdag 16 
mei (14.00 en 16.00 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen. Vader 
en moeder Pluis komen gezellig 
mee, het wordt één groot feest.
Iedereen van drie jaar en ouder 
kan genieten van de meest fees-
telijke kindermusical van Neder-
land. De leukste nummers uit 
de drie eerdere Nijntje-musi-
cals zijn daarvoor aangevuld met 
spikplinternieuwe feestliedjes 
van Ivo de Wijs en Henny Vrien-
ten. ‘Nijntje viert feest’ wordt een 
sprankelende muzikale middag 
en is een prachtige kennisma-
king voor de allerkleinsten met 
een écht theaterconcert.  Je eer-
ste boek? Dat is Nijntje. Je eerste 
theaterconcert? Dat is natuurlijk 

ook Nijntje!
Prijs: vanaf 18,- (kinderen t/m 
12 jaar 2,-korting). Kaarten voor 
‘Nijntje viert feest’ zijn online te 
bestellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71 in IJmui-
den. (foto: Leo van Velzen)

Velsen - Het is bijna der-
tig jaar geleden dat Danny de 
Munk de harten van het Ne-
derlandse publiek veroverde 
als het straatschoffie Ciske de 
Rat, met zijn hartverscheuren-
de lied ‘Ik voel me zo verdomd 
alleen’. Na tv, musical, film, en 
eigen shows in onder meer 
het Concertgebouw, Paradiso 
en Ahoy, keert De Munk terug 
naar het theater. In zijn thea-
terconcert, in Velsen te zien op 
donderdag 7 mei (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg, ziet 
het publiek De Munk zoals we 
hem kennen: gevat, verrassend 
veelzijdig en bruisend van de 
energie. Samen met zijn swin-
gende live band brengt hij zijn 
hits, nieuwe songs en de num-
mers die door de jaren heen 
op zijn muzikale pad zijn ge-
komen. De muziek die u kent 
van toen en nu en odes aan 
zijn muzikale helden. Engelsta-
lig én Nederlandstalig. Dat het 
een muzikaal feest wordt, staat 
sowieso vast.

‘Dit is mijn leven/mijn geluk en 
verdriet/Dit is mijn leven/mij 
verander je niet/Niets meer en 
niets minder hoe het ook met 
me gaat/Ik blijf altijd die jon-
gen van de straat.’ Danny de 
Munk heeft zijn afkomst nooit 
onder stoelen of banken ge-
stoken en kan er prachtig over 
zingen. Sowieso biedt ‘Een 
concert om van te houden’ 
heerlijke meezingers, vrolij-
ke anekdotes en flinke porties 
(Amsterdamse) humor. Hét re-
cept voor het leukste en meest 
muzikale Jordaanfeest in het 
theater. Een avond meezingen, 
meedeinen, een avond met 
een lach en een traan: een the-
aterconcert om van te houden, 
twee zachte armen om u heen. 
Prijs: vanaf 29 euro. Kaarten 
voor Danny de Munk zijn onli-
ne te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: 
Roswitha Geleijns)

Danny de 
Munk in 

schouwburg

Stadsschouwburg Velsen
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Ook in Velsen-Zuid werd 

de vlag met veel

ceremonieel gehesen

Zonnige   Koningsdag

The Local Boyzz zorgden in 

Driehuis voor heel wat uurtjes 

stevige rock en podiumplezier

Heerlijke oranjesoezen en
oranjebitter verhoogden
de feestvreugde in
Santpoort-Noord

Op Koningsdag kun je je

eindelijk van je beste Oranje kant 

laten zien. (foto: Ko van Leeuwen)

In Velserbroek zaten deze dames er op 

de vrijmarkt toch nog warmpjes bij
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IJmuiden - In de nacht van vo-
rige week dinsdag op woensdag 
rond 00.30 uur heeft de politie een 
24-jarige IJmuidenaar aangehou-
den voor het verlaten plaats onge-
val. De IJmuidenaar had een on-
geluk veroorzaakt aan de Wijk aan 
Zeeërweg door tegen een gepar-
keerd voertuig aan te rijden. Ver-
volgens is de bestuurder uit zijn 
auto gestapt en weggerend. Aan 
de hand van het signalement kon 
de IJmuidenaar worden aange-
houden. De verdachte had teveel 
gedronken, hij blies 645 UG/L 
waar de maximale toegestane 
hoeveelheid 220 UG/L betreft. Zijn 
rijbewijs is ingevorderd.

Aanhouding na 
verlaten plaats 

ongeval

IJmuiden - Vrijdag 15 mei vindt 
weer de maandelijkse oecumeni-
sche koffieochtend in IJmuiden en 
omgeving plaats. Gastkerk is de 
Ichthuskerk in IJmuiden. De kof-
fieochtend begint om 10.00 uur en 
vindt plaats in de Ichthusburcht 
ingang Fahrenheitstraat. On-
der het genot van een kopje kof-
fie kunnen de bezoekers elkaar in 
een ongedwongen sfeer ontmoe-
ten. Er is ook gelegenheid om de 
Ichthuskerk te bezichtigen. In-
fo: Kees Lous, tel. 0255-524473 of 
email: shiprev@hetnet.nl

Koffieochtend

Cabaretgroep Schudden 
met ‘Henk’ in Veslen

Velsen - Cabaretgroep Schudden 
laat in hun nieuwe voorstelling 
‘Henk’ maar weer eens zien dat 
ze de ene na de andere prachti-
ge voorstelling maken. Ze zijn één 
van die goed bewaarde theater-
geheimen. Met een vaste schare 
trouwe fans, maar ze verdienen er 
meer. Op woensdag 20 mei (20.15 
uur) is ‘Henk’, een voorstelling over 
een gewone man die in zijn dro-
men een heel ander leven leidt, te 
zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Schudden, dat  bestaat uit 
Emiel de Jong en Noël van Santen, 
maken fantastische scènes zon-
der woorden die onmiddellijk op 
het gevoel spelen en je niet meer 
loslaten. Grappig en beeldend te-

gelijk. Eerst heette de voorstel-
ling van Schudden ‘Perrongeluk’, 
maar in het maakproces bleek dat 
Henk, een personage met een bij-
rol, steeds meer aandacht opeis-
te. Daarom heet de voorstelling 
nu ‘Henk’. Hij is geen prater, maar 
laat wel degelijk van zich spre-
ken. Henks leven kent rustige da-
gen, maar onrustige nachten. Zijn 
nachtmerries en angsten sluipen 
zijn alledaagsheid binnen. Waar 
komen ze vandaan? En waar bren-
gen ze hem? Prijs: vanaf 24,50 eu-
ro. Kaarten voor ‘Henk’ van Schud-
den zijn online te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl
Stadsschouwburg Velsen, Groene-
weg 71 in IJmuiden. 

Marc-Marie Huijbregts
in toneelhit ‘Meepesaant’
Velsen - Wat een cadeautje! 
‘Meepesaant’ van mugmetdegou-
dentand is bijgeboekt! In het jubi-
leumseizoen van de Stadsschouw-
burg is Marc-Marie Huijbreg-
ts op die manier tóch op de plan-
ken in Velsen te zien. Op een wel 
heel bijzondere manier. Op dins-
dag 19 mei (20.15 uur) kruipt hij, 
samen met acteur Marcel Mus-
ters, opnieuw in de huid van Riet 
en Sjan in de Stadsschouwburg 
Velsen. Twee zussen, vriendinnen, 
vrouwen. Elke week kaarten ze sa-
men en hebben het ‘meepesaant’ 
(ondertussen in het Tilburgs) over 
mannen, kwalen en kinderen. Over 
het leven, de dood en het koor. 
Musters en Huijbregts stalen vorig 

jaar al de harten van pers en pu-
bliek met hun creaties van de zus-
sen. Op veler verzoek volgt nu een 
piepkleine, exclusieve tournee. En 
daarbij doet Marc-Marie Huijb-
regts dus ook zijn geliefde, jarige 
schouwburg aan. 
Marc-Marie Huijbregts en Marcel 
Musters spelen in ‘Meepesaant’ 
niet zomaar vrouwen. Zij kennen 
ze. Zij zijn met hen opgegroeid. 
Zij zaten bij die kaartmiddagen. Zij 
zíjn Riet en Sjan. 
Prijs: 23,50 euro. Kaarten voor 
‘Meespesaant’ zijn online te be-
stellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71. (foto: Ben 
van Duin)

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VRAAG NAAR DE SPECIALE
VROEGBOEK KORTING!

Lekker naar de zon?
Dan ligt dit particuliere huis in Konakli, aan de Zuidkust van Turkije 

op 300 meter van het strand, op u te wachten. 
Een zeer compleet zespersoons huis met een groot terras op de begane grond 

met direct toegang tot het zwembad en een groot dakterras. 
Voorzien van airconditioning in het hele huis, dus altijd lekker koel binnen. 

De rust van een klein villaparkje (totaal 30 huizen), de reuring vlak buiten de 
deur (supermarktje meteen buiten de entree) en op 13 kilometer afstand van 

het toeristische Alanya. 
Huurprijzen vanaf 350 euro per week. 

Mooi weer van april tot en met oktober!

Meer informatie? 

www.clubkonak.nl
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Stormvogels wint
IJmuiden - Op Sportpark Zeewijk 
heeft Stormvogels een heel nut-
tige overwinning gehaald op het 
Noordwijkse SJC. Nuttig, omdat 
het team van trainer Dick-Jan En-
te nog alle kans heeft niet recht-
streeks te degraderen. Met nog 
twee wedstrijden te gaan bedraagt 
de achterstand op Elinkwijk twee 
punten.
Net als in het laatste duel kreeg 
Stormvogels in de achtste minuut 
een strafschop tegen. Jordy Groot 
schoot de bal vanaf elf meter on-
houdbaar in: 0-1. Zonder drie ge-
schorste spelers bleef Stormvogels 
naar haar vorm zoeken en pas na 
20 minuten kregen de IJmuidena-
ren meer grip op het duel. Halver-
wege de eerste helft kopte Patrick 
Krop een fraai genomen hoek-
schop van Bastiaan Scholten hard 
in het SJC-doel: 1-1. 
Stormvogels bleef daarna gevaar-
lijk en kansen waren er onder an-
dere voor Etkin Zivkara, maar zijn 
vizier stond niet op scherp. Acht 
minuten voor rust belandde een 
harde inzet van Martijn Walter kei-
hard via de paal in de handen van 
doelman Danny Adrichem.
Na de thee een oppermachtig 
Stormvogels. Nadat Etkin Zivkara 
alleen voor de SJC-doelman ver-
scheen en miste, nam Stormvo-

gels in de negende minuut na de 
pauze de leiding. Een terugspeel-
bal op de SJC-doelman resulteer-
de in een indirecte vrije schop; Pa-
trick Krop gaf een klein tikje rich-
ting Erik Homan die via een SJC-
been de roos trof: 2-1. 
Stormvogels bleef het spel dicte-
ren en met nog 20 minuten op de 
klok werd Jurjen Dikker binnen de 
beruchte lijnen getorpedeerd; Pa-
trick Krop schoot vervolgens de 
bal keihard langs de SJC-goa-
lie, 3-1. En nog was de koek voor 
Krop en Stormvogels niet op, want 
twee minuten voor tijd rondde hij 
een dieptepass met een diagonaal 
schot in het kruis af: 4-1. Door 
Mike Verhoek werd een minuut la-
ter de eindstand op 4-2 bepaald.
Zondag komt De Foresters uit Hei-
loo met hun burgemeester Hans 
Romeijn naar Zeewijk. 
Stormvogels Zaterdag boekte een 
moeizame overwinning in Bever-
wijk op Jong Hercules. In de twee-
de helft zorgde Ronald van de Lugt 
voor het enige doelpunt. Koploper 
VVH/Velserbroek verloor; hierdoor 
heeft het team van trainer Patrick 
Engelhart nu met twee wedstrij-
den te gaan twee punten voor-
sprong. Zaterdag is Haarlem/Ken-
nemerland in een uitwedstrijd de 
tegenstander.

Velsen wint van Uitgeest
Velsen - Voor beide ploegen 
stond er niets meer op het spel. 
Daardoor kon vrijuit worden ge-
speeld. Uitgeest had dit waar-
schijnlijk goed begrepen want 
na vijf minuten moest Randy 
Eijkelenboom al handelend in-
grijpen, anders had spits Ruud 
Koedijk gescoord. Daarna nam 
Velsen het initiatief over. 
Een lichte overtreding tegen Tim 
Groenewoud deed de scheids-
rechter naar de stip wijzen. Ron 
Nolles zorgde voor 0-1 met een 
schuiver in de hoek. Uitgeest 
toog wederom ten aanval maar 
Randy Eijkelenboom had er ook 
vandaag goed 
het oog in. Ter-
wijl Uitgeest het 
idee had nog in 
de eerste helft 
gelijk te komen, 
maakte Ron Nol-
les kort voor rust 
zijn tweede doel-
punt: een lan-
ge trap naar vo-
ren belandde via 
Henk Swier op-
nieuw bij Ron 
die de bal rus-
tig binnen kon 
tikken: 0-2. De 
aansluitingstref-
fer vlak voor rust 
bleef uit: een pri-
ma voorzet van 
Ramon den Nijs 

werd door Jordy Duijn net over 
de lat gekopt.
Uitgeest kwam na de thee wat 
scherper uit de kleedkamer 
maar weer was Randy Eijkelen-
boom een sta in de weg toen 
Ruud Koedijk inschoot. Uitgeest 
was in het tweede bedrijf duide-
lijk de betere ploeg en creëer-
de diverse mogelijkheden, voor-
alsnog zonder resultaat. Na een 
half uur had aanvoerder Ramon 
den Nijs de achterstand kunnen 
verkleinen maar staande op de 
doellijn maaide hij over de bal 
en ook deze kans was verkeken. 
Even daarna stonden lat en paal 

een doelpunt van Mike Olgers in 
de weg.  Velsen kwam dus goed 
weg en had in de 81ste minuut 
het geluk weer aan haar zijde. 
Een lange bal van Mark Kloos-
terboer op spits Henk Swier le-
verde het derde doelpunt op. 
Verdediger Stan Vrouwe en doel-
man Dave Davidson liepen el-
kaar in de weg en Henk Swier 
kon de bal rustig binnentikken: 
0-3.
Deze keer voor Velsen een nut-
tige maar ook gelukkige over-
winning, voor  Uitgeest restte de 
smaak van een wat geflatteerde 
nederlaag.

IJmuiden 3 kampioen
Velsen - IJmuiden 3 heeft de 
hooggespannen verwachtingen 
waargemaakt door kampioen 
te worden van de reserve vier-
de klasse. Dat kon bijna niet an-
ders, want coach Hans Korf be-

schikt over een uitstekende mix 
van ervaren en jonge, talentvol-
le voetballers. In het team zitten 
verschillende oud-eerste elftal-
spelers. 
Na de overwinning in Zand-

voort, vorige week zaterdag, 
barstte in de kantine van IJmui-
den een groot feest los. Met 
nog één wedstrijd te gaan is 
IJmuiden 3 nog altijd ongesla-
gen.

Velserbroek - VVH Velserbroek 
is hard op weg om de laatste pe-
riode op zijn naam te schrijven. In 
een moeizame wedstrijd werd rode 
lantaarndrager UNO met 3-1 aan 
de kant gezet. Aanvankelijk had 
VVH meer moeite met degradatie-
kandidaat UNO dan verwacht. De 
Hoofddorpers bleven redelijk mak-
kelijk overeind doordat VVH slor-
dig acteerde. De Velserbroekers 
kregen na 20 minuten dan ook de 
rekening gepresenteerd voor het 
matige spel (0-1). Vlak voor de 

rust maakte Jeffrey Kors er nog 
1-1 van. Na de thee oogde VVH 
een stuk scherper en kreeg het 
meer kansen. Eerst kon Mark van 
der Werff makkelijk scoren na een 
halve redding van de UNO doel-
man op een schot van Kors. Pas 
in de slotfase gooide Kors met zijn 
tweede doelpunt de wedstrijd de-
finitief in het slot (3-1). Aanstaan-
de zondag kan VVH op eigen krijgt 
de periode binnenhalen. Daarvoor 
dient VVH op eigen veld af te reke-
nen met Terrasvogels.

VVH zicht op periodetitel

Lijfsbehoud IJmuiden
Velsen-Zuid - Dat het een mooie 
dag voor VV IJmuiden was zater-
dag al om 14.00 uur bekend. De 
F3 is kampioen geworden. Zij zijn 
ook elftal van de maand, dus er 
kon in een keer doorgegaan wor-
den.
De wedstrijd IJmuiden-Opper-
does was voor IJmuiden nog be-
langrijk voor lijfsbehoud in de der-
de klasse. IJmuiden begon sterk, 
maar helaas zag de scheidsrech-
ter niet dat de bal over de doel-
lijn ging. Ook vergat hij een spe-
ler van Opperdoes na 10 minuten 
rood te geven wegens natrappen.
Opperdoes kwam op 0-1 omdat 
de defensie van IJmuiden te wen-
sen overliet. Snel maakte IJmui-
den gelijk door een knal van 20 
meter van Jim Wernke. De Opper-
does-verdediger die al rood had 

moeten hebben ging er toch af 
met twee keer geel.
Hierna was het nog eenrichtings-
verkeer, maar Opperdoes wist 
stand te houden tot de rust. In de 
rust werd de F3 gehuldigd.
In de tweede helft legde IJmui-
den opnieuw een grote druk op 
de verdediging van Opperdoes. 
Tot 15 minuten voor tijd bleef het 
gelijk. Daarna besliste IJmuiden 
de wedstrijd door een goal van 
Mitchel Post en Arie Visser. Deze 
mooie overwinning betekent dat 
IJmuiden ook volgend jaar weer 
uitkomt in de derde klasse!
Zaterdag 16 mei is het Van Klink 
Toernooi en ook het Mini Gebroe-
ders de Jong Toernooi. Zater-
dag 23 mei vindt de jaarlijkse Ra-
bo Familiedag plaats. Wil je mee-
doen? Schrijf je dan op tijd in.
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Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een 
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

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

Extra avondopenstelling
Dinsdagavond 12 mei tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op afspraak te-
recht bij Burgerzaken voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbe-
wijzen. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-567200 of 140255.  

Vrijdag 24 april jl. reikte burge-
meester Weerwind in het ge-
meentehuis van Velsen acht Ko-
ninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van fami-
lie en vrienden en in aanwezigheid 
van leden van het college van burge-

meester en wethouders werden ze-
ven Velsenaren benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau en werd 
één lid benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje Nassau (Niels Schut). 
Op de foto staan van links af gezien 
naast burgemeester Weerwind de 
heren Piet Bakker, Niels Schut, Pe-

ter Fronenbroek, Karel Stompé,  
Wim van der Pijl, Ron van Rhee, Ton 
van Kaam en Willem de Vreugd.

Ook een dame
Het waren niet alleen Velsense he-
ren, die een lintje vanwege hun ver-
diensten voor de maatschappij kre-

gen opgespeld. Ook is er een Konink-
lijke Onderscheiding uitgereikt aan 
Irene Alderliefste uit Santpoort-
Noord door burgemeester Baltus 
van de gemeente Heemskerk. Me-
vrouw Alderliefste verricht haar 
vrijwilligerswerk in Heemskerk en 
Beverwijk. (foto: Reinder Weidijk)

Strand schoongemaakt
Zaterdag 24 april jl. hebben 
mensen met een lichte beper-
king het strand schoongemaakt. 
Ook deden vrijwilligers in de 
zorg mee aan de schoonmaak-
actie.

De actie was georganiseerd door 
KIMO Nederland/België, de Stich-
ting Juttersgeluk in samenwerking 
met de gemeente Velsen. Wethou-
der Robert te Beest, voorzitter KI-
MO Nederland/België, ontving de 
deelnemers met ko�  e en thee in 
het Strandpaviljoen Noordzee op 
het Kennemerstrand. KIMO staat 
voor schone zee en stranden en be-
nut in dit project in samenwerking 
met de Stichting Juttersgeluk de 
talenten van mensen met een be-
perking. 

Doordat de zorg van deze mensen 
dichter bij de gemeenten is komen 
te liggen, is dit initiatief ontstaan. 
Het is de bedoeling dat volgend 
jaar alle gemeenten langs de kust 

van Nederland en België meedoen. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Lintjesregen: acht Koninklijke Onderscheidingen



Infopagina

30 april 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen30 april 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen30 april 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |      facebook.com/gemeentevelsen |      twitter.com/gemvelsen

Fietsroute ‘Langs bunkers 
en forten’ geopend
Zaterdag 25 april jl. hebben de 
wethouders Annette Baerveldt 
(Velsen), Cecilia van Weel (Bever-
wijk) en Aad Schoorl (Heemskerk) 
de fi etsroute ‘Langs bunkers en for-
ten’ al rijdend op de fi ets geopend.

De 60 kilometer lange route gaat door 
Velsen, Beverwijk, Wijk aan Zee en 

Heemskerk langs overblijfselen van 
de Stelling van Amsterdam en de At-
lantikwall. De fi etsroute is gebaseerd 
op het fi etsknooppuntensysteem en is 
verkrijgbaar bij  de VVV (Bibliotheek) 
en het gemeentehuis. Via de websi-
te www.ijmuidenaanzee.nl is de rou-
te ook te downloaden. (foto: gemeen-
te Velsen)

BeestenBende-leden
in Velsen van start
De eerste enthousiaste leden van 
de BeestenBende in Velsen zijn 
van start gegaan. Gekleed in hun 
nieuwe felgele outfi t en met knij-
per in de hand hielden de kin-
deren de eerste opruimronde in 
hun wijk.  

De BeestenBende is een lee� aar-
heidsproject bedoeld voor kinde-
ren van 7 tot 11 jaar. Als Beesten-
Bende-lid help je mee om je buurt 
schoon te houden. Minimaal één 
keer per maand ruimen de kinde-
ren in teams hun eigen wijk op. Elk 
team heeft minimaal één volwas-
sen begeleider. De BeestenBende is 
door het SBS-programma ‘Het Bes-
te Idee van Nederland’ gekozen bij 
de beste zwerfafvaloplossingen van 
Nederland.  Kijk voor meer infor-
matie op www.mijnbeestenbende.
nl.

O�  ciële start op 27 mei
Op woensdagmiddag 27 mei wordt 
het o�  ciële startsein voor De Bees-
tenBende gegeven door wethouder 
Floor Bal op het Kennemerstrand 

in IJmuiden. Alle BeestenBende-
leden en begeleiders zijn deze mid-
dag van harte welkom om deel te 
nemen aan de activiteiten. Lid wor-
den van De BeestenBende is nog 
steeds mogelijk en is gratis voor in-
woners van de gemeente Velsen! Ga 
daarvoor naar www.mijnbeesten-
bende.nl/lid-worden.

Schapenscheren op
kinderboerderij Velserbeek
Op zondag 3 mei gaan vanaf 
12.00 uur de schapen op de Kin-
derboerderij Velserbeek weer 
met de billen bloot. Ruim veertig 
schapen worden er geschoren aan 
de Parkweg in Velsen-Zuid. Ze zijn 
er van verschillende rassen,  zo-
als: Zwartbles, Swifters, Coburger 
Fuchs, Hamshire Down en Oues-
sant.

Ook zullen leerlingen van verschil-
lende scholen, die op de kinderboer-
derij stage lopen of hebben gelopen 
de hoe� es bekappen en diverse kin-
deractiviteiten organiseren. Verder 
zijn er demonstraties schapen drij-
ven met Border Collies in de weide 
vlakbij de kinderboerderij. Border 
Collies worden al sinds mensenheu-
genis gebruikt voor het schapendrij-
ven. Naast de kinderboerderij is ook 
het speeltuintje en kinderbadje, dat 
bij zonnig weer en minimaal 20 gra-
den gevuld wordt met water. 

Bezoek ook de stal! 
In de stal is er een aparte ruimte, 

waar de kinderen onder begeleiding 
een konijntje of cavia kunnen aaien 
of een kuikentje mogen vasthouden. 
Natuurlijk mag een bezoek aan on-
ze lieve minivarkentjes Lola en Bella 
en de ezels Dora en Diego niet wor-
den vergeten.

Keurmerk uitgereikt
De kinderboerderij in Velserbeek 
in Velsen-zuid is hygiënisch en 
veilig voor wat betreft ziektes, die 
van dier op mens overdraagbaar 
zijn. Zo blijkt uit het Keurmerk 
voor zoönosen dat de Gezond-
heidsdienst voor Dieren heeft uit-
gereikt.

Elk jaar wordt de kinderboerderij 
gecontroleerd of deze te maken heeft 
met ziektes, die van dier op mens 
overdraagbaar zijn, de zogeheten zo-
onosen. Er wordt gekeken of zij er al-
les aan doet om deze ziektes te voor-

komen. Zo wordt er getoetst op hy-
giëne, preventieve vaccinaties dier-
ziekten en of er de afgelopen maan-
den door de dierenarts geen klini-
sche verdenking is vastgesteld of 
aangetoond via sectie of ander on-
derzoek.

De score van de kinderboerderij was 
ruim voldoende voor het behalen 
van het Keurmerk zoönosen  verant-
woord bedrijf. Voor het zesde ach-
tereenvolgende jaar is het keurmerk, 
dat zichtbaar is opgehangen bij de 
ingang, uitgereikt.
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen 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 Weerwind legt samen met wethouder Annette
 Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij 
 het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en 
 muzikale intermezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur
 in het stadhuis 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 het Soli Harmonie orkest en
 Zanggroep Voices 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

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

20.05 uur Kranslegging en aanvang defi lé langs het Herdenkings-
 monument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

Jaarstukken 2014 gereed
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft de jaarre-
kening 2014 aan de gemeente-
raad aangeboden. Hiermee legt 
het college verantwoording af 
over de uitvoering van het be-
grotingsbeleid voor 2014 en de 
besteding van de middelen. Het 
saldo is positief: € 5 miljoen.

Belangrijke thema’s waren de de-
centralisaties, de uitwerking van 
de Visie op Velsen 2025 en de pro-
fi lering en positionering van Vel-
sen en de IJmond. Samenwerking 
– zowel lokaal als regionaal – was 
opnieuw een sleutelwoord.

Decentralisaties
De voorbereiding op de decentra-
lisaties heeft veel aandacht ge-
vraagd: de overkomst van veel ta-
ken naar de gemeente op het ge-
bied van langdurige zorg, jeugd-
hulp en werk per 1 januari 2015. 
Waar mogelijk is die voorbereiding 
samen met andere gemeenten ge-
daan. 

Kennisrijk werken in Velsen
Daarnaast is hard gewerkt aan de 
uitwerking van de Visie op Velsen 
2025 ‘Kennisrijk werken in Vel-
sen’. Bedoeling hiervan is onder 
andere meer en beter geschoold 
personeel in de techniek en de 
maakindustrie, meer woningen in 
Oud-IJmuiden en meer zonnepa-
nelen op gemeentelijke gebouwen.
 

Speciale vermelding verdient het 
werk aan de bereikbaarheid van de 
IJmond, voor fi etsen, het openbaar 
vervoer en met de auto.

Velsen en de IJmond
Er zijn vijf projecten benoemd om 
de uitvoering van de Visie tussen 
2014 en 2018 nog een extra sti-
mulans te geven. Ze moeten bij-
dragen aan de ontwikkeling van 
‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ en aan 
citymarketing, aanIJmuiden & de 
IJmond als centrum voor groei-
ende o¡ shore windenergie, de uit-
straling van het havenkwartier 
Halkade & Oud-IJmuiden, de Ken-
nemerboulevard (kustvisie) en het 
Kust Informatie en Innovatiecen-
trum, en de techniekcampus in de 
IJmond. Velsen moet worden her-
kend als energiek en innovatief. 

Samenwerking waar mogelijk 
Velsen werkt samen met gemeen-
ten in verschillende regio’s; de 
IJmond, Zuid-Kennemerland en 
de Metropool Regio Amsterdam, 
de MRA. Bestuurlijk is dat voor-
al te zien in de IJmondcommissie, 
met de raadsleden van de IJmond-
gemeenten. Velsen is samenwer-
kingspartner samen waar dat nut-
tig en mogelijk is – met inwoners, 
organisaties en bedrijven, lokaal 
en regionaal.   

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Burgemeester en wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 19 mei 2015 brengt het colle-
ge een bezoek aan Velserbroek 
omdat ze graag in gesprek wil 
komen met bewoners en onder-
nemers die iets willen vertellen 
over wat ze belangrijk vinden in 
hun directe omgeving.

Burgemeester Franc Weerwind 
fi etst samen met de wethouders 
door de wijk van 13.45 uur tot 15.15 
uur.  Na afl oop is er een gezamenlij-
ke afsluiting in Woonzorgcomplex 
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227, 1991 PT Velserbroek. Hierbij 
zijn alle bewoners uit Velserbroek  
van harte welkom.

Wilt u het college iets laten zien 
waar u trots op bent of wil u juist la-
ten zien wat  er nog beter kan in uw 

wijk? Dan is dit het moment om u 
aan te melden via communicatie@
velsen.nl of bellen via 140255. Uit 
alle aanmeldingen wordt dan een 
keuze gemaakt. Wordt uw aanmel-
ding gehonoreerd dan krijgt u van te 
voren bericht. Vergeet dus niet uw 
telefoonnummer in uw aanmelding 
te zetten! 

Op de foto (van Reinder Weidijk) 
ziet u van links naar rechts wethou-
ders Ronald Vennik, Annette Baer-
veldt, burgemeester Franc Weer-
wind, wethouders Arjen Verkaik, 
Robert te Beest en waarnemend ge-
meentesecretaris Koen Radstake.

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

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

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
18 april  2015 tot en met 24 april 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeeweg 236, bestemmingswijziging 
begane grond van winkel naar wo-
nen (24/04/2015) 6370-2015;
Pegasusstraat 41, plaatsen dakkapel 
voor- en achterzijde (22/04/2015) 
6255-2015;
Moerbergplantsoen 65 B, wij-

zigen gevel gymnastieklokaal 
(23/04/2015) 6323-2015;
Lange Nieuwstraat 489, plaat-
sen trapopgang t.b.v. bovenwoning 
(22/04/2015) 6246-2015;
Kennemerboulevard 540, aanmeren 
crewtenders (22/04/2015) 6274-
2015;
Wijk aan Zeeërweg 22 rd, afwijken 
verleende vergunning (22/04/2015) 
6280-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Narcissenstraat 1 A, plaatsen balkon 
met buitentrap (23/04/2015) 6339-
2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Kluijskensweg 32, verlengen schut-
ting (22/04/2015) 6265-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Middenhavenstraat 92, plaatsen 
tussenvloer (17/02/2015) 3476-
2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 

worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 
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in bestaand pand (24/04/2015) 
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w14.000627.

Driehuis
Hofdijklaan 45 en 47, plaatsen 2 dak-
kapellen (voorgevel) (23/04/2015) 
4689-2015.
 
Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 

Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
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bouw (23/04/2015) 3716-2015.
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bomen (23/04/2015) 2978-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Rabobank Pierloop Velsen, 12 sep-
tember 2015, start Briniostraat en 
fi nish op Plein 1945 te IJmuiden 
(22/04/2015) u15.002524;
Run for Kika, 31 mei 2015, Recrea-
tiegebied Spaarnwoude te Velsen-

Zuid (24/04/2015) u15.002624;
Zorgspecialistloop, 17 mei 2015, 
Start-Finishlocatie Telstar Stadi-
on Minister van Houtenlaan 123 te 
Velsen-Zuid 
(23/04/2015) u15.002004;
Braderie, 24 mei 2015, 25 mei 2015, 
31 mei 2015, 7 juni 2015, 14 juni 
2015, 21 juni 2015, 28 juni 2015, 5 
juli 2015, 12
juli 2015, 19 juli 2015, 26 juli 2015, 2 
augustus 2015, 9 augustus 2015,16 

augustus 2015, 23 augustus 2015, 
30 augustus 2015, Kennemer-
boulevard te IJmuiden aan Zee 
(23/04/2015) u15.002893;
Pinksterjaarmarkt, 25 mei 2015, 
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin 
en kruidbergerweg 60 te Santpoort 
(24/04 2015)
u15.002753;
Bourgondisch Santpoort, 30 mei 
2015, plein aan de Broekbergerlaan 
te Santpoort-Noord (28/04/2015) 

u15.002754.

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Canopusplein, IJmuiden dinsdag en 
vrijdag verkoop van kipproducten 
(23/04/2015) u15.003280;
Kennemerplein, IJmuiden zon-
dag, verkoop van kipproducten 
(23/04/2015) u15.003281.

Besluiten (vervolg)

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer 

in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:

Araj,I. geb. 25-11-1987 
Mierzwiński,J.S. geb. 05-06-1974
Botyriūtė,Ž. geb. 16-06-1985 
Niyimpa,E. geb. 27-12-1978
Chtouki,L. geb. 19-01-1972 
Sabhan El,S. geb. 22-12-1974
Heese van,M. geb. 28-11-1988 
Sant’elia,J. geb. 13-01-1978
Ivanova,S. geb. 27-10-1984 
Schallinger,P.C. geb. 30-08-1987

Khannous El,A. geb. 08-06-1971 
Soğanci,G. geb. 01-08-1973
Kloosterhuis,N.D. geb. 22-11-1986 
Söğutlü,Y. geb. 03-02-1979
Kötter,I.A. geb. 14-04-1962 
Unikauskas,D. geb. 16-09-1985
Marićević,M. geb. 24-05-1969 
Wittebrood,N.S. geb. 31-08-1989
Meijer,L.M.E. geb. 29-09-1966 
 
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.
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IJmuiden - Een unicum voor 
voetbalvereniging SVIJ. Wel-
licht wel een unicum voor wel-
ke voetbalvereniging dan ook in 
ons land. 
Wanneer overkomt het je dat er 
maar liefst vier van de vijf F-pu-
pillen team kampioen kunnen 
worden. Nog sterker! En dat ook 
nog op één en dezelfde dag in 
competitieverband!! Dat is nou 
wat je noemt een regelrechte; 
‘once in a lifetime’. 
Afgelopen zaterdag konden 
er bij SVIJ vier teams kampi-
oen worden. En alsof het ook zo 
moest zijn! Het geschiedde. De 

F1 moest winnen bij concurrent 
OG F2 om de titel te veroveren. 
Het werd in een titanengevecht 
3-4 en na de najaarstitel kon ook 
het voorjaarsgedeelte door deze 
talentenbak worden bijgeschre-
ven. 
De F2 stond er vooraf al goed 
voor en had zelfs aan een gelijk-
spel genoeg. Het won met ech-
ter vrij eenvoudig met 2-9 en zo-
doende werd ook het keurkorps 
van de leiders Busman/Pootjes 
de terechte kampioen.
De F3 van trainer Jeroen Mo-
reels, won thuis met 6-0 en me-
de omdat concurrent OG verloor 

was ook dit team niet meer in te 
halen op de ranglijst.
De kers op de taart was voor de 
F4 van SVIJ. Moesten nog één 
punt halen. En wat doe je dan! 
Dan speel je natuurlijk gewoon 
op een nul-nulletje. Dat was het 
en dat bleef het ook. En daardoor 
was ook de F4 kampioen.
Het werd één groot feest met 
een echte officiële huldiging op 
de balustrade van de Zeewijk-
se vereniging. Een unicum dat 
nooit meer vergeten zal worden. 
26 April zal voortaan de herinne-
ringen ingaan bij SVIJ als de dag 
van de F-kampioenen!

Groots F-feest Herdenking verzetsheld 
Jan Bonekamp

IJmuiden - Het Comité ter her-
denking van de oorlogslachtof-
fers uit het IJmuidens verzet or-
ganiseert op zondag 4 mei, om 
20.30 uur, al weer de negen-
de bijeenkomst om stil te staan 
bij het graf van Jan Bonekamp 
op de Westerbegraafplaats in 
IJmuiden.
De herdenking van de IJmuide-
naar Jan Bonekamp en de strijd 
die hij met velen van zijn tijd-
genoten voerde mag een bron 
zijn van inspiratie in een tijd van 
stormachtige politieke en eco-
nomische ontwikkelingen. Van 
onverdraagzaamheid en intole-
rantie. 
Maar ook een tijd van strijdba-
re inzet van medewerkers in de 
zorg en de schoonmaak. Jonge-
ren die strijden voor volwaardig 
werk en inkomen en de illega-
len en ontheemden die vechten 
voor hun bestaan. 
Bij de negende herden-
king spreekt, naast de beken-
de IJmuidens schrijfster Con-
ny Braam, Hugo van Langen (91 
jaar). Hugo overleefde de bom-
bardementen in Rotterdam, ver-
huisde naar Haarlem en sloot 
zich daar aan bij het verzet van 

de groep rond Hanny Schaft. De 
herdenking voorziet in een uit-
gebreid cultureel programma. 
René Esselman, van het muziek-
geschelschap Blueriver uit Be-
verwijk, brengt het indringende 
lied ‘Van jou heb ik niets meer 
gehoord’ van Ber en Uut Hul-
sing, ten gehore. Michel Zorg-
melder blaast de The Last Post 
en een gelegenheidskoor sluit 
de herdenking af met het lied 
Joe Hill. 
Over Jan Bonekamp schrijft 
Conny Braam: “Jan Bonekamp 
behoorde tot de onverzettelijk-
sten in de strijd tegen fascisme 
en racisme tijdens de bezetting. 
Op 21 juni 1944 stierf de IJmui-
denaar Jan Bonekamp, 30 jaar 
oud, in handen van de Duitsers.”
Evenals in voorgaande jaren 
ontvangen de bewoners uit de 
straten die in Velsen zijn ver-
noemd naar verzetslieden elk 
een uitnodiging om met ande-
ren stil te staan bij de naamge-
ver van hun straat.
Door uw komst kunt u Jan Bo-
nekamp en de strijd die hij sa-
men met velen anderen voerde, 
herdenken. Opdat we niet ver-
geten!
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